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Woord vooraf   

In een jaarverslag sommen we onze activiteiten en betrachtingen van het voorbije jaar op en de 

planning voor 2019. 

Wat is het effect van wat we in 2018 realiseerden?  En als we een effect met een buikgevoel 

aanvoelen, hoe kunnen we dit dan wat wetenschappelijker weergeven ? Niet eenvoudig. In 2019 

wordt het effect van hulpverlening een centraal thema. 

In 2018 trokken we met onze medewerkers de kaart van uitgebreide vorming in  Nieuwe Autoriteit 

en Geweldloos Verzet (in 2019 blijven we overigens nog sterker investeren in het thema). We 

merken dat  onze medewerkers zich gesterkt weten en meer samenhorigheid voelen om met 

moeilijk gedrag om te gaan.   

Daarnaast werd er ook in bijkomende ondersteuning voorzien: er werd methodische coaching 

voorzien voor contextbegeleiders en voor groepsbegeleiders kwam er praktijkgerichte intervisie 

inzake de nieuwe autoriteitsbenadering . 

Dat jongeren in de jeugdzorg ‘gedragsmoeilijker’ worden is een realiteit maar dit mag niet op het 

conto van deze groep geschreven worden. We zien ons doelpubliek als profeten van 

maatschappelijke tendenzen.  Omwille van hun kwetsbare positie en pionierschap botsen ze het 

eerst en het felst op deze tendenzen.  

De enorme impact van sociale media en de risico’s die er mee gepaard gaan, het onderwijssysteem 

dat zich niet meer kan enten op een steeds grotere groep van jongeren (de grote groep van bissers in 

lager en secundair onderwijs, de groeiende groep afgestudeerden zonder einddiploma secundair 

onderwijs, …), de groep jongvolwassenen die een vanzelfsprekend recht op  autonoom handelen  

gecombineerd wil met  een blijvend recht op ondersteunende zorg (waarbij dit thema nu doorsijpelt 

naar pubers en adolescenten),  …  

Pubers die openlijk wekelijks spijbelen met stilzwijgende of expliciete toestemming van ouders en 

daarmee de eeuwige  (en enige?) verantwoordelijkheid als puber, nl schoollopen en er je best voor 

doen, naast zich neer mogen leggen. Wat als de jongeren die vandaag het thema ‘klimaat’ kiezen, 

morgen vervangen worden door jongeren die hun toekomst beperkt zien  door bv ‘vreemdelingen’? 

Willen we dan ook hun maatschappelijke betrokkenheid prijzen?  

Is de motivatie voor  het veelvuldig spijbelgedrag van de jongeren in onze cano-afdeling (geen 

aansluiting vinden, zich uitgesloten voelen,  frustratie vermijden, aantasting van autonomie, …) dan 

minder existentieel?   

Groeien naar autonomie en volwassenheid vereist een corrigerend optreden langs dit pad: de 

jongere zelf, de ouders, de familie, de leerkracht, de buren, …?  It needs a village….  

2018 was ook een jaar van initiatief rond wachtlijsten in de regio.  Niet alleen met ons project ‘Niet 

wachten maar betrachten ‘ samen opgericht met  vzw CJGB,  Oranjehuis en het CAW,  waarbij de 

wachtlijst van de CBAW’ers  grondig werd aangepakt. Het project breidde uit en vormde zich met 

bijkomende  organisaties om tot het project JUMP. We participeerden tevens in de ontwikkeling van 
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het samenwerkingsverband Konekti om onder financiële impuls van een oproep van minister 

Vandeurzen het rechtstreeks toegankelijk aanbod te vergroten.  

Ik wil  wijzen op de verdere ontplooiing van ons masterplan in 2018 om onze infrastructuur 

eigentijdser te maken en beter toegepast op onze werking en dit met ondersteuning van VIPA. Begin 

2022 is hierbij een streefdatum van eindrealisatie.  

En uiteraard zijn er nog zoveel andere thema’s die in dit verslag terug te vinden zijn. 

Dit kwaliteitsverslag kan enkel een beknopte weergave zijn van alle acties, gebeurtenissen, streven 

en inzet.  

De medewerkers van Bethanie zijn auteur van het echte verhaal. Een verhaal met een hart voor 

jongeren. Ik wil hen hierbij in de kijker zetten en danken.  

Veel leesgenot  

 

Rudy Van Eeckhout 

Directeur 
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1. Voorstelling van de organisatie  

1.1 Wie zijn we? 

Begeleidingscentrum Bethanie is een kleinschalige, multifunctionele organisatie in de jeugdhulp, 

gevestigd in Kortrijk, die zich richt naar adolescenten. We zijn erkend als CANO-organisatie sedert 

2013.  

 

1.2 Modulair kader 

We richten ons naar 29 jongeren /gezinnen met volgende modules:  

• 10 modules verblijf 1-bis, 13-18 jaar, meisjes 

• 10 modules dagbegeleiding in groep, 12 -18 jaar, jongens-meisjes 

• 29 modules contextbegeleiding, waarvan 10 gekoppeld aan verblijf en 10 gekoppeld aan 

dagbegeleiding in groep 

o 4 modules contextbegeleiding basisintensiteit 

o 13 modules breedsporige contextbegeleiding 

o 3 modules contextbegeleiding gericht op autonoom wonen, breedsporig 

o 9 modules intensief kortdurende contextbegeleiding waarvan 4 specifiek inzetbaar 

voor contextbegeleiding kortdurend intensief ifv uitstroom uit de Zande (3 voor regio 

Kortrijk en 1 voor regio Oudenaarde – Ronse) 

o 1 ondersteunende module 

o 1 module crisisverblijf (max 14 dagen) bij beschikbare plaats 

 

We hebben een bijkomende erkenning om 4 jongeren te begeleiden die uitstromen uit de 

gemeenschapsinstelling naar de verblijfsmodule. 

Binnen de verblijfsmodule zijn er 7 individuele verblijfsstudio’s beschikbaar en is er ook een 

crisismodule.  
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2. Visie op kwaliteitsbeleid 

Bondige omschrijving van de visie waarop een organisatie het voorbije jaar omgegaan is met 

zijn kwaliteitsbeleid. Bedoeld om duiding te geven aan de rest van het kwaliteitsverslag. 

In onze visie op kwaliteitszorg weerhouden we drie belangrijke invalshoeken:  

- We willen een kwaliteitsvolle organisatie zijn 

- en een kwaliteitsvolle werkplek voor onze medewerkers 

- om de  kwaliteitsvolle dienstverlening die we nastreven te versterken.   

 

De volledige visietekst is terug te vinden in het kwaliteitshandboek. 

 

Onze visie op kwaliteit is gedragen door onze algemene uitgangspunten: 

- streven naar verbinden van jongeren met hun omgeving (gesymboliseerd door het element 

‘water’) 

- vertrekken vanuit de (ongekende of onopgemerkte) kracht van de mens zelf (symbool ‘vuur’) 

- een handelen gericht op herstel (symbool ‘lucht’) 

- vanuit  de realiteit van de situatie (symbool ‘aarde’) 

 

Daarnaast schrijven we ons in,  in de visie van cano-vlaanderen die we samen ontwikkelden: 

- gedreven in verbinding 

- gedurfd ondernemen 

- krachtig in engagement 

- voor een zorgzaam samenleven 
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3. Zelfevaluatie 

Eind 2018 hebben we binnen de kwaliteitsstuurgroep de groeiniveaus van onze organisatie bepaald. 

Deze zelfevaluatie wordt tweejaarlijks opgenomen en we kiezen met de kwaliteitsstuurgroep voor 

een representatieve groep medewerkers waarbij er uit alle teams en functiegroepen medewerkers 

en leidinggevenden vertegenwoordigd zijn. 

Na een individuele voorbereiding  wordt  in groep een inhoudelijke discussie gevoerd en worden 

onze groeiniveaus bepaald. De zelfevaluatie wordt nadien ook meegenomen bij de opmaak van de 

kwaliteitsplanning.  

Inschaling van de groeiniveaus: 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Kwaliteitszorg         

Organisatie en visie 4 4 4 4 

Betrokkenheid 2 2 2 3 

Methodieken en instrumenten 3 3 3 4 

Verbetertraject 4 4 4 4 

Kernprocessen         

Onthaal van de gebruiker 3 3 3 4 
Doelstellingen en 
handelingsplan 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 2 

Pedagogisch profiel 2 3 3 3 

Dossier-beheer 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten         

Klachtenbehandeling 3 3 3 3 

Gebruikerstevredenheid 4 4 4 5 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 

Medewerkersresultaten         

Personeelstevredenheid 2 2 2 2 

Indicatoren en kengetallen 3 4 4 4 

Samenlevingsresultaten         
Waardering strategische 
partners 2 2 2 2 

Maatschappelijke opdrachten / 
tendensen 3 3 3 4 
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3.1  KWALITEITSZORG  

3.1.1. Organisatie en visie 

� Niveau 4 

We behouden voor dit item dezelfde score als de voorbije twee jaar. Door de verschillende teams 

wordt echter opgemerkt dat we hier de voorbije jaren steeds meer mee bezig zijn. De visie wordt 

meer gedeeld en verspreid binnen de verschillende teams, teams worden op verschillende 

momenten betrokken in de visie op kwaliteitszorg, ... We stellen vast dat we een stevig verankerd 

niveau 4 halen. 

 

3.1.2. Betrokkenheid  

� Niveau 3 

We scoren onszelf dit jaar op niveau 3, een hogere score dan vorig jaar. De betrokkenheid van de 

verschillende functiegroepen blijft groeien en we blijven ook voorzien in systematische info- en 

brainstormmomenten inzake kwaliteitszorg.  

Vorig jaar werd de Algemene Vergadering voor het eerst opengesteld voor medewerkers en 

externen. We konden een aantal directies van andere organisaties verwelkomen. We beschouwen 

dit dan ook als het moment bij uitstek om externe partners te betrekken in kwaliteitszorg. We geven 

immers een terugblik op onze acties en realisaties van het voorbije jaar in de voorstelling van het 

jaarverslag en blikken vooruit naar de thema’s op de planning. 

 

3.1.3. Methodieken en instrumenten 

� Niveau 4 

Voor het item ‘methodieken en instrumenten’ scoren we onszelf op niveau 4 dit jaar. We voerden 

een aantal concrete acties waardoor we onszelf een niveau hoger plaatsen.  

In vergelijking met vorig jaar, werd de procedure voor zelfevaluatie volledig herzien en beslisten we 

om van een jaarlijkse zelfevaluatie over te gaan naar een tweejaarlijkse zelfevaluatie. We 

ondervinden dat een jaarlijkse zelfevaluatie moeilijk te verwezenlijken is en we willen onszelf meer 

tijd gunnen om doordacht en gefaseerd met verschillende thema’s aan de slag te gaan. 

 

Vorig jaar evalueerden we ook het ingezette instrument, namelijk PROSE. Er werd besloten om ons 

lidmaatschap niet meer te verlengen. We ervaren het instrument als bruikbaar maar erg omslachtig 

en duur voor onze toepassing ervan. We willen meer kwalitatief aan de slag gaan als het om 

zelfevaluatie gaat. 

 

Het voorbije jaar werd ook het onderhoud en de evaluatie van het kwaliteitshandboek onder de loep 

genomen. Er werd een revisietabel opgesteld als leidraad voor een systematische update van het 

handboek, lege hoofdstukken in het handboek werden opgespoord en er wordt hard gewerkt om 

deze in te vullen. Tot slot werden een aantal verouderde procedures herwerkt en goedgekeurd door 

de kwaliteitsstuurgroep. 

 

3.1.4. Verbetertraject 

� Niveau 4 

We bestendigen het niveau van het voorbije jaar. We maken systematisch een kwaliteitsplanning op 

waar met het hele team rond gewerkt wordt. Hierover wordt op regelmatige basis gecommuniceerd 

en de resultaten worden jaarlijks weergegeven in het kwaliteitsverslag. 
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We merken op dat we niveau 5 niet behalen omdat er onvoldoende externe communicatie is rond 

onze verbetertrajecten. We nemen ons voor om onze kwaliteits- en jaarverslagen op onze website te 

publiceren. We wensen hier in het komende jaar dan ook extra aandacht aan te besteden om zo 

alsnog niveau 5 te behalen. We delen wel onze acties en realisaties in een open Algemene 

Vergadering. 

 

 

3.2  KERNPROCESSEN  

3.2.1. Onthaal van de gebruiker 

� Niveau 4 

Voor het item ‘onthaal van de gebruiker’ plaatsen we onszelf op een hoger niveau dan vorig jaar. In 

het kader van het jaarthema Onthaal namen wij onze bestaande onthaalprocedure grondig onder 

handen. We deden dit over een periode van 2 jaar (2017 en 2018). 

 

Bij het herwerken van deze procedure werden de verschillende betrokken teams aangesproken 

(begeleiders uit de modules dagbegeleiding, verblijf en contextbegeleiding en de stafmedewerkers). 

Dit werd gedaan door een evaluatie af te nemen bij alle medewerkers in verband met de procedure 

aan de hand van PROSE. Op verschillende personeelsvergaderingen werd ook de stand van zaken 

rond het herwerken van de procedure gedeeld. Tot slot werd de vernieuwde procedure goedgekeurd 

op de kwaliteitsstuurgroep van september 2018. 

 

De contextbegeleiders en coördinatoren waren het meest nauw betrokken bij het herwerken van de 

procedure. Op geregelde tijdstippen werd aan dit thema gewerkt. De bestaande procedure werd 

doorgenomen en bijgestuurd op basis van huidige klemtonen in de werking (zoals bijvoorbeeld 

herstelgericht werken, positieve heroriëntering etc.), actuele thema’s (bv cliëntgericht werken, 

aandacht voor beleving…), feedback van proceseigenaars (verkregen via onze cliëntenfeedback) en 

kennis van good practices van andere organisaties in ons werkveld. 

 

Daarnaast stellen we voor onszelf vast dat we ook niveau 5a behalen. De procedure ‘onthaal van de 

gebruiker’ wordt telkens toegelicht aan verwijzers bij de opstart van een nieuwe begeleiding of bij 

het uitwisselen van informatie over onze werking. Wanneer jeugdrechters op bezoek komen, zetten 

we er steeds op in om dit thema toe te lichten. We kunnen nog verder evolueren in niveau 5 door 

bijvoorbeeld binnen onze samenwerkingsverbanden informatie over onze procedure uit te wisselen. 

 

3.2.2. Doelstellingen en handelingsplan 

� Niveau 3 

We behouden groeiniveau 3 wat betreft ‘doelstellingen en handelingsplan’. We hebben een 

duidelijke en up-to-date-procedure over het opstellen van doelstellingen en de opmaak van 

verslaggeving die door alle begeleiders gekend is. We merken dat het ons vooral ontbreekt aan een 

systematische evaluatie van de huidige manier van werken. We hebben heel wat tools en 

methodieken in huis om aan periodieke evaluatie te kunnen doen (bv: cliëntenfeedback) maar we 

betrappen onszelf erop dat we deze onvoldoende systematisch inzetten. 
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We willen ons het komende jaar dan ook engageren om gericht feedback te vragen aan de 

proceseigenaars door middel van de reeds aanwezige tools. We streven naar het behalen van niveau 

4. 

3.2.3. Afsluiting en nazorg 

� Niveau 2 

Net zoals vorig jaar behalen we voor dit item niveau 2. We stellen vast dat we na de zelfevaluatie van 

vorig jaar aan de slag zijn gegaan door de bestaande procedure onder de loep te nemen in het 

contextteam (wekelijks overlegmoment van contextbegeleiders en coördinatoren). We ondervonden 

hierbij dat deze procedure verouderd is (bv. geen vermelding van het digitale dossier, invulling van 

nazorg, …) en bijgestuurd dient te worden. Daarnaast merken we ook op dat de procedure weinig 

gekend is bij nieuwe werknemers. 

 

Er werden geen bijkomende acties uitgevoerd. We nemen dit mee als verbeteractie in de 

kwaliteitsplanning voor 2019 en 2020. 

 

3.2.4. Pedagogisch profiel 

� Niveau 3 

We bestendigen niveau 3 van vorig jaar. Afgelopen jaar werden heel wat inspanningen gedaan om 

het pedagogisch profiel aan te vullen en te herwerken. Visieteksten en procedures die verspreid 

waren over onze gehele server werden gebundeld en geëvalueerd. Daarnaast werden een aantal 

teksten herwerkt en goedgekeurd door de kwaliteitsstuurgroep. 

Het verder evalueren en bijsturen van ons pedagogisch profiel ervaren we als een blijvende 

opdracht.  

3.2.5. Gebruikersdossier 

� Niveau 3 

We bestendigen niveau 3 voor dit item. We bezitten een neergeschreven procedure betreffende het 

gebruikersdossier. Iedere medewerker is hiermee bekend en de procedure wordt systematisch 

toegepast. Deze voldoet ook aan de wettelijke kaders. De procedure is echter verouderd. In de 

praktijk werken we afwijkend van de geschreven procedure. Zo is er in de procedure nog geen sprake 

van het digitale dossier, digitaal registratiesysteem etc. en ook de voorgestelde dossierindeling is 

eerder verouderd. We zijn er ons van bewust dat de huidige procedure achterhaald is en dient 

bijgestuurd te worden. Anderzijds merken we op dat medewerkers wel alle evoluties volgen, maar 

dat het vooral ontbreekt aan een schriftelijke weergave hiervan in de procedure. 

Deze nood aan evaluatie en bijsturing van de procedure wordt meegenomen als verbetersuggestie 

voor de kwaliteitsplanning.  
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3.3 GEBRUIKERSRESULTATEN  

3.3.1. Klachtenbehandeling 

� Niveau 3 

Wat betreft ‘klachtenbehandeling’ scoren we onszelf ook dit jaar op niveau 3. Het huidige 

kwaliteitshandboek bevat een procedure omtrent het verwerken van klachten en we passen deze toe 

wanneer dit aan de orde is. Bij proceseigenaars worden klachten en suggesties verzameld en 

behandeld door middel van het inspraakorgaan met jongeren, jongerenvergaderingen, rondjes, 

methodieken uit de cliëntenfeedback (bv. minimaal een jaarlijks gebruik van de What’s Up box in de 

groep) etc. De inzet en het resultaat hiervan worden nog onvoldoende systematisch geëvalueerd, 

wat ons belet om een hoger niveau te scoren. 

 

3.3.2. Gebruikerstevredenheid 

� Niveau 5 

We scoren op dit item niveau 5, dit in tegenstelling tot niveau 4 bij de zelfevaluatie van 2016.  

 

In een samenwerking met VIVES Hogeschool een aantal jaar geleden werd een uitgebreide waaier 

van methodieken ontwikkeld om gebruikerstevredenheid bij jongeren en hun context te bevragen. In 

het kader hiervan werden de methodieken regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig om zo 

tot het meest gewenste resultaat te kunnen komen. Een samenwerking met een onderwijsinstelling 

impliceert tegelijk ook dat het om een wetenschappelijk onderbouwde methodiek gaat. Tijdens de 

uitwerking ervan werd uitgebreid voorafgaand onderzoek gedaan door de betrokken studenten in 

samenwerking met medewerkers van onze organisatie. 

 

We merken op dat in het voorbije jaar de methodiek van cliëntenfeedback de grenzen van onze 

organisatie oversteeg. Er werd een toonmoment georganiseerd waarop andere organisaties uit het 

werkveld kennis konden maken met het instrument en de kans kregen om een eigen exemplaar aan 

te kopen. Dit werd positief onthaald en heel wat organisaties gingen in op dit aanbod. Ook nu wordt 

regelmatig de vraag gesteld om workshops te doen rond onze methodiek. Daarnaast worden 

ervaringen en resultaten ook gedeeld op externe overleggen. 

 

3.3.3. Effect van de hulpverlening 

� Niveau 2 (met item 3a) 

We bestendigen dit jaar het niveau van vorig jaar, namelijk niveau 2. 

Binnen onze organisatie hanteren we reeds een aantal indicatoren om het effect op hulpverlening in 

kaart te brengen. We doen dit voornamelijk aan de hand van informatie uit BINC, registraties van 

contactmomenten, registraties van aanwezigheden… We doen dit echter nog maar weinig 

systematisch en met de resultaten an sich wordt naast het in kaart brengen nog weinig gedaan. 

 

Dit thema wordt voor 2019 en 2020 vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn naar voor gedragen als 

jaarthema. We nemen dit dan ook op in de volgende kwaliteitsplanning als verbeteractie. 
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3.4 Medewerkersresultaten 

3.4.1. Personeelstevredenheid 

� Niveau 2 

We behouden niveau 2 bij de zelfevaluatie, maar we merken wel op dat dit thema sterk leeft en dat 

hiermee wel aan de slag gegaan wordt. We zien zeker een evolutie. 

 

In de loop van het voorbije jaar werden heel wat acties ondernomen en bestaande acties extra in de 

verf gezet: vorming op onze jaarlijkse visie 2daagse door docente Martine Bral rond ondersteuning 

en samenwerking tussen medewerkers, steuncirkels, rondjes bij de start van elke teamvergadering, 

koffietascirkels…  

 

Onze procedure personeelstevredenheid omschrijft een vragenlijst waar we mee werken. Deze 

vragenlijst wordt in de praktijk niet meer gehanteerd. We stellen de meerwaarde van deze werkwijze 

in vraag. We ervaren dat onze procedure niet meer volledig te matchen valt met de herstelgerichte 

visie van onze organisatie. Het is onze wens om als organisatie hier met de ganse ploeg mee aan de 

slag te gaan.  

 

We stellen ons de vraag of er nood is aan een concretere voorbereiding van feedbackmomenten. We 

wensen een open manier van communiceren te hanteren binnen onze organisatie, maar zijn er ons 

van bewust dat dit voor sommigen een drempel vormt om openlijk zaken te bespreken. We streven 

ernaar dat iedereen zich voldoende veilig voelt om dit te kunnen doen. Het voorbereiden van 

feedbackmomenten kan hier misschien faciliterend werken. 

 

3.4.2. Indicatoren en kengetallen 

� Niveau 4 

We bestendigen het niveau van vorig jaar. Objectieve personeelsgegevens worden systematisch 

bijgehouden en opgelijst. Bij overleggen (bv. personeelsvergadering, overleg met Raad van Bestuur) 

worden deze aangewend wanneer dit aan de orde is. In functie van actuele noden en thema’s, 

worden deze gelinkt aan inputgebieden en kernprocessen. Op deze manier worden de 

personeelskengetallen aangewend bij de groei en evolutie van onze organisatie. Deze gegevens 

worden echter weinig tot niet beschikbaar gemaakt voor externen waardoor wij niveau 5 niet 

bereiken. 
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3.5 Samenlevingsresultaten 

 

3.5.1. Waardering strategische partners 

� Niveau 2 

 

We behouden niveau 2 voor dit item. We stellen vast dat waardering van strategische partners 

vooral ad hoc plaatsvindt. Er is geen sprake van een systematische werkwijze om dit te doen. We 

doen aanzetten om dit te veranderen maar kunnen hierin nog groeien. 

 

Vorig jaar ging er onder andere een bezoek door van de Jeugdrechters van gerechtelijk 

arrondissement Kortrijk. In 2018 waren er overlegmomenten met de teamverantwoordelijken  van 

het SDJ en OCJ  en ging er een overleg door met GI De Zande aangaande onze samenwerking. 

 

Op de feestviering in het kader van ons 90 jarig bestaan werden partners van onze werking 

uitgenodigd. Het thema verblijf werd door een aantal sprekers aangesneden. We mochten genieten 

van een grote opkomst. Ook dit beschouwen wij als waardering, in dit geval dan in beide richtingen. 

 

3.5.2. Maatschappelijke opdracht en tendensen 

� Niveau 4 

We evolueren van een niveau 3 naar een niveau 4. We hebben het voorbije jaar heel wat acties 

ondernomen die betrekking hebben op onze maatschappelijke opdracht. Zowel op Vlaams (ADO-

overleg, VSD, CANO…) als lokaal niveau (Ajko, JUMP, De Stroate, Konekti…) zijn we erg betrokken in 

maatschappelijke opdrachten en tendensen. In onze dagdagelijkse werking met jongeren spelen we 

ook uitgebreid in op actuele thema’s (sociale media, sport, middelengebruik…). Als kleine organisatie 

zijn we erg aanwezig en nemen we heel wat engagement op ons in de regio Kortrijk. 

 

Dit gebeurt op een systematische en onderbouwde manier met betrokkenheid van alle niveaus van 

onze organisatie. Het inpikken op maatschappelijke thema’s wordt steeds gelinkt aan verschillende 

aspecten van onze werking en de resultaten worden in kaart gebracht.  

 

De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gebracht van deze verschillende thema’s en dit wordt 

regelmatig voorgesteld door en voor alle werknemers. 
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4. Terugblik 2018 

4.1 Organisatiegebieden 

4.1.1. Leiderschap 

Realisaties 2018 

- Er waren in 2018 geen gerichte acties in het kader van  leiderschap, buiten een 

ontwerptekst om het leiderschap te kaderen.  

- Binnen ons samenwerkingsverband Kwartet stonden we wel stil bij het boek van Wouter 

Torfs “Werken met een ziel” wat een blijk van herkenning gaf.  

 

Planning 2019: 

-     De ontwerpvisietekst rond leiderschap dient in een definitieve versie te worden gegoten. 

-   Masterclass Nieuwe Autoriteit voor supervisoren. We sluiten aan bij deze 2-daagse    

    vorming met Idan Amiel. We willen op die manier groeien als interne procesbegeleiders.  

 

4.1.2. Beleid en strategie 

Kwaliteitszorg 

Realisaties in 2018 

- Organisatie en visie 

o Het kwaliteitsbeleid wordt opgevolgd en uitgestippeld in de kwaliteitsstuurgroep die 

in 2018 drie bijeenkomsten kende. We deden een zelfevaluatie rond de verschillende 

kwaliteitsdomeinen met de kwaliteitsstuurgroep.  

o De kwaliteitscoördinator neemt een actief engagement in de intervisiegroep 

kwaliteitszorg in de regio Zuid-West-Vlaanderen. In 2018 kenden we een 4-tal 

bijeenkomsten. Thema’s tijdens deze overleggen zijn zeer wisselend. We maakten in 

2018 tijd om het evaluatiekader van de groeiniveaus per thema te overlopen en onze 

scores met motivatie voor de score uit te wisselen.  

 

- Betrokkenheid  

o Drie maal per jaar wordt er een algemene personeelsvergadering gepland. Zowel in 

januari, juni en oktober werd er info gedeeld rond de kwaliteitsplanning en 

kwaliteitszorg in het algemeen. We streven ernaar op die manier iedereen te 

betrekken in de kwaliteitszorg. 

o Er sloot een extra begeleider aan bij de kwaliteitsstuurgroep. Hiermee wordt deze 

stuurgroep nog representatiever voor de personeelsgroep doordat er uit alle 

modules mensen in de groep vertegenwoordigd zijn en dit zowel medewerkers als 

leidinggevenden.  

o De kwaliteitsplanning  wordt tweejaarlijks opgemaakt. We nemen hiervoor tijd om in 

de verschillende teams naar suggesties te vragen. Elk team formuleert ook zelf een 

actie die meegenomen wordt in de planning. Op de open 

kwaliteitsplanningsvergadering van 4 december 2018 werden de prioritaire acties en 
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de acties van de verschillende teams vastgelegd. Iedereen is welkom op deze 

vergadering en we stellen vast dat ongeveer de helft van de medewerkers hierop 

aanwezig was. De gedragenheid t.a.v. de planning is op deze manier groot.  

 

- Methodieken en instrumenten 

o Het documentenbeheer werd op punt gesteld en is nu weer up-to-date. We 

slaagden erin de verschillende circuits van documenten te centraliseren.  

o De visieteksten in het pedagogisch profiel worden gecentraliseerd en 

bijgestuurd.   

 

- Verbetertrajecten 

o We voerden een evaluatie en bijsturing in van de procedure kwaliteitsplanning. 

We stuurden bij in het tijdspad en maken de planning voortaan 2-jaarlijks op. 

Eind ’18 hebben we de procedure doorlopen en priacs en acties voor 2019-2020 

geformuleerd.  

 

Uitdagingen en planning 2019 

- Het kwaliteitshandboek is een instrument dat continu in evolutie blijft. We blijven er 

verder aan werken om dit up-to-date te houden.  

- De betrokkenheid van interne medewerkers op kwaliteitszorg is groot. Het is een 

uitdaging voor de organisatie om te zoeken op welke manier we ook onze strategische 

partners, de gebruikers en het bestuur nog verder kunnen betrekken.  

 

Herstelgericht werken 

Realisaties in 2018 

- Het traject rond herstelgericht werken in onze organisatie kreeg verder vorm in een 

visietekst rond herstelgericht werken. Een leidraad voor alle begeleiders in huis die ons 

ook helpt bij de introductie van nieuwe medewerkers. De leden van de kerngroep 

herstel engageren zich expliciet om nieuwe medewerkers een introductie te geven rond 

het herstelgericht werken. 

- De sixpact van Bethanie zijn onze 6 niet-onderhandelbare regels die een belangrijke 

leidraad zijn binnen onze werking. We zochten naar manieren om deze meer zichtbaar 

te maken in onze groep. Twee creatieve stagiairs gingen hiermee aan de slag en de 

regels worden nu verwoord in 6 huisjes in de groep.   

- We zoeken naar gemeenschappelijke taal in het omgaan met overtredingen op onze six-

pact. We werkten binnen de kerngroep herstel aan een reactieschema die een leidraad 

kan zijn in het omgaan met incidenten in huis.  

 

Planning 2019 

- Verdere implementatie van het reactieschema. 

- We gaan aan de slag met onze afspraken. Hoe zijn deze tot stand gekomen en hoe 

kunnen deze een herstelgerichte vertaling krijgen? Hoe kunnen we de jongeren zelf 

deelgenoot maken in het formuleren van afspraken en het nemen van 

verantwoordelijkheid ten aanzien van deze afspraken? 
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Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet  

 

Realisaties in 2018 

Autoriteit in een nieuw jasje … de unieke kijk van Haim Omer. Een nieuwe grondhouding 

waarbij gezagsdragers opnieuw in hun kracht kunnen staan en zelf ook zorg dragen voor deze 

kracht. We hebben geen controle op het gedrag van een ander maar wel op wat we zelf doen 

en welke houding we aannemen. Een wij-verhaal, geweldloos om hiermee steeds opnieuw 

zorgzame, respectvolle en waakzame relaties aan te gaan met de jongeren die we 

begeleiden. 

In het najaar 2018 startten  we een vormingstraject ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos 

Verzet’  voor alle pedagogische medewerkers binnen onze organisatie. Een 5-daagse 

basistraining om inzicht te krijgen in dit model en aangereikte tools toe te passen binnen 

onze organisatie.  

We werden hierin ondergedompeld door docente Greet Lust van Stapwijzer/Vraagkracht. 

Theoretische kaders werden gekoppeld aan praktijksituaties, de tools werden ingeoefend via 

rollenspelen, er was ruimte voor vragen, … We konden ervaren hoe wij zorg kunnen dragen 

voor onze kracht als autoriteitsfiguur en we experimenteerden dit in de praktijk.  

Zelfzorg, praten vanuit het ‘wij’, de-escalatie, zelfcontrole, een bookmark zetten, eenzijdig 

investeren in de relatie, hulptroepen verzamelen, een aankondiging, de sit-in, … waren niet 

alleen begrippen, we gingen ermee aan de slag op de dagelijkse werkvloer. En we geloven 

dat dit ons meer in onze krachten zet en deze houding meer en betere antwoorden kan 

bieden in het omgaan met jongeren die destructief en intimiderend gedrag stellen. 

 

Planning 2019 

Onze honger werd reeds een beetje gestild maar we kregen zin in meer. We voelden dat we 

de goede richting waren ingegaan, het implementatieproces werd gestart, we genoten van 

de kleine succesverhalen op de werkvloer maar we stootten ook nog op vragen, we hadden 

het nog onvoldoende in de vingers. De vraag werd heel snel duidelijk: er is nood aan 

verdieping, coaching en intervisie. Deze opstap om in 2019 verder in te zetten op dit thema. 

Op het programma 2019 staat alvast het volgende 

- 5 dagen vorming en training door Greet Lust  

- deelname van de groepsbegeleiders aan de open intervisiedagen NA georganiseerd 

door Vraagkracht 

- Basistraining NA-GV voor een begeleidster die afwezig was tijdens de vorming 

- Masterclass NA-GV met Idan Amiel voor de pedagogisch coördinatoren en supervisor 
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Nieuwe decreet jeugddelinquentierecht 

 

Het nieuwe decreet op het jeugddelinquentierecht kondigt zich aan in 2019. De 

Gemeenschapsinstelling zal enkel nog openstaan voor jongeren die een jeugddelict 

begaan hebben of voor een korte time-out voor jongeren met een VOS-statuut.  Er 

wordt gerekend op de private sector om  ‘beveiligd verblijf’ aan te bieden wanneer 

dit nodig is. Positief is dat jongeren meer rechtszekerheid krijgen, er een goed 

onderscheid is tussen de verantwoordelijkheid als delictpleger en het 

slachtofferschap binnen een situatie, de ruimere mogelijkheden om met een delict 

om te gaan. De belangrijkste gevolgtrekking voor onze organisatie zou zijn dat 

jongeren met het VOS-statuut (verontrustende opvoedingssituatie) niet langer in de 

gemeenschapsinstelling terecht kunnen. Anderzijds ligt er een uitdaging om met 

jongeren die een jeugddelict hebben begaan in een gedeeld traject ook een 

hulpverleningstraject aan te bieden.   

 

Planning 2019 

We gaan aan de slag met wat er op ons afkomt zowel binnen onze organisatie als op 

regionaal niveau. 

4.1.3. Personeelsbeleid 

 

Realisaties in 2018 

- We implementeerden een nieuwe leidraad in formele evaluatiegesprekken. We 

vertrekken vanuit algemene verwachtingen en functiegerichte verwachtingen met 

daaraan gekoppeld een heldere beoordeling.  We hielden hierbij rekening met feedback 

van medewerkers die het vroegere systeem niet altijd even duidelijk vonden.  

 

- Coaching contextbegeleiders 

Contextbegeleiders vormen de spil van de hedendaagse jeugdhulp. Niet omdat zij de 

belangrijkste hulpverleners zouden zijn, de interventies van elke begeleider of 

coördinator zijn van onschatbare waarde. De contextbegeleider staat in verbinding met  

de context van de jongere, de jongere zelf, de verwijzer, indirect met de overheid (tijdige 

verslagen, f-t-f gesprekken, registraties voor binc, ...), met de groepsbegeleiders en de 

problemen die in de leefgroep ervaren worden (bv permanentie, …) 

Die verschillende opdrachten zo optimaal mogelijk combineren en prioriteren binnen een 

vast tijdsbestek is geen evidentie, zelfs niet voor ervaren contextbegeleiders. De 

inhoudelijke opdracht en de noodzakelijke begeleidingsstrategieën zijn een continue 

opdracht die zich in de teams, de individuele casusbesprekingen en het ad hoc overleg 

afspelen. Daarnaast zien we (jonge) contextbegeleiders ook zoeken en worstelen met de 

methodische aanpak. We merken ook dat er vragen leven naar verdere ondersteuning, 

vragen waarvoor er in  de dagelijkse drukte niet steeds tijd voor vrijgemaakt kan worden. 

Er is hieromtrent wel de mogelijkheid tot overleg met collega’s maar we zien dit als 

onvoldoende gewaarborgd.  



 

 

Begeleidingscentrum Bethanie vzw – Kwaliteitsverslag  2018 18 

Vanuit deze vaststellingen werken we sinds het voorjaar van 2018 met een externe coach 

die 2-wekelijks langskomt voor een coachingsmoment met 2 contextbegeleiders.  

De coaching is geen casusbespreking (hoewel de casus deels aan bod zal komen), geen 

therapie voor begeleiders (maar uiteraard kan persoonlijke weerstand of mensvisie naar 

boven komen),  en is ook niet oordelend (onder het motto “Begeleider ben je nooit maar 

word je steeds”). De coaching stimuleert naar een bredere kijk, zelfreflectie (waarom doe 

ik als begeleider (niet) wat ik (niet) wil of denk), overeenstemmen van denken en 

handelen (ik wil iets ‘zo’ doen maar in de praktijk doe ik het (onbewust) ‘anders’) 

In 2018 vonden reeds  8 coachingmomenten plaats.  

 

- Zorg voor de medewerkers 

Het hanteren van gespreksrondes is in Bethanie niet meer nieuw. Sinds de vorming 

herstelgericht werken is de implementatie van rondes zich langzaam maar zeker gaan 

installeren in onze werking. En op heden durven we van een huiscultuur spreken. Interne 

vergaderingen in huis starten met een ronde.  In de nasleep van een moeilijk moment of 

een incident in huis plannen we een steuncirkel. Wie nood heeft aan overleg of 

ventileren rond iets kan de aanzet geven om een koffietascirkel te organiseren, …  

 

- Zelfzorg voor onszelf en voor de teams. 

Er werd in onze organisatie ingezet op een aantal activiteiten om ‘zuurstof’ aan het team 

te geven: er was aandacht voor de complimentendag, het feestcomité organiseerde een 

personeelsactiviteit in ware ‘Battle of the tribes’-stijl en traditiegetrouw werden de 

medewerkers en hun gezinnen uitgenodigd voor het nieuwjaarsfeest begin februari.  

We gingen met de hele ploeg lunchen in het sociaal restaurant Vork als bedanking voor 

de grote inzet van de ganse ploeg op de feestviering voor 90 jaar Bethanie.  

Tijdens onze visie-tweedaagse met de pedagogische medewerkers in oktober ’18 wordt 

er naast het vele inhoudelijke werken ook ruimte gemaakt voor teambuilding en 

verbinding.  

 

- Preventie en welzijn op het werk 

 

Onze kwaliteitswerking vertrekt vanuit onze eigen visie en doelstellingen maar wordt 

uiteraard ook mee vorm gegeven door diverse decreten met betrekking tot  jeugdzorg en 
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daarnaast ook door de aandacht voor welzijn en  bescherming  van medewerkers  op het 

werk.   

Realisaties 2018 

- Het masterplan: voorbereiding VIPA-dossier en overleg/inspraak op de verschillende 

niveau’s. 

- Opleiding EHBO via het Rode Kruis:  

→ Bijscholing  voor de 2 nachtbegeleiders 

→ Basiscursus voor 2 groepsbegeleiders 

- Coaching van de contextbegeleiders door een externe pro werd ingevoerd vanaf juni 

2018. 

- Vorming pedagogische medewerkers Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet. 

- Ondersteuningsgesprekken voor begeleiders na incidenten zoals agressie. 

- Steuncirkels en koffietascirkels voor begeleiders in of na moeilijke situaties. 

- Teambuildingsactiviteiten voor de medewerkers, zoals het personeelsfeest in 

februari, de personeelsactiviteit ‘battle of the tribes’ in september.   

- Daarnaast gebeurden de jaarlijkse keuringen van de brandcentrale, blusapparaten, 

gasinstallatie, periodiek gezondheidstoezicht van de medewerkers, bedrijfsbezoek 

van de EDPBW, de opmaak van een nieuw Globaal PreventiePlan 2019-2023, 

jaaractieplan 2019, update van de veiligheidsinstructiekaarten met nazicht en 

goedkeuring van de arbeidsgeneesheer,… 

 

Uitdagingen en planning 2019 

- Het is een uitdaging voor de ganse ploeg om  acties te plannen rond communicatie in 

teams onderling en tussen de verschillende teams, om te oefenen op en stil te staan bij 

een open feedbackcultuur. Het is ons doel om de algemene tevredenheid over 

communicatie in Bethanie te doen stijgen bij de medewerkers. We maken er een 

jaarthema voor 2019 van. 

- Hoe kunnen we meer steunend zijn voor elkaar? We starten in team verblijf met een 

‘maandagse ronde’ waarin we elke week met elkaar delen welke professionele 

uitdagingen  we in die week  voor de boeg hebben, hoe we daar tegen aan kijken en waar 

we elkaars steun kunnen gebruiken.   

- De vernieuwde evaluatieschema’s worden opgenomen in een hernieuwde procedure op 

evalueren van medewerkers. We willen in deze procedure naast de formele 

evaluatiegesprekken ook inzetten op een systeem van persoonlijke 

ontwikkelingsgesprekken.   

- Er komt een teambuildingsmoment voor logistiek en administratief team. 

- Er komt opnieuw een visie-tweedaagse voor pedagogische medewerkers. 

- De invalshoek preventie en welzijn voor medewerkers zal zich in 2019 vooral richten op : 

o Het masterplan: verdere voorbereiding van de verbouwingswerken en opmaak 

verhuisplan met focus op de zorg voor de medewerkers (informeren, overleg en 

inspraak) 

o Opleiding brandbestrijding in samenwerking met Aquaflam voor onze eigen 

interventieploeg. Deze opleiding wordt ook opengesteld voor medewerkers van 

collega-organisaties met wie wij een samenwerkingsverband hebben. 
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o Opleiding EHBO voor 2 vaste medewerkers. 

o Verderzetting van de vorming Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor de 

pedagogische medewerkers ter ondersteuning van hun begeleidingsopdracht en het 

werken met een specifieke doelgroep. 

o Update agressiebeheersingsbeleid: visie, procedure en richtlijnen worden vanuit 

onze nieuwe inzichten bijgewerkt, mede op vraag van de begeleiders om de 

administratie hierrond in te perken. 

4.1.4. Middelen en samenwerking 

Middelen en infrastructuur 

 

Masterplan 

 

Realisaties 2018 

Ons masterplan is al een tijdje actief. Eind 2017 was er de goedkeuring van ons 

zorgstrategisch plan door de bevoegde commissie van Jongerenwelzijn  

Er kwam in 2018 een mededingingsprocedure voor architecten. De drie geselecteerde 

architecten maakten elk een ontwerp en er werd uiteraard maar één weerhouden. Dit 

plan werd verder uitgewerkt en begin december 2018 dienden we ons masterplan in bij 

VIPA , alsook de aanvraag tot omgevingsvergunning.  

Ons masterplan werd ontvankelijk verklaard. 

Er werd tevens gezocht naar een tijdelijke locatie, die we uiteraard maar kunnen 

vastleggen na goedkeuring van ons ontwerp.  

 

Planning 2019 

We hopen op een positief advies van de coördinatiecommissie gevolgd door een 

positieve subsidiebeslissing door de minister.  

Daarna start de voorbereiding van het lastenboek,  het publiceren van de opdracht, het 

beoordelen en selecteren van de uitvoerders.  

Tegelijkertijd wordt er een draaiboek voorbereid om de verhuis naar de tijdelijke locatie  

zo goed mogelijk te regelen.   

 

Bijkomende realisaties in 2018:  

                    -     De dienstwagen werd vervangen  dankzij de ruime steun van vzw United Fund 

      -     De coördinator van verblijf verhuisde naar een ruimere  bureau die hiertoe werd   

            ingericht. Het intern casus-overleg kon hierdoor heel wat comfortabeler georganiseerd   

            worden.   

 

 

Netwerken, partnerschappen en samenwerkingen 

 

• Vanuit Bethanie zijn we actief in de koepelorganisatie Jongerenbegeleiding en dit zowel 

beleidsmatig als bij de intervisiemomenten voor directies, coördinatoren verblijf, 

coördinatoren dagbegeleiding als contextbegeleiders. Maar ook thematische 
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werkgroepen zoals veiligheidsdataverkeer worden door een betrokken medewerker 

bijgewoond. 

 

• CANO samenwerkingsverband: We zijn een actieve partner in het CANO 

samenwerkingsverband en engageerden ons  afgelopen jaar in de cano-commissie, het 

directie- en stafoverleg, de intervisie voor contextbegeleiders en verschillende 

werkgroepen. De intervisiegroep contextbegeleiders hield haar overleg in Bethanie 

waarbij we onze werking voorstelden en een toelichting gaven over onze verbindende 

activiteiten, over onze ondersteunende module en een aantal projecten waar we in 

Kortrijk partner zijn. Een boeiende voormiddag.  

 

• Intersectoraal zorgnetwerk  

In het kader van het cano-samenwerkingsverband is Bethanie ook ingeschreven in het 

intersectoraal zorgnetwerk West- en Oost-Vlaanderen met als doel niet-residentieel te 

ondersteunen.  De vragen van het IZN  richtten zich op heden hoofdzakelijk tot jongens.  

In de praktijk  begeleiden we sedert eind 2018 een meisje dat in GI De Zande verblijft en  

aangemeld  was voor het IZN. We doen dit met extra IPHmiddelen. Begin 2019 kon de 

jongere terecht in de Ges+ van Tordale, een van de residentiële partners in het 

zorgnetwerk. Het is in de concrete situatie een grote uitdaging om de jongere buiten het 

gesloten kader  in de context te laten functioneren.  

 

• Kwartet 

Bethanie vormt samen met vzw O2 (Wervik), vzw Centrum voor Jongeren-  en 

Gezinsbegeleiding  (Kortrijk) en vzw CIG Huis Ter Leye (Kortrijk) het 

samenwerkingsverband Kwartet.  

 

Planning 2019 

Evaluatie van het samenwerkingsverband 

 

• RTJ Werf 1 : de start van Konekti in Kortrijk.   

In juni 2017 werd vanuit het Vlaams uitbreidingsbeleid Jeugdhulp 2.0 werf 1 - versterking 

van de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp een oproep gelanceerd rond ‘1 gezin – 1 

plan’. In Kortrijk en omliggende werden heel snel de handen in elkaar geslagen om het 

kandidaatsdossier ‘samen werk maken van een versterkte gezinsondersteuning en 

jeugdhulp in Zuid-West-Vlaanderen’ in te dienen voor 15 april 2018.  
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Activiteitenzone Konekti: 

 

 

Project- en klankbordgroepen met een vertegenwoordiging vanuit de verschillende 

sectoren, organisaties en verwijzers gingen meteen aan de slag om dit concreet vorm te 

geven. Er werd heel goed nagedacht en overlegd rond de conceptualisatie van één gezin-

één plan, de eerstelijnspsychologische functie, het verbindingsteam, wederzijdse 

verantwoordelijkheden. In juni kwam er groen licht vanwege de overheid en op 15 

oktober werd het interdisciplinair verbindingsteam opgestart met als doel gezinnen actief 

te betrekken in de hulp: gezinnen nemen de regie in eigen handen en kunnen op eigen 

kracht verder. 

Begeleidingscentrum Bethanie is vertegenwoordigd binnen dit samenwerkingsverband  

en onderhoudt contact met het verbindingsteam. 

 

• Lokaal sociaal beleid Kortrijk  

Wij nemen graag deel aan alle lokale overlegvergaderingen die georganiseerd worden 

door het OCMW, stad Kortrijk, enz om zo goed mogelijk de vinger aan de pols te houden 

en te netwerken in functie van onze samenwerking met andere diensten. Zo nemen we 

bvb deel aan de middaggesprekken zoals deze reeds plaats vonden rond thema’s als 

wonen, opvoeden, food, het netwerkevent rond vrijetijdsparticipatie, ... We zien dit als 

zinvol niet alleen voor de jongeren en de gezinnen die we vanuit onze organisatie 

begeleiden maar we hopen ook vanuit onze expertise van betekenis te kunnen zijn in het 

signaleren van noden op een ruimer maatschappelijk platform. 

 

• Nauwe samenwerking met de Zande / overleg gedeelde trajecten.  

We participeerden aan de overleggen rond de inhoudelijke uitwerking van de gedeelde 

trajecten. Op dossierniveau hebben wij een goede samenwerking met de Zande. In 

november planden we een feedbackvergadering tussen Bethanie en de Zande.  
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• Kortrijk kan met VZW Ajko en VZW Boothuis rekenen op een sterk jeugdwelzijnswerk in 

de regio. We zijn sterk betrokken met  deze organisaties in functie van onze jongeren. 

 

• De Stroate: hip hop project met de Stroate in aanloop naar 90 jaar Bethanie  

Feest … 90 jaar Bethanie … Hoe kunnen we onze jongeren hierin betrekken? Dit was de  

eerste vraag die we ons stelden. Hoe kunnen we de jongeren meenemen in een traject 

dat resulteert in iets moois en waar ze zelf iets aan hebben? En dan … met welke 

partners kunnen we hierin samen werken?  Kunnen we een plek vinden waar jongeren 

zich goed voelen, waar jongeren zelf naartoe kunnen stappen, … ook wanneer de 

begeleiding door Bethanie ten einde is. 

Het idee De Stroate kwam naar voor. Sporadisch hadden we wel jongeren die reeds 

workshops hadden gevolgd. We waren heel snel gepakt door de gedachte dat hierin wel 

muziek zat. Eventjes de verantwoordelijke Tomas uitgenodigd om eens rond de tafel te 

zitten en te bekijken hoe dit traject er zou kunnen uitzien. 

We startten in januari met een dag kennismakingssessies: rap, hiphop, breakdance en 

graffiti. De voorkeur van de jongeren ging vooral naar hiphop en rap. Dus gingen we voor 

deze combinatie. Samen met de lesgevers van De Stroate werd een planning opgemaakt: 

een 7-tal sessies. De rappers kozen zelf een thema en schreven zelf hun tekst en leerden 

de raptechniek van Tomas. De hiphoppers werden gecoacht door Ilmas.  

En op 2 mei gingen de opnames door met Thanh als producer. We trokken naar 3 

verschillende locaties. Locaties die pasten binnen ons thema. Bijna 30 keer opnieuw 

rappen en hiphoppen om te komen tot een goede videoclip en ze deden het maar … 

Het traject was boeiend en zeer leerrijk, soms zeer lastig, soms ‘trekken en sleuren’, 

soms was de groep voltallig, soms ook niet, soms zin, soms geen zin, … Er lag soms een 

strootje op de weg, soms een ganse strohalm. Maar het was de moeite … We zijn zeer 

trots op de jongeren, ze hebben dingen verkend, geleerd, samen gewerkt, grenzen 

verlegd, volgehouden. Op de feestviering van Bethanie werd de Bethaniemove op groot 

scherm getoond aan het groot publiek en ’s avonds gingen we ook live op de dansvloer 

en kregen we een daverend applaus. 

 

 

 

• Bovenlokale projecten met vzw De Stroate – Hip Hop Academie Kortrijk 

In 2018 ondertekenden we een intentieverklaring tot samenwerking in bovenlokale 

projecten met De Stroate.  

Deze samenwerking houdt in dat er in 2019 vanuit De Stroate voor onze jongeren sessies 

worden aangeboden  met initiaties in alle elementen van hiphop.  

Daarnaast worden een aantal overlegvergaderingen met de verschillende partners 

belegd om de samenwerking concreet vorm te geven, te adviseren en voorstellen tot 

bijsturing te formuleren. 
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• Beleidsgerichte samenwerking 

Als organisatie willen we beleidsgericht meedenken en vorm geven. Individuele 

medewerkers zijn vertegenwoordigd in de algemene vergaderingen van vzw Ajko en vzw 

Boothuis en vzw De Stroate (Kortrijkse organisaties die rond jeugd werken).  

We zijn vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering van SVK De Poort.  

We zijn actief in de cano-commissie. 

We werken als bestuurder mee binnen de koepelorganisatie Jongerenbegeleiding-

Informant en Pleegzorg West-Vlaanderen.  

Lokaal participeren we aan het Lokaal Overleg Bijzondere Jeugdzorg (met collega-

organisaties en verwijzers).   

 

• Samenwerkingen in kader van TO, dagbesteding en herstel 

Als organisatie staan we niet alleen. We blijven investeren in de samenwerking met 

andere organisaties:  zorgboerderijen, een kinderboerderij, sociale projecten, RVT’s, ...  

om in het kader van time-outs, dagbesteding en herstel een beroep te kunnen doen op 

anderen. Het zijn deze samenwerkingen die ons helpen om in trajecten met jongeren 

creatief te kunnen zoeken hoe we ons engagement blijvend kunnen aangaan, hoe we op 

bepaalde momenten in ons traject een alternatief voor verblijf kunnen bieden.  

 

We zijn onze partners on the road dan ook erg dankbaar voor deze samenwerking.  

- Boer Willem en de medewerkers van de kinderboerderij Het Bokkeslot in Deerlijk 

- Hilde en het team van Het Fazantenhof in Houthulst 

- Arnold en zijn familie in de zorgboerderij in Nokere 

- Stan en het team van De Heerlijkheid van Heule 

- De bioboerderij ’t Goed ter Heule’ in Lauwe 

- De paardenhouders familie Van Zuylen Van Nyevelt  in Nokere    

- Yuki, Mack, Tibo, Pippa, Odette, Poppy … de trouwe honden van enkele van onze 

begeleiders die het hart van onze jongeren gestolen hebben en de zorgzame 

snaar van de jongeren weten te raken 

- Het keukenpersoneel van RVT De Pottelberg in Kortrijk 

- Het team van Poverello 

- Het team van Katimoe, een kattenasiel in Menen 

- Onthaalmoeder Chantal Pattyn   

- Het dierenasiel in Zwevegem 

- De CANO-partners, vzw De Korf, vzw O2 voor de onderlinge time-outs 

 

De zoektocht naar goede time-outplaatsen is een blijvende zoektocht. Sinds kort kunnen 

we ook beroep doen op boer Arnold voor time-outs van jongeren.  Een hoeve waar ze 

kunnen helpen en onthaald worden in een warm gezin. De jongere kan er verblijven in 

een studio. Bedankt Arnold en familie. 
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• Ado-groepen 

Dagcentrum De Pedaal (Gent), dagcentrum De Teerling (Brugge), dagcentrum De Tuba 

(Roeselare), dagcentrum Delta (Menen) en ons dagcentrum De Horizon hebben 

minstens één ding gemeen: we werken allemaal met jongeren tussen 12 en 18 jaar.  

Deze gemeenschappelijke factor, onze doelgroep,  verenigt ons en stelt ons voor 

bepaalde uitdagingen, vraagstukken,…  

Ook maatschappelijke tendensen en evoluerende noden van jongeren dagen ons uit om 

te blijven zoeken. 

Een 4-tal keer per jaar komen we met een aantal begeleiders samen om te delen, te 

inspireren en elkaar te versterken. 

We komen ‘uit ons kot’, trekken onze ogen en oren open, ontmoeten en leren van 

elkaar. 

 

• Aandacht voor jongvolwassenen 

In de Kortrijkse regio zijn er de afgelopen jaren verschillende samenwerkingen en 

projecten ontstaan voor de doelgroep jongvolwassenen (18-jarigen). Bethanie 

participeert hier sterk in. 

 

• JUMP 

We zijn lid van het samenwerkingsverband JUMP. Dit is een Intersectoraal 

samenwerkingsverband tussen de organisaties  Oranjehuis, CJGB, Bethanie, De Korf, 

CAW Kortrijk, De Hoge Kouter (VAPH), Groep Ubuntu (VAPH), AJKO en het  JAC.  

Het gemeenschappelijke doel is de wachtlijsten weg te werken met extra aandacht voor 

die jongeren op de wachtlijst die bijna meerderjarig of reeds meerderjarig zijn en die, als 

er geen aanbod komt, dreigen van de radar te verdwijnen.  

In het project vertrekken we vanuit de vraag van de jongvolwassene: Wat kan nu 

helpend zijn? Wat is de wens, de vraag van de jongere? En wie uit de context kan 

betrokken worden? Welke organisatie(s) kan/kunnen nu t.a.v. deze jongere aan de slag 

gaan? 

We hebben de mogelijkheden om zes extra jongeren overbruggingshulp aan te bieden, 

los van de bestaande modules (inzet personele middelen in CAW en CJGB). We doen dit 

vanuit het geloof dat samenwerking tussen de verschillende partners voor een versterkt 

aanbod kan zorgen. 

De doelgroep is 16-25-jarigen: 

o Jongeren op de wachtlijsten CBAW in de verschillende organisaties 

o Jongeren die afhaken en onvoldoende netwerk hebben 
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o Jongere die de overstap maken van de ene naar de andere sector 

o Jongeren die afhaakten en opnieuw een vraag stelden 

 

De structuur van JUMP : 

1. Instroomoverleg:  

o Zeswekelijks 

o De wachtlijst/vragen van de verschillende diensten worden overlopen en we 

bekijken wie wat kan opnemen, wat binnen de samenwerking kan 

opgenomen worden en waar we elkaar kunnen versterken. 

o Er gebeuren inhoudelijke besprekingen van jongeren. 

o Opvolging van reeds geïnstalleerde overbruggingshulp bij jongeren. 

 

2. Stuurgroep : 

o Beleidsniveau 

o Bewaken Rubicon-verwachtingen (als facilitator van het project) 

o Participatie van de jongeren aan de stuurgroep JUMP 

o Organiseren van een evenement  

o Samenwerking met Cachet 

 

Meerwaarde van JUMP: 

o Wachtlijsten worden weggewerkt. 

o Jongeren komen niet noodzakelijk in ‘echte’ hulpverlening terecht. 

o Vlotte overgang van jeugdhulp naar volwassen hulp. 

o Vaststelling dat jongeren geactiveerd worden in de periode waarin ze ‘normaal’ 

zouden wachten op verandering (meestal degressief). 

o Intersectorale samenwerking: de doelgroep is ‘wachtende jongeren’, wat hun 

achtergrond ook mag zijn. 

Andere vaststellingen vanuit JUMP:  

o Heel veel jongeren hebben geen vraag naar CBAW wanneer ze gecontacteerd 

worden. 

o Jongeren verdwijnen niet onder de radar. 

o Vaak is een minder intensieve begeleiding voldoende om verandering te brengen in 

de huidige probleemsituatie. 

o Veel jongeren weten niet dat ze op een wachtlijst staan. 

o Jongeren weten niet op welke wachtlijst ze staan. 

o Jongeren zijn nog niet toe aan de begeleiding waarvoor ze op de wachtlijst staan. 

 

 

• JOIN  (Jongvolwassenen Intersectoraal)  

Join is een samenwerkingsverband dat kan gekaderd worden binnen  Werf 1 functie 5 

met verschillende partners:  Beschut Wonen de Bolster (Kortrijk) en Eigen Woonst 

(Menen), Psycholoog Steven Vandaele ; Kompas Kortrijk , BJB (Oranjehuis, Bethanie, 

CJGB, De Korf), Groep Ubuntu (VAPH), CAW Zuid-West-Vlaanderen via 

loopplankenproject.  
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Er is een intersectoraal aanmeldings- en expertiseteam waarin de verschillende partners 

aanwezig zijn. Dit team komt tweewekelijks samen.  

De doelstelling van dit project is het opstarten en opvolgen  van intersectorale 

(woon)begeleidingen op maat van jongvolwassenen (16-25 jaar) met psychische 

problemen waarbij de expertise van de verschillende sectoren wordt samengebracht en 

gecombineerd kan worden ingezet.  

Er kunnen twee soorten woonbegeleidingen worden opgestart:  

1. Woonbegeleiding binnen Beschut Wonen 

• Er zijn 8 plaatsen beschut wonen verzekerd voor jongvolwassenen binnen de 

werking van de Bolster (4 plaatsen) en Eigen woonst (4 plaatsen)  

• Inzet expertise van BJZ, CAW, VAPH en drughulpverlening voor jongvolwassenen 

met een meervoudige complex problematiek 

• Aandacht voor zorgcontinuïteit via voortraject beschut wonen en een 

uitstroomtraject beschut wonen  

2. Woonbegeleiding buiten Beschut Wonen  

• Intersectorale woonbegeleiding binnen VAPH, drughulpverlening , 

jongerenwelzijn en CAW 

• Al dan niet in afwachting van Beschut Wonen 

• GGZ voegt expertise toe aan de andere sectoren rond (omgaan met) psychische 

problemen d.m.v.   

� Casusgebonden expertise op team 

� Partner bij multidisciplinair overleg  

� Supervisie en vorming 

� Psychologische ondersteuning jongvolwassenen  

Voordelen: 

o Bevoorrecht partnerschap tav elkaar 

o Sectoren leren elkaar beter kennen 

o Sectoren leren methodieken van elkaar 

o Complexe dossiers worden gemeenschappelijk gedragen 

o Expertise delen  

o Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken diensten zorgt ervoor dat 

er minder uitsluiting is 

o Multidisciplinair team zorgt voor bredere kijk bij aanmeldingen 

o Inzetbaarheid van psycholoog op de teams, in de begeleidingen 

o Inzetbaarheid van expertise van VAPH, GGZ, drughulp in de teams en in de begeleidingen 

 

• SAMENWERKING MET OCMW KORTRIJK 

De maatschappij verwacht dat jongeren zich na een verblijf in de jeugdzorg opnieuw 

integreren in de maatschappij. Maar daarbij botsen zij dikwijls op drempels  zoals 

huisvesting, financiën, budget en studies/werk. Het blijft voor veel jongeren niet evident 

om de weg naar de juiste ondersteuning te vinden. 
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Naar analogie met de samenwerkingsovereenkomst van het Sociaal Huis te Mechelen 

met vzw Cachet en Jeugdzorg Emmaüs werd er, vanuit de insteek van Cachet,  door het 

OCMW  in Kortrijk besloten in te zetten op een proactieve begeleiding van jongeren uit 

de jeugdzorg om hen meer kansen te geven in het leven. 

In september 2018 was er een overleg tussen OCMW Kortrijk, de organisaties integrale 

jeugdzorg in Kortrijk en het CAW om de drempels en mogelijkheden naar nauwere 

samenwerking te bespreken.  

In onze regio is er met het project ‘Loopplanken’ sinds 2011 een structurele en 

cliëntgerichte samenwerking tussen enerzijds CAW Zuid-West-Vlaanderen en anderzijds 

alle diensten Bijzondere Jeugdzorg en alle BuSo/MPI’s. De doelstelling van dit project is 

het bevorderen van een zo naadloos mogelijke overgang van jeugdhulp naar 

volwassenhulp. 

Vanuit het overleg tussen het OCMW, de jeugdzorg en het CAW kwamen er een aantal 

adviezen naar de Raad en die nam de volgende beslissingen:  

1. Een vaste maatschappelijk werker voor de jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. 

Voor financiële ondersteuning zijn jongeren vaak aangewezen op de hulp van het OCMW. 

Niettegenstaande het sociaal huis en het OCMW goed gekend zijn, blijkt voor veel jongeren 

de stap naar het OCMW een moeilijk te nemen drempel. Een rechtstreeks aanspreekpunt 

werkt drempelverlagend. Door het starten van de begeleiding voor de jongere 18 jaar 

wordt, leert de jongere het OCMW kennen, kan er informatie doorstromen tussen 

jeugdvoorziening en het OCMW en  krijgt de jongere perspectief en houvast voor de 

toekomst. De vaste maatschappelijk werker bundelt de thema’s voor de betrokken jongere. 

2. Leefloon of steun equivalent leefloon: bedrag alleenstaande toekennen. 

Voor jongeren, komende uit een organisatie  Bijzondere Jeugdbijstand, is eenzaamheid vaak 

een groot probleem. Samenhuizen is vaak een passende oplossing als transitfase tussen de 

instelling en een volledig zelfstandig leven. Voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg die op 

eigen benen willen of moeten staan, wil het OCMW dan  ook soepel zijn in de toekenning 

van de categorie alleenstaande. Ze huren soms een kamer in een huis dat ze met anderen 

delen. Hoewel deze jongeren samenwonen, beschouwen we hen als alleenstaand omdat ze 

alle kosten van hun levensonderhoud zelf dragen. Zelfs jongeren die samenwonen in een 

gemeenschappelijke woning en onder begeleiding zijn van bepaalde organisaties (cf. Minor 

Ndako, CAW, …) en samen activiteiten ondernemen, worden als alleenstaand beschouwd.  

3. Huurwaarborg 

Indien het OCMW Kortrijk kan optreden als  bevoegd centrum, dan kan de maatschappelijk 

werker een tussenkomst in de huurwaarborg toekennen in de maand voor de jongere 18 

jaar wordt. Dit plaatst de jongere in een betere onderhandelingspositie met de verhuurder 

en geeft ‘financiële zekerheid’ voor de nabije toekomst. 
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4. Onderhoudsplicht 

Het OCMW kan billijkheidsredenen weerhouden om de onderhoudsplicht niet in te roepen. 

De maatschappelijk werker van het OCMW zal deze mogelijkheid in eerste instantie 

bespreken met de collega’s van de bijzondere jeugdzorg zodat billijkheidsredenen kunnen 

ingeroepen worden wanneer de relatie ouder/kind precair of onbestaande is en/of het 

betrekken van de ouders voor de jongere te moeilijk of zelfs ondenkbaar is. Met deze 

maatregel willen we de kans op herstel van de relatie alle kansen bieden.  

5. Trajecten 

Het OCMW zal met de jongeren het meest passende traject uitstippelen en dit omzetten in 

een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. We willen de jongeren zo 

goed als mogelijk ondersteunen bij hun studies. Bij mindere resultaten stellen we voor dat 

het advies van de studievoorziening wordt gevolgd. 

 

• PROJECT KAMERWONEN GULDENSPORENLAAN 5 

Wat is dit project? 

Een samenwerkingsverband tussen verschillende welzijnspartners in Kortrijk (Oranjehuis, 

Centrum Jongeren-en Gezinsbegeleiding Kortrijk, begeleidingscentrum Bethanie en het CAW) 

en het sociaal verhuurkantoor (SVK) de Poort.  

De Guldensporenlaan 5 betreft concreet een huis met 5 individuele kamers. Er is een 

gemeenschappelijke keuken en op de kamer een kitchenette zonder kookvuur. Kamerwonen 

omvat dat er een eigen badkamer en een eigen toilet is maar gemeenschappelijke keuken. 

De woning heeft een doelgroepenplan, wat wil zeggen dat enkel jongeren die begeleid 

worden door een dienst er kunnen wonen. Jongeren krijgen extra punten dakloosheid  op de 

lijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM)  en SVK de Poort gezien het om een 

tijdelijke woonvorm gaat, namelijk kamerwonen. Hierdoor wil men een relatief vlotte 

doorgang naar een sociale huurwoning bekomen. 

Organisaties zijn geen partij in de huur, er is wel een engagementsverklaring tussen de Poort 

en de welzijnsorganisaties.  

Werking van het project  

SVK De Poort 

SVK De Poort sluit een huurcontract af met de eigenaar van het pand en dit voor een periode 

van 9 jaar. SVK De Poort sluit op haar beurt standaard huurcontracten af met haar 

onderhuurders, zijnde de jongeren die worden aangemeld en toegewezen.  

SVK De Poort treedt op als goede huisvader van het pand en staat daarmee in voor het 

beheer van het pand en begeleidt de huurders in zijn/haar rechten en plichten als huurder. 
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Welzijnspartner 

De begeleiding engageert zich in het leven van de jongere om in te zetten op het creëren van 

een netwerk (al dan niet professioneel) zodat de huurder een totale hulpverlening op maat 

aangeboden wordt in functie van de levensdomeinen die op dat moment relevant zijn in het 

leven van de huurder. 

Omwille van hun jonge leeftijd worden de jongeren klaargestoomd voor het volledig 

zelfstandig wonen. Dit omvat psychosociaal functioneren, opvolging van dagprogramma 

(onderwijs, opleiding, werk), investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding, budgetbeheer en/of –

begeleiding, administratieve ondersteuning, creëren van netwerk, kennismaken met 

relevante diensten die binnen de begeleiding van de jongere van pas kunnen komen,… 

De huurder weet dat begeleiding een voorwaarde is om in de Guldensporenlaan 5 te wonen. 

De begeleiding kan echter stoppen zonder verlies van woonst indien een traject op een 

goede manier verloopt en de het SVK de toestemming geeft de desbetreffende begeleiding 

te stoppen.  

Het SVK van haar kant doet haar best voor deze huurder een vlotte doorstroom te 

garanderen. Daarnaast zetten we jongeren ook op de lijsten van de SHM’s.  

Doelgroep  

Voor jongeren in zeer kwetsbare woon- en leefsituaties willen we in Kortrijk een extra 

aanbod realiseren in kwaliteitsvolle tijdelijke huisvesting met gepaste begeleiding.  

We  willen een meer duurzame verbetering brengen in de moeilijke levenssituatie van deze 

kwetsbare groep en hen verder ondersteunen bij het vinden van een duurzame 

woonoplossing.  

Hoe gebeurt het toeleiden van de jongeren naar de Guldensporenlaan 

De verschillende welzijnspartners bekijken onderling welke jongeren in aanmerking komen 

voor een ‘vrije plaats’ in de Guldensporenlaan. De respectievelijke jongere wordt op de lijst 

van het SVK geplaatst (of er wordt extra genoteerd dat het over ‘kamerwonen’ gaat). 

Het SVK  kan een begeleidingsovereenkomst opleggen bij een toewijzing aangezien de 

kandidaat-huurder toegewezen wordt in het kader van het doelgroepenplan voor doelgroep  

jongeren uit bijzondere jeugdzorg.  

Meerwaarde  

o Jongeren komen niet op straat terecht; ook die jongeren die geen kans maken op de 

reguliere woonmarkt. 

o Tijdelijke woonvorm met als doel SVK of SHM dus permanente woonvorm. 

o Kortdurende contracten mogelijk, in theorie opzegperiode van 3 maanden.  Maar de 

continuïteit van de betaling is belangrijk, dus als we zelf een nieuwe kandidaat kunnen 

aanbrengen die het contract overneemt, kan dit ook op die manier opgelost worden. 

o Nauw overleg tussen de verschillende diensten waarbij alle begeleiders toch wel alle 

jongeren wat kennen, bereikbaarheid van begeleiders, samenwerking met CAW 
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(loopplanken). De opvolging is intensiever omdat elke begeleider ook de andere mee in het 

vizier neemt.  

o Streven naar bewonersvergaderingen om verantwoordelijkheid terug te geven aan de 

jongeren. 

o Begeleidingsovereenkomsten maken dat we niet onmiddellijk moeten overgaan tot 

uithuiszetting maar verschillende time-outmogelijkheden eerst kunnen inlassen indien nodig. 

Bij problemen tussen de bewoners onderling kan De Poort weinig stappen nemen. De Poort 

is aan de huurwetgeving gebonden. Vanuit de begeleidingscontext kunnen wel afspraken in 

een begeleidingsovereenkomst opgenomen worden.  (bv een schorsingsperiode als 

maatregel maar waarbij het huisvestingsrecht behouden blijft). 

o Intervisie tussen begeleiders die jongeren hebben in Guldensporenlaan. 

o Een boeiende samenwerking tussen de organisaties onderling.  

 

Knelpunten  

o Concentratie van multi-problem jongeren in hetzelfde huis 

o Toevluchtsoord voor andere jongeren in fugue, daklozen, …  

o Verplaatsen van leefgroep zonder permanente begeleiding  

o Jongeren echt als groep in hun verantwoordelijkheid zetten: bewonersvergaderingen niet 

evident dat jongeren er zijn…  

 

Planning 2019  

Ook in 2019 willen we inzetten op deze samenwerkingen. Bovendien willen we ons in een 

aantal nieuwe projecten engageren.  

• Project ‘Maak tijd vrij’.  

We stappen mee in een project van AjKo, Oranjehuis en de Ambrassade om na te denken 

over het project “Maak tijd vrij. Een proefproject over jeugdhulp en jeugdwerk”. Samen 

met heel wat partners in Kortrijk willen we de mogelijkheden op vlak van vrije tijd voor 

jongeren in de jeugdhulp verbreden. We doen dit graag over de grenzen van 

verschillende voorzieningen en in een ruim netwerk. 

 

4.2 Kernprocessen 

4.2.1. Onthaal van de gebruiker 

Realisaties in 2018 

- Wat in 2017 al een stevige aanzet kreeg, werd in 2018 verder uitgewerkt. De 

onthaalprocedure werd geëvalueerd en bijgestuurd en deze aanpassingen werden ook 

opgenomen in de onthaalprocedure in het kwaliteitshandboek.  

- We herwerkten de checklisten van onthaal voor de module verblijf. 

- We zetten in op een aangenaam onthaal en we doen dat onder andere met een nieuwe 

welkombox die jongeren krijgen bij de start. De welkombox omvat alle infobrochures die 

jongeren krijgen bij de start van een begeleiding. Daarnaast heeft de welkombox ook een 

welkomstkaartje, een foto-overzichtje van alle begeleiders, een sleutelhanger, een 
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condoom, een pakketje hygiëne-producten, … De individuele begeleider van de jongere 

bezorgt deze aan de jongere.  

 

Planning 2019  

- We herwerken in 2019 ook de checklisten onthaal van dagbegeleiding en van de 

jongeren in mobiele begeleidingen.  

4.2.2. Doelstellingen en handelingsplan 

 Realisaties in 2018 

 We deden geen specifieke acties rond doelstellingen en handelingsplan. De procedure wordt 

op een goede manier opgevolgd. 

Binnen de sociale diensten van de jeugdrechtbank en het OCJ worden de doelen van de 

begeleidingen opgemaakt aan de hand van de Signs of Safety (de 3 kolommen). Deze 

krachtgerichte benadering wordt op die manier een stuk meegenomen bij de opmaak van het 

handelingsplan en de doelen.   

4.2.3. Afsluit en nazorg 

 Realisatie in 2018 

We stellen vast dat we de afgelopen jaren jongeren -ook na hun 18
e
- soms langer in 

begeleiding hebben. We merken ook op dat jongeren na de begeleiding nog beroep doen op 

Bethanie wanneer ze in de knoei zitten. En dat is goed zo. We willen als organisatie absoluut 

dat jongeren voldoende vangnet hebben wanneer ze Bethanie verlaten. Dit is op het einde 

van de begeleiding ook een belangrijk thema binnen de begeleiding. Wanneer dit vangnet 

toch beperkt en broos blijkt te zijn, vinden jongeren bij ons een open deur om hen even terug 

op weg te helpen.  

 

De procedure afsluiten en nazorg zoals deze opgenomen is in ons kwaliteitshandboek heeft 

nood aan evaluatie en bijsturing. In de keuzes die we in 2018 moesten maken zijn we er niet 

in geslaagd om deze evaluatie mee te nemen.  

Niettemin hebben we met het contextteam stilgestaan bij de manier waarop we naar nazorg 

kijken. Wat vinden we belangrijk als organisatie in de nazorg die we aan jongeren meegeven?  

 

Deze oefening bracht de volgende elementen naar voor: 

- Inspraak van ouders en jongeren over de nazorg is erg belangrijk. We gaan samen op 

zoek naar wat de invulling van de nazorg kan zijn.  

Op het eindgesprek is het belangrijk om onze visie op nazorg mee te geven.  

- We proberen zoveel mogelijk om een naadloze overgang naar vervolghulpverlening 

te installeren indien aangewezen. We zorgen voor een duidelijke en respectvolle 

overdracht samen met de betrokkenen.  

- Indien een begeleiding eindigt in een ‘conflict’ besteden we aandacht voor herstel 

tav de voorziening en/of de begeleiders. 

- Het is belangrijk dat we nadenken over hoe intens nazorg kan zijn. Soms kan het ook 

aangewezen zijn voor onszelf na te denken waar onze grens kan liggen.  
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- We willen bereikbaar en zo snel mogelijk beschikbaar zijn. We maken tijd vrij om te 

luisteren.  

Helpen is luisteren en op weg zetten, samen nadenken over oplossingen en jongeren 

ondersteunen in het toeleiden naar de juiste dienst. 

- We zien het als een opdracht voor de komende periode om na te denken op welke 

manier sociale media ondersteunend kunnen zijn om met jongeren contact te 

onderhouden na de begeleiding. Daarnaast willen we zoeken op welke manier we 

structureel iets kunnen doen om het contact met jongeren te blijven behouden, bv 

door het installeren van een ‘instuif’/ontmoetingsmoment. 

Deze elementen nemen we mee in onze visie op nazorg en de manier waarop we een 

begeleiding afsluiten.  

Planning 2019 

- Als vervolg op de oefening die we reeds gedaan hebben, gaan we de procedure in het 

kwaliteitshandboek evalueren en bijsturen.  

- Stilstaan bij het actieplan jongvolwassenen.  

4.2.4. Pedagogisch profiel 

• Visie 

 

Realisaties in 2018 

� Een nieuw vrijetijdssysteem in de module verblijf 

Dit jaar namen we afscheid van ons oud vrijetijdssysteem. Na jarenlang vasthouden 

aan een visie met vastgelegde regels en afspraken was het tijd voor een nieuw 

hoofdstuk. Het systeem werd immers als niet meer duidelijk en niet efficiënt ervaren 

en doorstond de herstelgerichte toets van de voorbije jaren niet. De leden van een 

opgerichte werkgroep staken de koppen bij elkaar en een nieuwe vrijetijdssysteem 

werd geboren. Geen gemakkelijke opdracht en voor velen van ons een emotioneel 

afscheid. Startend vanuit een ‘tabula rasa’ werd een proces op gang getrokken.  

Al snel groeide het idee dat vrije tijd  geen eenzijdig uit te voeren  recht kan zijn. We 

zetten ‘dialoog’ centraal en vinden het belangrijk dat jongeren met ons 

communiceren rond het nemen van vrije tijd en hoe deze wordt ingevuld. Concreet 

wordt er in het nieuwe vrijetijdssysteem gewerkt met twee fasen: ‘de startfase’ en 

‘level-up fase’. Wanneer een jongere doorschuift naar een volgende fase is er meer 

mogelijkheid tot het nemen van vrije tijd en kan al eens een uitzondering worden 

toegestaan. Een jongere die op vlak van vrije tijd en voor een zekere periode in orde 

is en samen met ons dialoog centraal zet, wordt beloond met een statuut ‘expert’. Zij 

zijn dan ook expert in het nemen van vrije tijd. 

Op 5 november ’18 gingen we van start met het nieuwe systeem. Tijdens het eerste 

jaar maakten we ruimte voor bijsturing en evaluatie met de feedback die we van de 

jongeren en van de begeleiders kregen. 
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� Een vernieuwd concept voor de woensdagnamiddaginvulling in dagbegeleiding 

Op woensdagnamiddag werd er vaak een activiteit georganiseerd door de begeleiders (al 

dan niet met inspraak van de jongeren) die de bedoeling had om te experimenteren met 

nieuwe mogelijkheden, de horizon te verruimen, het ontwikkelen van bepaalde 

vaardigheden,… 

Jongeren consumeerden en lieten zich vanuit die positie vaak negatief uit. 

 

Dit kon anders… 

We dachten na over een andere manier van vrijetijdsbesteding en gaven de woensdagen 

vanuit verschillende perspectieven invulling. 

 

De vier mogelijke invullingen: 

- Een activiteit met ontspannend karakter 

Het is de bedoeling dat dit nog verder uitgewerkt wordt zodat jongeren ‘samen’ 

tot een ontspannende activiteit komen die haalbaar is met een vooraf bepaald 

budget. 

 

- Een individuele activiteit 

Jongeren bepalen zelf, organiseren zelf hun vrije tijd in samenspraak met hun 

ouders en het begeleidersteam. 

Het geeft hen de kans om een activiteit te kiezen binnen- of buitenshuis, in te 

gaan op het bestaande vrijetijdsaanbod van hun regio en dit al dan niet met hun 

eigen vrienden te doen. 

Deze ervaring kan de jongere sterker maken om na de dagbegeleiding te blijven 

kiezen voor een georganiseerde vrijetijdsbesteding i.p.v. noodgedwongen rond te 

hangen of verveling. 

 

- Een activiteit met specifiek doel 

De activiteit wordt ingezet om te werken aan een welbepaald doel. Het doel 

wordt bepaald door de begeleiders en/of de jongeren. Afhankelijk van de 

doelgroep kan er gewerkt worden rond verschillende levensdomeinen. 

 

- Een verbindende activiteit 

Relaties staan hierbij centraal. Bij deze activiteiten richten we ons op het 

bouwen, behouden of versterken van relaties om de netwerken van jongeren te 

benutten of te vergroten. 

 

Na de activiteit op woensdag zijn jongeren en ex-jongeren welkom in wat we als  'open 

huis' benoemen. 

We zetten onze deuren open en proberen laagdrempelige mogelijkheden voor 

ontmoeting te creëren. 

 

We gingen er écht voor en 'sprongen'. 

In 2018 wilden we deze ideeën realiseren en try-outen om later eventueel te verfijnen 

en/of bij te sturen. 

 

 

� Vorming sociale media   

• In juni werd een vormingsnamiddag voor de pedagogische medewerkers 

georganiseerd rond mediawijsheid met Jo Van Hecke als vormgever. We 
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zoomden dieper in op het gebruik van Facebook en andere sociale mediakanalen 

in het begeleidingswerk en meer specifiek op het veilig internetten. 

• In het voorjaar werd in samenwerking met het JAC vorming op maat 

georganiseerd voor de jongeren die we begeleiden. De focus lag op media-

weerbaarheid en werd op een actieve en interactieve manier gegeven. De 

volgende thema’s kwamen o.m. aan bod:  Hoeveel geven we van onszelf bloot op 

het wereldwijde web? Wat is netetiquette? En wat met cyberpesten? … 

 

 

� Voorbereiding op autonoom wonen 

 

De stap voor jongeren van verblijf naar alleen wonen is groot, vaak nog te groot, ook al 

blijft de individuele begeleider nog betrokken bij een CBAW-begeleiding. 

We hebben afgelopen jaar gewerkt aan een vernieuwd traject dat met onze jongere 

gelopen kan worden. We noemden dit voortraject ‘Take a parachute and jump’.  

Het alleen gaan wonen is voor onze jongeren vaak een grote stap die gepaard gaat met 

vele vragen. Waar wil ik gaan wonen? Welke huur kan ik betalen? Hoe begin ik eraan?  

In het kader hiervan maakten we een bundel op met opdrachten gelinkt aan een digitale 

Symbaloo pagina waarop sites staan waar ze hun antwoorden kunnen vinden.  

 

Het doel ervan is om samen met de jongere aan de hand van deze bundel stil te staan bij 

de verschillende levensdomeinen die gepaard gaan met het alleen wonen. We willen 

erop inzetten om de opdrachten in dialoog met de jongere te overlopen. Zo gaan we op 

zoek naar de krachten van de jongere, naar wie hen kan helpen, waar ze nog 

ondersteuning in nodig hebben, ... 

 

We proberen de jongere op deze manier inhoudelijk wat meer zicht te laten krijgen op 

wat het alleen wonen inhoudt en nemen figuurlijk, als parachute, samen met de jongere 

de sprong in het ongewisse. 

 

Planning 2019 

� Evaluatie en bijsturing van de huidige visietekst rond middelenmisbruik met extra 

aandacht voor preventief werken en de begeleidershouding in het omgaan met 

middelenmisbruik bij jongeren.  

� Evaluatie en bijsturing van het concept studio-wonen.  

� Implementatie van het vernieuwd concept voor de woensdagnamiddaginvulling. 

� Gezondheidsbeleid: meer aandacht voor de preventieve jaarlijkse controle bij 

tandarts en gynaecoloog. 
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• De ondersteunende module BinnensteBuiten 

In 2018 werkten we verder aan onze ondersteunende module ‘bINNENSTEbUITEN’. 

Doorheen het jaar kwamen we samen met de stuurgroep van BinnensteBuiten rond de 

volgende thema’s: 

- Evalueren van het werkjaar 2017  en bepalen van de werkpunten voor het jaar 2018. 

- Bijsturen van visietekst: Wat is onze minimale verwachting bij jongeren die 

aansluiten bij BinnensteBuiten?  

- Hoe kunnen we jongeren vlotter activeren voor BinnensteBuiten? We gingen rond 

deze vraag ook in overleg met de jongeren zelf.  

- Uitbreiden van onze reflectie-methodieken. 

De volgende zaken hebben we gerealiseerd:  

- Het activeren van jongeren blijft een voortdurende uitdaging. We stelden vast dat we 

bij het aanbieden van dagbesteding binnen BinnensteBuiten op heel wat weigering 

stootten. 

Om preventief om te gaan met de weigeringen werden een aantal afspraken en 

methodieken voor begeleiders duidelijker omkaderd en verspreid om jongeren te 

activeren. 

- De ‘starttrajecten’ zijn ondertussen een vaste waarde geworden over de hele 

organisatie. Niet alleen bij de jongeren in verblijf maar ook bij de modules 

dagbegeleiding, mobiele begeleidingen als CBAW zetten we steeds in op een 

ervaringsgericht traject bij de start van de begeleiding. De jongere en de begeleider 

gaan samen op stap en krijgen tijdens hun traject een opdracht mee om samen aan 

te werken. 

- Wanneer de relatie tussen een jongere en zijn/haar  context geblokkeerd is,  wordt er 

ook vaak een beroep gedaan op ‘context-trajecten’ vanuit binnenstebuiten. 

- Gezien het succes van ons intern project ‘Love Yourself’ van vorig jaar kozen we 

ervoor om dit opnieuw aan te bieden. Een maand lang bieden we workshops aan 

rond lichaamsbeweging en zelfbeeld van jongeren. Door het vrijblijvende karakter en 

omdat de onderwerpen heel nauw aansluiten bij de leefwereld van de jongeren 

hadden we telkens veel inschrijvingen voor de activiteiten die we aanboden.  

We ervaren de ondersteunende module nog steeds als een belangrijke meerwaarde en 

geloven in de krachten ervan. Binnenstebuiten is een vaste waarde in Bethanie en we 

willen de  bloei aanhouden en bij voorkeur versterken met extra overheidsmiddelen.  

 

• Nieuws uit onze jongerengroepen 

• Graffitiproject met VZW De Stroate 

Om de jongeren hun creativiteit te laten uiten en hun gevoel te verwoorden, zijn  we 

samen met de Kortrijkse vzw De Stroate een graffitiproject opgestart. Meer bepaald om 

een muur in de tuin van het dagcentrum kleur te geven.  

In samenwerking met Klaas van De Stroate gingen er op een aantal 

woensdagnamiddagen graffiti-sessies door. De eerste woensdag ging het vooral over het 
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onderwerp van de muurschildering en het ontwerp. De jongeren kozen ervoor om hun 

gevoel over het dagcentrum en verblijf en hun toekomst om te zetten in een tekening. 

Wat opviel was dat de jongeren heel creatief aan de slag gingen. De jongeren konden op 

een goede manier samenwerken en creëerden samen een mooi eindresultaat.  

Het project werd afgesloten met een plechtige huldiging  voor alle jongeren en 

betrokken sponsors.  Met een hapje, drankje en een hamburger voor iedereen werd het 

resultaat van de jongeren terecht getoond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Sneeuwvakantie 

Dit jaar gingen we voor de derde keer skiën  in Chamonix. We maakten komaf met onze 

slechte gewoonte om al onze meerdaagse uitstappen als ‘kamp’ te benoemen, wat soms 

een ongewilde sfeer van primitief overleven oproept.   We evolueerden dus van 

‘skikamp’ naar ski-vakantie tot sneeuwvakantie.  De naam werd veranderd van ski-kamp 

naar sneeuwvakantie omdat we dit jaar kozen voor een concept waarbij naast het skiën 

ook tal van andere activiteiten werden aangeboden zoals bobsleeën en paintballen in de 

sneeuw. Dit jaar ging de sneeuwvakantie door met vier CANO-voorzieningen: Oranjehuis  

Heule, De Wissel Leuven, aPart Gent en Bethanie. Vanuit Bethanie gingen er twee 

begeleiders en vier meisjes mee. We logeerden in een jeugdherberg. Voor de jongeren is 

deze vakantie een unieke en onvergetelijke ervaring. 
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� Zomervakantie Hongarije 

Net zoals vorig jaar hebben we tijdens ons zomereditie 2018 grenzen verlegd. Dit 

mogen we letterlijk en figuurlijk nemen: na een trip met de minibus van alles samen 

zo’n 3000 kilometer doorkruisten we niet alleen ons Belgenlandje maar ook 

Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Zonnebaden, zwemmen, plezier maken en 

genieten van de fauna en flora omschrijven voor een groot deel onze reis. Maar het 

hoogtepunt, de crème de la crème, de kers op de taart was ons bezoek aan het 

dancefestival ‘Balaton Sound’. Samen met nog zo’n 10.000 andere feestvierders 

stonden we te dansen op de beats van DJ’s van over de hele wereld aan het 

Balatonmeer. Als extraatje zagen we op groot scherm België winnen tegen Brazilië 

voor een plaats in de halve finale van de wereldbeker. Wat een ervaring. 

 

� Tweedaagse paasvakantie dagbegeleiding  

De tweedaagse stond in het teken van ‘back to the basics’ en ‘teambuilding’. We 

vertrokken met onze jongeren richting Ieper. We verkenden de stad via een 

oriëntatiezoektocht, waarna we gingen picknicken en groepsspelletjes spelen op de 

vestingen. In de namiddagen deden we een teambuildingschallenge, waarbij we in 

wisselende groepjes moesten samenwerken om te kunnen winnen. De jongeren 

leerden elkaar en de begeleiders op een andere manier kennen. Elkeens talenten 

werden in de verf gezet. ’s Avonds sloten we af met een gezellig etentje en een 

avondspel. Iedereen genoot nog van een warme douche, die zeer geapprecieerd 

werd na de vele regen die we trotseerden. We installeerden ons in de blokhutten (en 

onze dappere jongens in de tenten), waarna we moe maar voldaan in slaap vielen. 

Op de tweede dag ontbeten we buiten, waarna we richting het zwembad gingen. De 

jongeren genoten van het warme water, babbelden onderling over vele thema’s. In 

de namiddag gingen we de uitdaging aan om te kijken wie de snelste op het kart-

circuit was. Iedereen ging voluit maar gaf zijn grenzen aan. De jongeren gingen ook 

de uitdaging aan om deze grenzen – op een veilige manier – te verleggen. Zowel de 

jongeren als de begeleiders kijken met een positief gevoel terug op de tweedaagse.   
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� Zomervakantie dagbegeleiding 

Vergeet het zand tussen je tenen,  

vergeet de plekjes die krioelen van de toeristen,…  

maar denk aan bossen en rivieren met een magische aantrekkingskracht, je adrenaline de 

vrije loop laten, onverwachte pareltjes,... 

Dat en nog veel meer was onze zomervakantie in 2018. 

 

We vertoefden 5 dagen in Dion, de prachtige Ardennen.  

Onder begeleiding van een gids ontdekten we de mysterieuze grotten van Han met zijn 

verrassende vormen en kleuren, kregen we een klank- en lichtspektakel te zien en werd 

er volgens de traditie een kanonschot gelost om de boze geesten te verjagen. Vanuit een 

safari-car konden we verschillende dieren spotten in hun natuurlijke leefomgeving. 

Ook aan sportieve uitdagingen geen gebrek… Loopbruggen boven diepe kloven, 

touwbruggen, afdalingen van rotsen, een lange afvaart van de Lesse,… Onze jongeren 

gingen elk avontuur aan. 

 

Vijf dagen lief en leed delen, ‘samen’, kleine en grotere verantwoordelijkheden leren 

dragen, eigen mogelijkheden (en beperkingen) leren kennen, teamspirit ontwikkelen,… 

Het werd een buitengewone week met een ideale mix van spanning en ontspanning, 

speels en uitdagend. 

Een unieke ervaring voor de jongeren en de begeleiders, een boost voor de rest van de 

zomervakantie en verhalen die nog vaak opgerakeld werden… 

 

 
 

 

� Verbindende activiteiten voor jongeren en hun context 

Jaarlijks proberen we op een aantal momenten onze deuren open te zetten voor de 

contexten van onze jongeren. Op de nieuwjaarsreceptie en op de paasbrunch maken we 

tijd voor ontmoeting met de jongeren en hun gezinnen.  

Daarnaast zetten we evenzeer in op verbindende activiteiten. In het najaar 

organiseerden we naar jaarlijkse traditie onze herfstactiviteit. Binnen deze activiteit 

zetten we in op duo’s die op voorhand werden vastgelegd op het contextteam.  
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Binnen het thema van de herfst nodigden we de jongere en zijn/ haar contextfiguur uit 

voor 2 workshops, een creatieve en een culinaire, om erna gezellig aan tafel te schuiven 

voor een heerlijke maaltijd. We startten de activiteit met een opwarmertje om elkaar 

wat beter te leren kennen. Doorheen de avond zetten we in op de verbinding tussen de 

jongere en zijn/haar contact en op een positief moment voor beiden waar ze samen van 

kunnen genieten. We sloten de avond dan ook af met een rondje waarin ze de positieve 

aspecten van elkaar in de vorm van een compliment naar elkaar toe verwoorden. De 

duo’s kregen achteraf de kans om hun creatieve werkjes en lekkere gebakjes mee te 

nemen naar huis als herinnering aan een liefdevolle en gezellige avond. 

4.2.5. Gebruikersdossier 

 Realisaties 2018 

 

Ook in Bethanie ontsnappen we niet aan de regelgeving rond de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, beter bekend als de “GDPR” (General Data Protection Regulation). 

 

Sedert 25/05/2018 is de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming van start gegaan. 

De privacywet is in die mate meer aangepast en afgestemd aan de huidige technologieën en 

ontwikkelingen rond oa. sociale media, ed. Daar waar er vroeger nauwelijks sprake was van 

facebook, twitter, cookies en cloud-toepassingen, hoor je vandaag bijna niets anders meer. 

Ook in Bethanie is het gebruik van facebook ondertussen goed ingeburgerd. 

 

De Europese wetgeving geldt voor elke organisatie die bezig is of verantwoordelijk is voor de 

verwerking van persoonsgegevens. De regelgeving eist dat organisaties transparant zijn over 

de manier waarop data worden verzameld en gebruikt. Daarnaast moet er worden nagedacht 

over de bescherming van deze data zoals identificatiegegevens, medische attesten, e-

mailadressen, contactgegevens, jongerendossiers, … 

 

Om in de eerste plaats de medewerkers bewust te maken van hoe moet worden omgegaan 

met gegevens werden in Bethanie reeds vormingssessies georganiseerd in het kader van 

“omgaan met sociale media”. Bedoeling is om de jongeren te kunnen informeren hoe op een 

veilige manier van deze media gebruik kan worden gemaakt.  

Daarnaast hechten we minstens evenveel belang aan de houding van alle medewerkers om 

voldoende aandacht te besteden aan de veiligheid en het omgaan met persoonsgegevens op 

verschillende domeinen, zoals het gebruik van sleutels, afsluiten van dossierkasten en 

burelen, beheer van wachtwoorden/logins, omgang rond verspreiding van foto’s van  

minderjarigen, enz.  

 

Bethanie maakt deel uit van de ‘intervisiegroep dataveiligheid’. Deze groep is ontstaan 

binnen de koepelorganisatie Jongerenbegeleiding. Hierin zetelen medewerkers van 

verschillende organisaties die binnen hun functie het thema informatieveiligheid opnemen 

en uitwerken. De intervisiegroep is een platform om ideeën uit te wisselen en acties uit te 

werken in het kader van  informatieveiligheid.  
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Elke organisatie moet over een dataregister beschikken. Dit verwerkingsregister brengt in 

kaart welke persoonsgegevens je bijhoudt, waar deze vandaan komen, met wie je deze heb 

gedeeld, hoe ze worden beschermd, enz. Vanuit de intervisiegroep wordt bekeken hoe een 

uniform dataregister kan worden samengesteld dat bruikbaar is voor alle organisaties  binnen 

de sector. De basis voor dit dataregister is ondertussen gelegd en wordt binnen de 

intervisiegroep nog verder aangepast en uitgewerkt.  

 

In 2018 werd in Bethanie een privacyverklaring uitgeschreven voor bezoekers van onze 

website. Deze verklaring vermeldt welke gegevens van de bezoekers worden verzameld en 

wat met deze verkregen informatie wordt gedaan.  

Er wordt in Bethanie gewerkt aan een “code of conduct”, een kader van regels en 

verantwoordelijkheden voor alle  medewerkers  ten aanzien van de omgang met informatie, 

het gebruik van ICT-middelen binnen de organisatie, toegangsrechten, verplichtingen ten 

aanzien van fysieke beveiliging, enz.  

 

- Vertrouwenspersoon  

 

Het decreet ‘Rechtspositie van de minderjarige’ voorziet in het recht op een 

vertrouwenspersoon door de minderjarige.  Het decreet vult deze functie heel 

specifiek in en stelt ook specifieke eisen aan die vertrouwenspersoon.  

Er ging in 2018 een interne vorming door voor de pedagogische medewerkers  

om dit beter te duiden. Voortaan spreken we enkel over vertrouwenspersoon 

zoals bedoeld in het decreet. Daarnaast spreken we over door de jongere 

gekozen steunfiguren (die bv ook minderjarig of zonder bewezen attest van goed 

gedrag en zeden kunnen zijn) maar niet de rechten kunnen uitoefenen waar het 

decreet over spreekt.  

Bij de start van de begeleiding wordt de jongere gewezen op de mogelijkheid tot 

een vertrouwenspersoon.  

 

Planning 2019 

Evaluatie en bijsturing van de procedure samenstellen en gebruiken van het dossier.  

 

 

4.3 Resultaatsgebieden 

4.3.1. Gebruikersresultaten 

4.3.1.1 Klachtenbehandeling 

Er waren geen formele klachten in 2018.  

We krijgen wel vaak te maken met ongenoegen van jongeren die zich niet willen neerleggen 

bij algemeen geldende afspraken en dan de aandacht willen ombuigen naar tekortkomingen 

van begeleiders of werking.  
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We nemen hun ongenoegen ernstig maar koppelen het los van onze basisverwachtingen die 

we in eerste instantie aanhouden. 

Ons doelpubliek (jongeren en ouders)  is in het algemeen heel direct in het uiten van beleving 

en dikwijls met weinig opbouw. Dit is confronterend maar heeft wel het voordeel van de 

duidelijkheid. We streven ernaar dit ongenoegen zo direct en zo goed als mogelijk met de 

betrokkenen op te nemen. 

 4.3.1.2 Gebruikerstevredenheid 

 Realisaties in 2018 

We werkten in 2016 en 2017 hard aan een nieuwe methodiek rond cliëntenfeedback. De 

methodiek werd opgenomen in een vernieuwde procedure. We deelden de methodiek ook 

met verschillende organisaties. We ondervinden dat we op die manier een methodiek in huis 

hebben om jongeren en contexten op alle aspecten van de hulpverlening te bevragen. De 

implementatie is verrijkend voor de werking.  

 

Planning 2019 

Nu het thema minder systematisch aan bod komt, dreigt de implementatie soms op de 

achtergrond te komen. Om hier extra aandacht aan te geven, nemen we het als 

aandachtspunt op in de planning van 2019. Er komen procesbewakers per team en een 

infomoment voor nieuwe collega’s.   

 

 4.3.1.3 Effect van hulpverlening 

 Realisaties in 2018 

De cliëntenfeedback zoemt in op verschillende aspecten van de begeleiding, waarbij ook het 

effect van hulpverlening.  

  

Planning 2019 

- Jaarthema Jongerenwelzijn. We engageren ons om hierop in te zetten.  

- Deelname aan de geplande vormingen en engagement in de verschillende overleggen die 

dit thema verder zal uitwerken.  

4.3.2. Medewerkersresultaten 

4.3.2.1 Personeelstevredenheid 

Er  waren geen specifieke acties in 2018 om de tevredenheid te meten. We zetten wel in om 

die tevredenheid te behouden of  te vergroten. Zo denken we aan het ruim betrekken van 

medewerkers bij de kwaliteitsplanning (waarbij door medewerkers acties rond interne 

communicatie worden voorgesteld), zijn er drie personeelsvergaderingen per jaar waar de 

agenda mee kan bepaald worden, is er een jaarlijkse personeelsactiviteit, hebben we sterk 

ingezet op vorming en coaching om mensen te versterken in hun job, zijn er momenten 

waarop we onze medewerkers danken (jaarlijks nieuwjaarsfeest voor medewerkers en hun 

gezin, etentje na 90 jaar Bethanie, …). 
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Planning 2019: 

Nadenken over een nieuwe manier om naar  personeelstevredenheid te polsen.  

 

4.3.2.2 Indicatoren en kengetallen 

Onze personeelskengetallen worden jaarlijks bekeken en vergeleken op Vlaams niveau. We 

kunnen onze cijfers ook op het gemiddelde enten: het tekort aan mannen in onze sector, de 

gemiddelde anciënniteit, teveel deeltijdse contracten om voldoende koppen te realiseren, …   

Planning 2019 en volgende 

Omwille van hun wisselend uurrooster is het voor onze pedagogische medewerkers moeilijk 

om hun tewerkstelling met een tweede job te combineren.  We merken dat 30/38 en 38/38  

de twee jobtimes zijn die het meest gegeerd zijn. We streven ernaar om iedereen een 

dergelijk contract te kunnen aanbieden. Dit zal enkel kunnen door in het kader van 

erkenningsuitbreiding over meer uren te beschikken die aanvullend en in combinatie 

inzetbaar zijn. 

 

4.3.3. Samenlevingsresultaten 

4.3.3.1 Waardering van strategische partners 
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Programma officiële gedeelte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma open gedeelte:  
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Realisaties 2018 

- Op 25 mei 2018 vierden we feest voor het 90-jarig bestaan van Bethanie. Het ideale 

moment om onze partners in samenwerking uit te nodigen. We kunnen terugblikken op 

een geslaagde namiddag.  

- Er vond een bilateraal overleg met de Zande plaats om de onderlinge samenwerking te 

bespreken en ruimte te voorzien voor wederzijdse feedback. Het werd een positief 

overleg.  

- Jeugdrechter mevr. Hameeuw van de jeugdrechtbank Ieper kwam op bezoek voor een 

kennismaking met onze organisatie.  

 

 Planning 2019 

- Er wordt een bezoek gepland met de Jeugdrechters van Kortrijk. 

- Er wordt een bilateraal overleg gepland met de sociale dienst JRB Kortrijk en OCJ 

Kortrijk.  

 

 

4.3.3.2 Maatschappelijke opdracht en tendensen. 

 

Realisaties in 2018 

- Op onze feestviering op 25 mei 2018 zetten we na het officiële gedeelte ’s avonds ook de 

deuren open voor jongeren, ex-jongeren en hun gezin, buren en oud-medewerkers. Deze 

ontmoetingen hebben voor heel wat verbinding gezorgd.  

- In het programma van onze feestviering wensten we mensen mee te nemen in een 

verhaal over de beleving van jongeren in de jeugdhulp. We brachten ex-jongeren van 

onze organisatie samen in groepsgesprekken en individuele interviews. Deze jongeren 

gaven een mooie, inspirerende kijk op de manier waarop zij terugblikken op de jeugdhulp 

en vooral op de begeleiding in Bethanie. We konden het geheel samen brengen in een 

aantal filmpjes dat we op onze feestviering gebracht hebben. 

- De Heer Bruno Vanobbergen, toenmalig kinderrechtencommissaris gaf op onze 

feestviering een boeiende lezing rond de beslotenheid van jongeren in de jeugdhulp.  

- Binnen het CANO-samenwerkingsverband nemen we deel aan de werkgroep ‘CANO en 

de samenleving’. Deze werkgroep gaat op zoek op welke manier we als organisatie actief 

vorm kunnen geven aan de samenleving.  

Het werd vorm gegeven in de volgende uitgangspunten: 

- Startend uit de CANO-missie… 

GEDREVEN IN VERBINDING 

KRACHTIG IN ENGAGEMENT 

GEDURFD ONDERNEMEN 

VOOR EEN ZORGZAAM SAMENLEVEN 

 

- Geven we mee vorm aan de samenleving…  

Je bent (ook) de samenleving, je beïnvloedt ook de samenleving, Zorgzaam 

samenleven is wat we belangrijk vinden.  

 

- Via een dynamisch samenspel van de volgende 3 principes:  
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We ondernemen acties binnen de maatschappij, stimuleren de circulaire 

beweging tussen organisatie en maatschappij en we doen dit vanuit een  

ontvangende en open houding.   

 

- De Bethanie Cup 

Nog nooit gehoord van de Bethanie Cup, het minivoetbaltornooi georganiseerd door ons 

eigenste begeleidingscentrum? Het evenement dat plaatsvond op woensdag 22 augustus 

2018 op de sportterreinen van SC Lange Munte?  

Jongeren in beweging krijgen, deelnemen als hoogste goed, ook al is winnen niet 

verboden. We richten ons in ons opzet naar (occasioneel samengestelde) voetbalploegen 

uit de brede jeugdhulpsector: dat kunnen mobiele of residentiële  voorzieningen zijn 

maar ook buurtsportploegen. 

 

Na een geslaagde afloop van onze intussen derde editie kunnen we stellen dat ons 

evenement in de streek goed gekend is. De Bethanie Cup wordt stilaan een vakantiedag 

waar je bij moet zijn om de zomer op een goede manier af te sluiten. 

Afgelopen editie zagen we niet alleen heel wat goals, zweet, BBQ-worsten en inzet maar 

ook veel plezier, emoties en samenhorigheid. De felbegeerde beker werd deze keer 

gewonnen door de jongens van team ‘Red Side’. In de finale hadden ze met ons eigen 

samengesteld team een stugge tegenstander maar op het einde toonden ze zich net iets 

sterker.  

Ons rest alleen nog je bij dit lezen uit te nodigen voor onze vierde editie: woensdag 21 

augustus 2019 op een nieuwe locatie, SC Wembley.   
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5. Kwaliteitsplanning 2019-2020 

We kiezen er als organisatie voor om de kwaliteitsplanning tweejaarlijks op te maken. Iedere 

medewerker krijgt de kans om verbetersuggesties te formuleren in de voorbereiding van deze 

planning. Op een open kwaliteitsplanningsvergadering maken we keuzes als organisatie en 

formuleren we onze prioritaire thema’s en de acties die daarnaast binnen de teams verder 

opgenomen worden. Dit jaar sloot bijna de helft van alle medewerkers hierop aan. Op die manier 

geloven we erin dat de kwaliteitsplanning een groot draagvlak heeft binnen onze organisatie. 

We geven onszelf 2 jaar tijd om de toch wel uitgebreide planning te kunnen implementeren. Eind 

2019 wordt een moment van evaluatie gepland en kunnen we onze planning bijsturen. 

De uitvoering van onze kwaliteitsplanning wordt elk jaar doorkruist door actuele thema’s en noden, 

overheidsinstructies, opportuniteiten, overmachtssituaties, … die  we niet kunnen negeren en die 

flexibiliteit in onze planning vergen.  Daarom  onderscheiden we prioritaire actieplannen die we hoe 

dan ook alle 100% gerealiseerd willen zien met  acties waarvan we beseffen dat er door 

omstandigheden  wel een kan sneuvelen.   

 

Prioritaire ActiePlannen (PRIAC’S) 

1) Integratie en uitwerking van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit 

In 2018 volgden we binnen onze organisatie met de volledige pedagogische ploeg de 5-daagse 

basisopleiding rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, ons aangeboden door Greet Lust van 

Vraagkracht. Tijdens deze vormings- en coachingsmomenten werden alle pedagogische 

medewerkers van ons begeleidingscentrum ondergedompeld in de visie en methodieken die hun 

oorsprong kennen bij Haim Omer. 

Zeker in 2019 willen we verder bouwen op de basis die we reeds meekregen. We vinden dit een erg 

waardevolle manier in het kijken naar autoriteit en begeleiding en vinden heel wat nieuwe 

handvaten in deze visie. 

In 2019 en 2020 gaan we voluit voor verdieping en verdere uitwerking van de visie rond nieuwe 

autoriteit en  geweldloos verzet. We zetten in op bijkomende opleidingsdagen voor de pedagogische 

ploeg, maandelijkse supervisies voor groepsbegeleiders en het volgen van de masterclass voor de 3 

supervisoren. We laten ons hierbij verder begeleiden door Greet Lust van Vraagkracht.  

Oefenen op het de-escalerend handelen, zelfcontrole en waakzame zorg en het implementeren van 

het stappenplan voor geweldloos verzet zijn in onze dagelijkse praktijk binnen de verschillende teams 

erg belangrijk en we gaan er binnen onze werking bewust mee aan de slag.  

De integratie van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet zal ook gevolgen hebben voor de invulling 

van bepaalde aspecten van ons kwaliteitshandboek. Ook hiervoor willen we in 2019 en 2020 

voldoende aandacht hebben. 
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2) Masterplan 

- Technische voorbereiding. 

- Terugkoppeling vragen rond infrastructuur en inrichting. 

- Draaiboek opmaken omtrent de verhuis naar de tijdelijke locatie,  zowel technisch en 

praktisch als op vlak van de inhoudelijke werking.  

 

3) Actieplan  ‘Meer tevredenheid rond onderlinge communicatie’. 

Een open en verbindende communicatie in onze organisatie en dit zowel binnen de teams als tussen 

de teams onderling, tussen de medewerkers onderling en met de jongeren. Dat vinden we als 

organisatie zeer belangrijk en hierop hebben we de voorbije jaren ook  sterk ingezet met de 

invoering van de pro-actieve rondes zowel voor de jongeren als voor de medewerkers en het werken 

met herstelcirkels en steuncirkels. We volgden met de pedagogische ploeg ook een vorming rond 

feedback geven aan elkaar. We proberen medewerkers systematisch te informeren via gezamenlijke 

personeelsvergaderingen en nieuwsbrieven… En toch zijn er regelmatig frustraties en verzuchtingen 

bij medewerkers rond de onderlinge communicatie. De communicatiekanalen en taakverdelingen 

zijn niet altijd eenduidig, gemaakte afspraken worden niet altijd nageleefd, het geven van feedback 

aan elkaar blijven we ervaren als een moeilijke opdracht.  

Dit jaar beslisten we om dit allen samen aan te pakken en acties te ondernemen die de algemene 

tevredenheid rond communicatie kunnen doen groeien. We gaan dit doen door binnen elk team stil 

te staan bij de vraag wat acties kunnen zijn om de onderlinge communicatie te verhogen zowel voor 

de medewerker zelf, voor het team waarin hij werkt als op het niveau van de organisatie.  

Met deze gebundelde acties streven we ernaar hier allen samen te groeien in de open en 

verbindende communicatie waar wij voor willen staan.  

4) Effect van hulpverlening: het formuleren en werken met indicatoren in de organisatie. 

Voor 2019 en 2020 wordt dit thema naar voor gedragen als jaarthema vanuit Jongerenwelzijn. Vanuit 

Bethanie zetten wij hier onze schouders onder. We formuleren dit bijgevolg ook als een PRIAC en 

willen bewust deelnemen aan acties, overleggen, het verzamelen van input, … om dan vanuit die info 

eigen acties te formuleren. 
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ACTIES 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitsmanagementsysteem en zelfevaluatie:  

Aanpassen van de procedure zelfevaluatie en opmaak kwaliteitsplanning. 

De voorbije jaren merken we op dat het uitvoeren van een vooropgestelde kwaliteitsplanning over 

de termijn van 1 jaar vaak erg ambitieus is. We slagen er dan ook niet steeds in om de 

vooropgestelde doelen binnen de voorgestelde termijn te bereiken, hoewel we wel de nodige 

inspanningen en acties doen. 

Om onszelf meer adem- en werkruimte te geven om op een doordachte manier te kunnen aan de 

slag gaan, wensen we onze bestaande procedure voor het opmaken van de kwaliteitsplanning bij te 

sturen. Daaraan gekoppeld willen we ook de procedure van zelfevaluatie herzien en afstemmen op 

de manier waarop de kwaliteitsplanning wordt opgesteld. 

We zetten de komende jaren in op het kritisch reflecteren over de huidige procedures en het 

uitdenken van meer aangepaste en haalbare methodieken. Finaal hebben we als doel om de 

bestaande procedures te herschrijven en kenbaar te maken aan alle medewerkers. 

Kwaliteitsmanagementsysteem:  

Revisie van het pedagogisch profiel in het kwaliteitshandboek. 

In het pedagogisch profiel van ons handboek zijn heel wat visie- en werkteksten opgenomen.  

In 2017 en 2018 zijn we reeds een proces van revisie gestart. We ervaren het als een continue 

opdracht om jaarlijks stil te staan bij een aantal visieteksten. Er werden het voorbije jaar reeds heel 

wat revisies gedaan en nieuwe teksten ingevoegd in het kwaliteitshandboek maar dit werd nog niet 

afgewerkt.  

In 2019 en 2020 willen we hier dan ook mee verdergaan. We nemen onszelf voor om het 

pedagogisch profiel verder te reviseren. We streven naar een volledig ingevuld pedagogisch profiel 

dat aansluit op de actualiteit van het hulpverlenen en een correcte weergave biedt van onze 

dagdagelijkse werking met jongeren en gezinnen. 
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Inputgebieden 

Personeelsbeleid 

Afronden van de vernieuwde procedure rond evalueren van personeel binnen de staf, het 

informeren van medewerkers hierover en implementatie ervan. 

In 2017 en 2018 werd reeds uitgebreid werk gemaakt van het opmaken van een nieuw 

evaluatieschema dat kan gebruikt worden als leidraad bij het geven van feedback aan medewerkers. 

In formele evaluatiegesprekken wordt met het schema reeds gewerkt. 

Deze evolutie dient echter nog een plaats te krijgen binnen de procedure opgenomen in het 

kwaliteitshandboek. Naast de herziene methodiek willen we bij het herschrijven van de procedure 

aandacht hebben voor het ruimere plaatje: plaats en frequentie van evaluatiegesprekken zowel bij 

nieuwe als meer ervaren werknemers, een duidelijke en eenduidige manier voor het regelmatig 

communiceren van sterke punten en groeikansen, inbedden van ondersteuningsgesprekken etc. 

We wensen hier dan ook een actie van te maken.  

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om alle medewerkers duidelijk en uitgebreid te informeren 

over de vernieuwde procedure en de gehanteerde methodiek. 

Wanneer de nieuwe procedure afgewerkt is, willen we als vanzelfsprekend werk maken van een 

effectieve implementatie hiervan. 

Een teambuildingsmoment voor het ondersteunende team (logistiek en administratief). 

De logistieke en administratieve medewerkers vormen het ondersteunend team van onze 

organisatie. Op hun vraag wordt dit jaar een teambuildingsmoment voor deze ploeg georganiseerd. 

Het is goed dat ook hun team ‘zuurstof’ kan vinden op vlak van samenwerking en verbinding. We 

kiezen ervoor om samen met de betrokken personeelsleden het programma van deze dag uit te 

werken.  
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Kernprocessen 

Beheer en uitwisseling 

Procedure samenstellen en gebruiken van het dossier 

- Het updaten van de huidige procedure omtrent het gebruikersdossier 

- Informatieronde bij alle medewerkers betreffende de afspraken omtrent het 

gebruikersdossier 

- Integratie van administratieve informatie in het elektronisch dossier 

Binnen onze organisatie wordt op dagdagelijkse basis gebruik gemaakt van het dossier van de 

jongere en zijn of haar gezin. Verslagen, schriftelijke correspondentie, weergave van gesprekken, 

administratieve gegevens… worden allemaal bijgehouden in het elektronisch dossier of in de 

dossiermappen. Op drie vlakken willen we de komende twee jaar het gebruikersdossier onder de 

loep nemen. 

Ons huidige kwaliteitshandboek bevat een procedure omtrent het gebruik en de inhoud van het 

gebruikersdossier, maar deze is sterk verouderd. Zo is er nog geen sprake van het elektronisch 

dossier, van digitale registraties van contacten, etc. Dit dient dringend bijgestuurd te worden. Zo kan 

de procedure opnieuw een correcte weergave vormen van hoe actueel met het gebruikersdossier 

wordt omgegaan binnen onze organisatie. De actualisatie van deze procedure zal opgenomen 

worden door het contextteam en wordt daarna met de ganse ploeg opgenomen.  

We merken op dat verschillende medewerkers verschillende manieren hanteren om met het 

gebruikersdossier om te gaan. Dit kan voor verwarring zorgen, onvolledige of net overvolle dossiers, 

extra werk bij het archiveren, … We hebben de indruk dat met een gerichte informatieronde over het 

gebruik en de inhoud van het dossier meer eenduidig gewerkt kan worden. Dit informatiemoment zal 

mogelijks ook samenhangen met het vernieuwen van de procedure in het kwaliteitshandboek. 

Tot slot willen we ook werk maken van de integratie van administratieve informatie in het 

elektronisch dossier van elke gebruiker. Administratieve gegevens worden op dit moment nog vaak 

in de dossiermap bewaard of bij de administratieve medewerkers zelf. Het elektronisch 

registratiesysteem dat we hanteren binnen onze organisatie heeft nochtans de mogelijkheid om deze 

informatie digitaal bij te houden. In het kader van deze kwaliteitsplanning wensen we dan ook werk 

te maken van de registratie van administratieve gegevens in het digitaal dossier. 

Pedagogisch profiel 

Algemene afspraken en regels voor de gebruiker: Herstelgerichte regels en afspraken. 

De voorbije werkjaren werden we met onze organisatie ondergedompeld in de herstelgedachte en 

het herstelgericht werken. Binnen dit traject in het herstelgericht werken formuleerden we onze six-

pact binnen onze organisatie. De zes niet-onderhandelbare regels van de voorziening.  

Deze regels dienen de leidraad te zijn voor iedereen in de organisatie. Daarnaast hanteren we ook 

heel wat afspraken in de werking. Afspraken voor de gebruikers die het dagelijks samenleven in de 
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groepen moeten verduidelijken. We willen in de lijn van onze visie nadenken of onze afspraken 

herstelgerichte afspraken zijn en op welke manier jongeren en begeleiders voorstellen kunnen doen 

in het wijzigen van deze afspraken.  

Begeleidingsvorm dagbegeleiding: Implementatie, opvolging en bijsturing van de vernieuwde 

invulling van woensdagnamiddagen in het dagcentrum 

Het werken met jongeren, en zeker pubers, blijft een uitdaging op het vlak van het vinden van 

gepaste en uitdagende activiteiten. Het is steeds een uitdaging om activiteiten en vormingen te 

vinden die op de leefwereld van onze jongeren aansluiten, die de jongere uit hun comfortzone laten 

treden, die vaardigheden bijbrengen. 

In het dagcentrum merkten we dit vooral op als het gaat over de invulling van de 

woensdagnamiddagen. De jongeren zijn dan een langere tijd in het dagcentrum aanwezig en 

verveling dreigt snel toe te slaan. Jongeren ervaren het aanwezig zijn op woensdag ook snel als een 

grote inperking van hun vrije tijd.  

Met deze opmerkingen wilden we graag rekening houden en daarom werd ook een vernieuwde 

invulling van woensdagnamiddagen uitgewerkt het voorbije jaar. Concreet houdt dit in dat er een 

gevarieerde invulling zal zijn, waarbij vier mogelijkheden afgewisseld worden. Op 

woensdagnamiddag kan een groepsactiviteit doorgaan, een vormende activiteit, een verbindende 

activiteit of een individuele activiteit. De activiteiten vinden doorgaans plaats tot 16u30, waarna er 

overgegaan wordt naar een open huis-werking. Dit houdt in dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze 

op dat moment nog aanwezig zijn in het dagcentrum en dat we het dagcentrum op dat moment 

openstellen voor bezoekers. Op deze manier proberen we aan de vragen en noden van jongeren en 

begeleiders tegemoet te komen. 

De implementatie van dit nieuwe systeem dient het komende jaar nauwgezet opgevolgd te worden: 

Wordt het gewenste effect bereikt? Wat zijn negatieve en positieve veranderingen? Hoe ervaren 

jongeren en ouders de nieuwe invulling?... We zijn er ons van bewust dat er waarschijnlijk enige 

bijsturing nodig zal zijn. 

Uitwerken van acties rond preventie en aanpak van middelenmisbruik binnen team verblijf. 

Binnen het team verblijf willen we op regelmatige basis preventieve acties inzetten rond 

middelenmisbruik. We weten dat een grote groep van onze jongeren regelmatig in contact komt met 

drugs en dat we als organisatie blijvend willen uitdragen dat wij geen drugs in ons huis willen. 

Gerichte acties rond preventie en aanpak zijn nodig. Er zal hier in 2019 verder aan gewerkt worden.  

Studio-wonen in Bethanie 

Binnen onze begeleiding verblijven heel wat jongeren op studio. We kiezen hier heel bewust voor 

een begeleiding op maat van de jongere. We zetten in op waar de jongere nood aan heeft en we 

bouwen de verwachtingen op studio geleidelijk aan op. We willen in het komende jaar onze visie op 

studio-wonen en daarbij aansluitend ons concept hoe we dit proberen waar te maken te evalueren 

en bij te sturen.  
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Outputgebieden 

Gebruikersresultaten 

Cliëntenfeedback: Aandacht voor de uitvoering van de methodiek over de hele vzw. 

Via een samenwerking met Hogeschool VIVES uit Kortrijk in 2015, werd een uitgebreide 

methodiekenbox uitgewerkt met als doel stil te staan met jongeren en/of context rond de inhoud 

van hun begeleiding en een platform te creëren voor het geven van feedback door de 

proceseigenaars. 

Deze methodieken werden grondig uitgewerkt en er werd ook een procedure uitgeschreven voor het 

gebruik ervan. De tools werden uitgebreid voorgesteld aan medewerkers en zijn gekend bij iedereen. 

Na 3 jaar implementatie willen we dit jaar extra aandacht geven aan de implementatie in de praktijk. 

We willen er waakzaam voor zijn dat afspraken niet verloren gaan en dat we blijvend inzetten op de 

methodiek. We wensen op die manier de systematische bevraging van cliëntenfeedback te verhogen 

en dit zowel met de jongeren als in de context. 

De komende periode wensen we extra aandacht te besteden voor de uitvoering van onze ‘What’s 

Up’ box. Dit kan door bevragingen op teamvergaderingen, tijdens cliëntoverleggen, gebruik ervan 

tijdens groepsmomenten… We plannen ook een infomoment rond de methodiek voor nieuwe 

medewerkers. 

Medewerkersresultaten 

Bijsturen van de huidige procedure rond de meting van tevredenheid van medewerkers 

Samenlevingsresultaten 

Feestviering in het kader van het 30-jarig bestaan van het dagcentrum 

Op 1 april 2019 bestaat het dagcentrum 30 jaar en dit willen we niet ongezien voorbij laten gaan. 

Met het begeleidersteam van het dagcentrum wordt de komende periode nagedacht over hoe we dit 

moment op een leuke manier kunnen vieren.  
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6. Kerncijfers 

6.1 Bezetting 

6.1.1 Totale bezetting op erkenningsniveau 

Het gewogen gemiddelde van alle typemodules samen op erkenningsniveau in 2018 bedroeg 93,3%. 

In 2017 was dit 95,8% 

6.1.2 Bezetting per typemodule, op erkenningsniveau 

Typemodule 

Bezettingsgraad 

2017 

Bezettingsgraad 

2018 

Verblijf 96,80% 90,30% 

Dagbegeleiding in groep 96,40% 92% 

Contextbegeleiding breedsporig 112,40% 108,50% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 114,70% 185,20% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 78,20% 41,60% 

Contextbegeleiding laagintensief 93,50% 104,9% 

  

6.1.3 Bezetting per cluster  

a) Contextbegeleiding 

Het totale bezettingspercentage van de verschillende typemodules contextbegeleiding samen 

bedroeg in 2018 94,8% tegenover 95,3% in 2017.  

Hieronder vallen contextbegeleiding laagintensief, breedsporig, kortdurend intensief en 

CBAW.  

b) Dagbegeleiding in groep en ondersteunende begeleiding 

De bezettingsgraad van de module dagbegeleiding in 2018 bedroeg 92%. In 2017 was dit 96,40%. De 

bezetttingsgraad voor de ondersteunende begeleiding 99,2 % (90,4 in 2017) 

Berekening bezettingsgraad zonder module ondersteunende begeleiding  

Naam 

Bezettingsgraad 

2017 

Bezettingsgraad 

2018 

Contextbegeleiding breedsporig 112,4% 108,5% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 114,7% 185,2% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 78,2% 41,6% 

Contextbegeleiding laagintensief 93,5% 104,9% 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 96,4% 92,0% 
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Verblijf 96,8% 90,3% 

Gewogen gemiddelde 95,8% 93,3% 
 

Berekening van de bezettingsgraad met module ondersteunende begeleiding  

Naam 

Bezettingsgraad 

2017 

Bezettingsgraad 

2018 

Contextbegeleiding breedsporig 112,4% 108,5% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 114,7% 185,2% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 78,2% 41,6% 

Contextbegeleiding laagintensief 93,5% 104,9% 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 96,4% 92,0% 

Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ 90,4% 99,2% 

Verblijf 96,8% 90,3% 

Gewogen gemiddelde 95,8% 93,3% 
 

Berekening van de bezettingsgraad zonder module dagbegeleiding, met module ondersteunde 

begeleiding 

Naam 

Bezettingsgraad 

2017 

Bezettingsgraad 

2018 

Contextbegeleiding breedsporig 112,4% 108,5% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 114,7% 185,2% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 78,2% 41,6% 

Contextbegeleiding laagintensief 93,5% 104,9% 

Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ 90,4% 99,2% 

Verblijf 96,8% 90,3% 

Gewogen gemiddelde 95,6% 93,7% 
 

Berekening van de bezettingsgraad zonder de module dagbegeleiding en zonder module 

ondersteunende begeleiding  

Naam 

Bezettingsgraad 

2017 

Bezettingsgraad 

2018 

Contextbegeleiding breedsporig 112,4% 108,5% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 114,7% 185,2% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 78,2% 41,6% 

Contextbegeleiding laagintensief 93,5% 104,9% 

Verblijf 96,8% 90,3% 

Gewogen gemiddelde 95,7% 93,6% 
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6.2 Benutting 

6.2.1 Benutting per typemodule 

Module 

 

Benuttingsgraad 

2017* 

Benuttingsgraad 

2018 

Contextbegeleiding   128,90% 113,10% 

  context breedsporig 138,90% 230,40% 

  context ifv autonoom wonen 156,10% 238,30% 

  context kortdurend intensief 77,50% 31,50% 

  context laagintensief 194,70% 151,40% 

Verblijf   59,10% 52,90% 

  crisisverblijf (via crisismeldpunt) 1,20% 0,80% 

  kamertraining 14,90% 11,10% 

  kortdurend crisisverblijf 0,10% 0,40% 

  verblijf hoge freq. 34,20% 34,80% 

  verblijf lage freq. 8,60% 5,90% 

Dagbegeleiding in groep   56,70% 55,20% 

Ondersteunende begeleiding   90,40% 99,20% 

*Benuttingsgraad werd aangepast volgens de recentste cijfers afkomstig uit BINC.  

Het cijferverschil tussen verblijf en kamertraining is kunstmatig te noemen binnen onze organisatie. 

We beschikken over 7 studio’s en drie leefgroepplaatsen die zich in hetzelfde gebouw met dezelfde 

toegang bevinden. We streven naar individualisering van de werking en er is continu kruisbestuiving. 

Zo gebeurt het onthaal van iedereen in de leefgroep, is er in het weekend een leefgroepsregime om 

toch zorg in te bouwen (behoudens meerderjarigen en jongeren die het studioleven bekwaam 

kunnen en willen invullen). De verantwoordelijkheden op studio kunnen individueel aangepast 

worden. 

6.2.2 Benutting per cluster 

c) Contextbegeleiding 

Face-To-Face Contacten 

contextbegeleiding + CBAW 

Werkjaar te realiseren uren Gerealiseerde uren % 

2017 2795 2914,06 104,26% 

2018 3094 3129,45 101,15% 
 

d) Verblijf 

De benuttingsgraad van de typemodule verblijf is 52,90 % in 2018  tegenover 59,10 % in 2017.  

In dit totaal zijn verblijf hoge en lage frequentie, kamertraining, crisisverblijf (op verwijzing van 

crisismeldpunt) en kortdurend crisisverblijf inbegrepen.  
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6.2.3 Voor ondersteunende begeleiding 

werkjaar  te presteren dagdelen gepresteerde dagdelen % 

2017 240 217 90,42% 

2018 240 238 99,16% 

 

In 2018 konden we 34 unieke jongeren bereiken tegenover 25 in 2017. De verwachting binnen de 

module is tien unieke jongeren. 

Onderverdeling in dagdelen volgens categorieën  

2017 2018 

dagactivering 122 132 

kortdurende ervaringstrajecten 82 99 

Time-Out 12 6 

Andere 1 1 

 217 238 
 

We stellen vast dat de inzet in de ondersteunende module hoog is maar dat we heel regelmatig 

geconfronteerd worden met jongeren die weigeren om deel te nemen aan de dagactivering die 

aangeboden wordt. Op die manier liggen de cijfers lager. 

 

6.3 Organisatie in cijfers 

6.3.1 motivatie voor overnachtingen buitenshuis. (benutting verblijf) 

    

2016 2017 2018 

    

aantal % aantal % aantal % 

- school/werk 

  

4 0,23% 9 0,67% 0 0,00% 

- familiale context (incl. vakanties) 1240 72,26% 806 60,15% 834 71,65% 

- fugue 

   

207 12,06% 109 8,13% 128 11,00% 

- hospitalisatie 

  

34 1,98% 46 3,43% 93 7,99% 

- kort verblijf gemeenschapsinstelling 75 4,37% 50 3,73% 25 2,15% 

- kort verblijf psychiatrie 

 

28 1,63% 18 1,34% 40 3,44% 

- extern vrijetijdsbesteding 

 

10 0,58% 1 0,07% 4 0,34% 

- time-out (bij externen vb. zorgboer) 20 1,17% 36 2,69% 39 3,35% 

- opbouw mobiele begeleiding 

 

98 5,71% 265 19,78% 1 0,09% 

    

1716 100,00% 1340 100,00% 1164 100,00% 
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Net zoals de vorige jaren zijn meer dan 70 procent van alle nachten buitenshuis in de thuiscontext. 

Als CANO-organisatie strookt dit met de contextgerichte kaart die we steeds willen trekken en waar 

we op zoek gaan naar plaatsen waar de jongere kan zijn. 

We kennen een verdubbeling van het aantal nachten hospitalisatie in 2018. We begeleiden één 

jongere met een ernstige medische belasting. Dit betekent dat er regelmatig een ziekenhuisopname 

doorgaat in het kader van haar behandeling. Daarnaast verblijft er één jongere langdurig in een 

behandelunit voor meisjes in de forensische psychiatrie. Wij zetten verder in op contextbegeleiding 

en verblijf op woensdagnamiddag en in het weekend.  

6.3.2 De thuistaal bij jongeren en hun gezinnen.  

Kenmerken gezinssituatie: Thuistaal 

Nederlands Andere Gemengd 
Niet 

ingevuld 
TOTAAL 

Aantal 

Opgestarte  

dossiers 

Werkjaar 2016 9 3 0 0 12 21 

Werkjaar 2018 13 4 2 0 19 21 

Werkjaar 2018 12 6 2 0 20 24 

 

De cijfers blijven vrij gelijklopend aan de vorige jaren. Iets meer dan de helft Nederlandstalige 

gezinnen. Binnen de contextbegeleidingen zijn er steeds een aantal Franstalige gezinnen.   
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6.3.3 Het aantal schakelingen dat we doorvoeren.  

VAN   NAAR AANTAL 

Dagbegeleiding + contextbegeleiding �     Verblijf + contextbegeleiding 0 

  
Mobiele contextbegeleiding 0 

  
CBAW 0 

Verblijf + contextbegeleiding �     Dagbegeleiding + contextbegeleiding 0 

  
Mobiele contextbegeleiding 0 

  
CBAW 4 

Mobiele contextbegeleiding �     Verblijf + contextbegeleiding 2 

  
Dagbegeleiding + contextbegeleiding 0 

  
CBAW 0 

CBAW �     Verblijf + contextbegeleiding 0 

  
Dagbegeleiding + contextbegeleiding 0 

  
Contextbegeleiding 0 

 

 

De schakelingen die we het afgelopen jaar kenden zijn uitsluitend schakelingen naar CBAW. We 

stellen vast dat jongeren in verblijf grotendeels schakelen naar een CBAW-begeleiding en de CBAW-

begeleiding aanhouden na hun 18
e
 verjaardag. Dit betekent ook dat de gemiddelde duur van 

begeleiding ook lichtjes stijgt.  

De 2 jongeren bij wie van mobiele begeleiding geschakeld werd naar verblijf zijn jongeren die een 

gedeeld traject startten in de Zande en bij vertrek uit de GI schakelden naar het verblijf in Bethanie.  
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7. Evaluatie van de bijkomende erkenning en de CBKI in kader van mobiele 

uitstroom in 2018. 

7.1 Kenmerken van de begeleide jongeren en instroom 

 

Jongere 1 (LS): 

Geslacht V 

Geboortedatum 31/7/2001 

Datum aanmelding 16/2/2018 

GI / bijkomende vermelding van reden opname  

 Jongere uit GI. Jongere met VOS dossier. 

Datum opname 15/3/2018 

1
e
 opname / heropname 1

e
 opname 

Begeleidingsvorm Bijkomende erkenning verblijf. Gestart met gedeeld traject verblijf in 

de Zande en intensief kortdurende context-begeleiding van Bethanie. 

Op 3 april 2018 werd overgegaan naar de module verblijf in Bethanie 

met intensief kortdurende contextbegeleiding. 

Einddatum Bethanie Nog lopende begeleiding binnen verblijf met intensief kortdurende 

contextbegeleiding op 31/12/2018. 

 

Jongere 2 (US): 

Geslacht V 

Geboortedatum 17/7/2000 

Datum aanmelding 28/3/2018 

GI / bijkomende vermelding van reden opname  

 Jongere uit de GI. Jongere met VOS dossier. 

Datum opname 30/3/2018 

1
e
 opname / heropname 1

e
 opname 

Begeleidingsvorm Bijkomende erkenning verblijf. Gestart met gedeeld traject verblijf in 

de Zande en intensief kortdurende context-begeleiding van Bethanie.  

Op 25/4/2018 werd overgegaan naar de module verblijf in Bethanie 

met intensief kortdurende contextbegeleiding. 

Einddatum Bethanie De begeleiding werd stopgezet op 17/7/2018, de meerderjarigheid 

van de jongere en dit tijdens een maandenlange fugue van de 

jongere.   

 

Jongere 3 (AH): 

Geslacht V 

Geboortedatum 27/8/2003 

Datum aanmelding 28/6/2018 

GI / bijkomende vermelding van reden opname  

 Jongere uit GI. Jongere met VOS dossier.  

 Fase 3-dossier. 

Datum opname 28/6/2018 
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1
e
 opname / heropname 1

e
 opname 

Begeleidingsvorm Intensief kortdurende contextbegeleiding van Bethanie 

gecombineerd met verblijf in De Zande. 

Einddatum Bethanie Op 31/12/2018 verbleef het meisje nog steeds in de Zande met CBKI 

vanuit Bethanie in afwachting van uitklaring perspectief. 

 

Jongere 4 (YO): 

Geslacht V 

Geboortedatum 11/06/2001 

Datum aanmelding 21/8/2018 

GI / bijkomende vermelding van reden opname  

 Jongere uit de GI. Jongere met MOF dossier. 

Datum opname 10/09/2018 

1
e
 opname / heropname 1

e
 opname 

Begeleidingsvorm Intensief kortdurende contextbegeleiding in kader van mobiele 

uitstroom uit de Zande, gestart met gedeeld traject verblijf in de 

Zande en intensief kortdurende contextbegeleiding van Bethanie.  

Einddatum Bethanie Nog lopende begeleiding binnen intensief kortdurende 

contextbegeleiding op 31/12/2018. 

 

 

Naast de 4 nieuwe opnames binnen de samenwerking met de Zande waren er op 1 januari ’18 nog 5 

begeleidingen (bijkomende erkenning en CBKI mobiele uitstroom) lopende die in de loop van 2018 

afgerond werden. Bij 2 jongeren bleef de begeleiding lopen, ook na de periode van de bijkomende 

erkenning. 

 

7.2 Gebruik van de ingezette middelen 

In de samenwerkingen met De Zande wordt regelmatig ingezet op een gedeeld verblijf. We gaan heel 

regelmatig langs in de Zande. De contextbegeleider legt in deze periode van gedeeld verblijf al ruim 

contacten met de context van de jongere en probeert haar netwerk zoveel mogelijk in kaart te 

brengen. We gaan met alle actoren op zoek naar wat zij kunnen en willen betekenen voor de jongere 

en op welke manier zij een steun kunnen zijn.  

We proberen in de periode van gedeeld verblijf ook sterk in te zetten op het helder krijgen van de 

dagbesteding van de jongere. De verschillende mogelijkheden worden bekeken en kennismakingen 

en inschrijvingen in scholen of andere projecten kunnen georganiseerd worden. Dankzij het gedeeld 

traject is het ook mogelijk samen met de jongere op pad te gaan.  

We stellen vast dat deze samenwerking in gedeelde verblijven loont. De inzet om het duo 

contextbegeleider en individuele begeleider reeds vaak te laten langsgaan in de Zande om met de 

jongere al een weg op te gaan is erg tijdsintensief, o.a. door de verplaatsingen naar Beernem en door 

het ophalen en terugbrengen van de jongere, maar het loont. 

We willen dit verder op die manier uitdragen.  
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7.3 Samenwerking met de betrokken partners 

We kunnen ook dit jaar de samenwerking met de Zande positief evalueren. Op 16 februari ’18 

planden we een wederzijdse feedbackvergadering. Volgende agendapunten kwamen hier aan bod: 

- De manier waarop CBKI wordt ingevuld: de contouren voor een CBKI of gedeeld traject 

- Het werkingsgebied : de regio’s die wij bedienen  

- Hoe gaat de voorziening om met het gesloten kader binnen die lopende gedeelde trajecten?  

- Verloop communicatie  

- Wederzijdse feedback rond de samenwerking  

 

De samenwerking wordt globaal gezien als positief ervaren.  

De Zande ervaart dat de afspraken en engagementen vanuit Bethanie duidelijk zijn.  

Het is goed om een aantal zaken eens extra op elkaar af te stemmen maar we ervaren een 

wederzijdse positieve samenwerking. 

 

Naast dit bilateraal overleg participeerden wij ook aan het overleg rond de verdere uitwerking van 

het draaiboek GI – private voorzieningen in de uitwerking van de gedeelde trajecten. We namen deel 

aan het overleg op 11 juni 2018 in de Zande.  

We pleiten ervoor om in de dagelijkse praktijk nog meer aan de slag te gaan met de intenties  rond 

gedeelde regie en gedeelde handelingsplanning die meegemaakt werden. Wij zijn vragende partij om 

voor aanmeldingen uit de regio Kortrijk vroeg in de begeleiding betrokken te worden en mee aan te 

sluiten voor evolutiebesprekingen. We stellen vast dat dit in de praktijk nog niet zo op die manier 

gebeurt. 

We engageren ons om in 2019 verder aan te sluiten bij de dialoogdagen en de overlegvergaderingen 

tussen de private organisaties en de Gemeenschapsinstellingen.  


