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1. VZW DE LOODS
1.1. Concretiseren van herschreven missie en visie
De missie en visie van de organisatie werd reeds in2014 herschreven, met inspraak van alle
medewerkers en leden van de Raad van Bestuur. (cfr. Kwaliteitsverslag 2015).
Kernbegrippen zijn daarin:
-

gelijkwaardigheid
solidariteit
mildheid
sereniteit
rechtvaardigheid
integriteit.

De waarde van elk (ped)agogisch handelen moet kunnen getoetst worden aan deze
kernbegrippen. Bovendien probeert elke medewerker dit te doen vanuit een oplossingsgericht
denken. Alle begeleidend personeel kreeg daarvoor een introducerende interne vorming en
zorgcoördinatoren een voortgezette opleiding.
Maar het dient gezegd dat het geen gemakkelijke zaak is om een herschreven missie te
concretiseren. Zowel op beleids- als op teamniveau wordt telkens geprobeerd om de hulpvragen die
aan onze organisatie gesteld worden, op deze manier te bekijken én te begeleiden. Het vraagt tijd (wij
namen de ‘kapstokken’ van een vroeger uitgebreid en strak algemeen huisreglement weg ), het vraagt
oefening, het vraagt bereidheid om onze opdracht op een andere manier te bekijken.
(oplossingsgericht in plaats van probleemgericht!)
(voorbeeld: zie bijlage)
De nadruk ligt tevens op de individuele begeleidingsvorm; de individueel begeleider én
contextbegeleider moeten komen tot een handelingsplan dat zorgen en krachten van cliënten kan in
kaart brengen. Onze missie is enkel geslaagd als de cliënt er ‘beter’ van wordt..
Meteen doen wij dus appèl om een sterke verantwoordelijkheidszin én draagkracht van het
begeleidend personeel. En ook dat heeft een weerslag op het personeelsbeleid van onze organisatie
(vacatures, selectieprocedures, vorming,..).
De reorganisatie van 2014 (multifunctionele organisatie) is gerealiseerd; het implementeren
van een nieuwe/andere begeleidingsstijl vraagt tijd, inzet, discussie… Dit proces is nu aan de gang ,
met vallen en opstaan.
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1.2. Implementeren van het oplossingsgericht werken (O.G.W.)
De keuze voor het oplossingsgericht werken en – denken is een bewuste keuze; wij willen
kinderen/jongeren en hun context begeleiden vanuit hun eigen krachten en bezorgdheden en ons
focussen op een mogelijkheden voor hen om (opnieuw) een plaats te krijgen in het maatschappelijk
bestel.
Wij lichten dit hier toe op een drietal vlakken:

1.2.1. Vorming
Alle personeel met een begeleidende taak (direct en indirect) volgdeneen interne tweedaagse
vorming O.G.W. Zorgcoördinatoren volgden een verdergezette opleiding O.G.W. bij Informant, met
de bedoeling de denkwijze en methodiek verder te kunnen implementeren in de teams waar zij de
zorgcoördinatie op zich moeten nemen.
1.2.2. Handelingsplan
In een werkgroep (in kader van opbouw nieuw kwaliteitshandboek) is het handelingsplan naar
inhoud en vorm hertekend in functie van het oplossingsgericht werken. Zowel de cliënt als de context
(interventiesystemen) formuleren hun zorgen, krachten en doelen. Daarnaast wordt tevens de aanpak
(t.a.v. hun context, de begeleiding ,de aanmelder) telkens geformuleerd. Dit maakt de
handelingsplannen niet alleen oplossings- en doelgericht maar tevens eenvoudig te hanteren en te
evalueren.

1.2.3. Teamvergaderingen
Ook binnen de teamvergadering wordt het oplossingsgericht kader gehanteerd als kader. Dit
komt onder andere tot uiting in de vraagstelling en de sturing vanwege de zorgcoördinator binnen
iedere teamvergadering. Het accent binnen iedere casusbespreking ligt dan ook voornamelijk op het
creëren van kansen en perspectieven rekening houdend met de noden van de cliënt en zijn context
alsook rekening houdend met de beperkingen en de bezorgdheden vanwege de hulpverlening.
Daarnaast wordt binnen ieder team ook maandelijks een aanvullend derde teamvergadering
voorzien. Binnen deze derde teamvergadering worden op regelmatige basis concrete tools aangereikt
en toegelicht vanuit het oplossingsgericht kader. Zo werden onder andere de Kids Skills en Mission
Impossible toegelicht maar tevens pedagogische instrumenten buiten het oplossingsgericht kader als
zijnde het Vlaggensysteem. Deze toelichting kan zowel door begeleiders, contextbegeleiders als
zorgcoördinatoren gebeuren naargelang de expertise van de desbetreffende persoon.
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2. KWALITEITSBELEID
2.1. Werkwijze binnen de organisatie
Stuurgroep
-

-

-

Samenstelling:
5 medewerkers (1zorgcoördinator, 1 contextbegeleider, teamcoördinator, 2 begeleiders) met
een engagement op vrijwillige basis
opdracht:
elk resultaat van een werkgroep toetsen aan:
 missie & visie van de voorziening
 wettelijk kader (decreten/erkenningsbesluit)
 gehanteerde methodiek(en)
vergaderingen : 2x/ jaar (in juni en in december)
mandaat: beslissend mandaat
(ieder voorstel gaat in definitieve vorm naar directie)
(behoudens inhoudelijke onmogelijkheden, wordt ieder voorstel/procedure opgenomen in
het kwaliteitshandboek)

Werkgroepen
- Samenstelling van de werkgroepen: telkens 8 deelnemers
 begeleiders leefgroepen 0-18 jaar (3)
 TCK-begeleider (1)
 contextbegeleider (1)
 zorgcoördinator (1)
 dagbegeleider (1)
 directie (1)
Medewerkers konden zich inschrijven volgens interesse in het onderwerp van de werkgroep,
waarbij telkens de vertegenwoordiging van alle personeelsgeledingen moest gewaarborgd zijn.
Er wordt vooraf aangeduid wie de leiding neemt in de werkgroep (degelijke voorbereiding) en wie
verslag neemt en doorgeeft aan alle medewerkers.

Volgende werkgroepen zijn daarbij tot stand gekomen:
-

Onthaal(kernproces)
Context (kernproces)
Afsluiten en nazorg (kernproces)
Doelstellingen en handelingsplan (kernproces)
Relationele en seksuele ontwikkeling (kernproces)
Onderwijs (kernproces)
Straffen en belonen (kernproces)
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-

-

Maatschappelijke participatie (kernproces)
Overlegmomenten en communicatie (Input)
Voeding (kernproces)
Hygiëne en medische zorgen (kernproces)
Verslavingsproblematiek (kernproces)

Elke werkgroep kent vooraf aantal vergaderingen en data. De werkgroep moet binnen deze
vergadermomenten komen tot een afgewerkt concept m.b.t het onderwerp dat zij hebben

behandeld. Dit ontwerp wordt vervolgens doorgegeven aan de stuurgroep. De stuurgroep
beoordeelt de ingediende ontwerpen (2x/jaar) en bij goedkeuring door de stuurgroep, wordt
het concept opgenomen in het kwaliteitshandboek.
Voor alle werkgroepen is meteen ook al een evaluatiemoment voorzien 2016 (zie
Bijlage - kwaliteitsplanning 2016-2017).
2.2. Overzicht van Werkgroepen en Stuurgroep in 2015
Werkgroepen:
-

Onthaal
Afsluiten en nazorg
Seksualiteit
Doelstellingen en handelingsplannen
Onderwijs
Straffen en Belonen
Contextueel werken

Data stuurgroep:
-

26/06/2015
14/01/2016 (ipv december ’15)
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2.3. Bepalen van de groeiniveaus

Groeiniveaus van vzw de loods zoals besproken en bepaald door de directie en de
beleidsmedewerkers op dinsdag 24 mei 2016.

KWALITEITSZORG

Organisatie en Visie
Betrokkenheid

GROEI
Verbetertraject
NIVEAU
2
Alle medewerkers betrekken (logistiek,technisch
2
personeel en administratie)

KERNPROCESSEN

Methodieken&
Instrumenten
Verbetertrajecten

2

Onthaal gebruiker

3
3

Doelstellingen &
Handelingsplan
Afsluiten & Nazorg

GEBRUIKERSRESULTATEN

MEDEWERKERSRESULTATEN

SAMENLEVINGSRESULTATEN

2

Pedagogisch Profiel

3
2

Gebruikersdossiers

3

Klachtenbehandeling

2
1

GebruikersTevredenheid

Effect van hulpverlening

2

Personeelstevredenheid
Personeelskengetallen

1

Waardering
Strategische partners

1

Maatschappelijke
betrokkenheid

2
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Werkgroepen uitbreiden/oprichten voor:
-medewerkersresultaten
-gebruikersresultaten
Actie: personeelsbeleid herschrijven (met steun
externe organisatie O.K.C.)
Evalueren met inspraak van gebruiker
Evalueren met inspraak van gebruiker
Evalueren met inspraak van gebruiker
Visie op hulpverlening meer zichtbaar/werkbaar
maken in de organisatie:
-aanbod vorming O.G.W.
-teamvergaderingen: Kid
Skills/Vlaggensysteem/O.G.W.
Bijsturen procedure (o.a. digitale info en dossier)
(wettelijkheid: wat kan/moet in dossier?)
Herzien procedure (met inspraak proceseigenaars)
-Deelname ‘Back to Basics’-project:
gebruikerstevredenheid voor Verblijf
-zoeken naar toepasbaarheid van deze methodiek
voor andere modules (ambulante CB,
Dagbegeleiding, TCK/CBAW)
Nader uitwerken van het begrip ‘effect van de
hulpverlening’ en bijhorende methodieken nader
bepalen
In ontwikkeling samen met externe organisatie
O.K.C.
Verder optimaliseren i.s.m. Vlaams
Welzijnsverbond
Bepalen van de strategische partners (zie
werkgroep maatschappelijke participatie,
Kwaliteitsbeleid)
Verdere uitbreiding maatschappelijk geëngageerde
projecten a.d.h.v. ruimere
samenwerkingsverbanden en initiatieven (bv.
WWRT)

2015
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3. CIJFERGEGEVENS 2015
3.1. Bezetting en benutting
Naam
Verblijf
Contextbegeleiding breedsporig
Dagbegeleiding in groep
Dagbegeleiding in groep (RTJ)
Contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen
Contextbegeleiding laagintensief
Gewogen gemiddelde

Bezettingsgraad
100,1%
101,0%
71,7%
83,3%
87,9%
89,7%
94,3%

Vzw De Loods heeft in 2015 een bezettingspercentage van 94,3%, waarbij enkel
dagbegeleiding in groep tijdelijk onder de 80% bezetting was. Voor verblijf is er een
bezettingspercentage van 100%, waarbij wij vanuit aanmelders/verwijzers een zeer grote druk voelen.
De vraag voor plaatsen verblijf overstijgt pertinent het aanbod. Dit brengt een spanningsveld te weeg
tussen aanmelders/consulenten en organisaties BJZ. Acute vragen moeten een antwoord/oplossing
krijgen, waardoor andere vragen op de wachtlijst steeds langer moeten wachten op een positief
antwoord. Het betreft vooral aanvragen verblijf voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.

3.2. Aantal dossiers in 2015

01/01/2015 - 31/12/2015
OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf - West-Vlaanderen
DE LOODS

Aantal dossiers
Opgestarte dossiers
Afgesloten dossiers
4745
4103
1030
917
34
26

Alle dossiers
9489
2145
88

3.3. Aantal opgestarte dossiers in 2015
Opgestarte dossiers
01/01/2015 31/12/2015
OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf West-Vlaanderen
DE LOODS

Aanmeldingen
Specifieke aanmeldingen
Uitstroom
NRTJ RTJ Totaal
Ondersteunende Time- Kortdurend
GI
Onthaal OOOC
begeleiding
Out crisisverblijf
2153 2592 4745
242
113
83
211
0
385
28
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6

1030
34

35
0

29
0

8
0

35
0

0
0
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3.4. Rechtstreekse aanmeldingen
Opgestarte
dossiers

RTJ - Aanmelder

01/01/2015 –
31/12/2015

PrivéJongere/ PleegPolitie/
CrisisJeugdVAPH K&G CGG CAW CLB BJB OCJ VK School
Huisarts psycholoog/
Andere
gezin
gezin
Parket
meldpunt rechtbank
Psychiater
136

11

10

33

51

47

574 203 368 48

43

23

2

26

312

386

313

51
2

2
0

6
0

9
0

11
0

12
0

171
0

20
0

0
0

0
0

0
0

100
0

45
3

43
0

67
0

104
1

4
0

We stellen vast dat de Instroom via RTJ in 2015 eerder beperkt was. Dit zou te wijten kunnen zijn
aan de langdurige hulpverleningstrajecten, de wachtlijsten dientengevolge en de interne schakelingen
die steeds voorrang krijgen op de wachtlijst.
Het aantal opgestarte dossiers via RTJ staat dan ook in schril contrast met de wachtlijst voor zowel
contextbegeleiding als dagbegeleiding.

3.5. Dagbesteding bij opgestarte dossiers

719

15

5

0

0

25

0
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50

38

142

4

4471 4745

84

2

9

6

57

0

954 1030

4

0

0

0

0

0

34

TOTAAL *

Niet ingevuld

3

Niet bevraagd

10

Aantal Opgestarte dossiers

Deeltijds onderwijs of leercontract ,
POT
Werk (voltijds)

49

Spijbelen

105 3403 112 346

Schoolgaand

89

Andere

OVBJ met verblijf - WestVlaanderen
DE LOODS

176

Werkzoekend

OVBJ met verblijf

Georganiseerde dagbesteding als
alternatief voor de school

01/01/2015 - 31/12/2015

Dagbesteding

Geen georganiseerde dagbesteding

Opgestarte dossiers

Nog niet schoolgaand

OVBJ met
verblijf
OVBJ met
verblijf
WestVlaanderen
DE LOODS

2015
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Deze gegevens accentueren nog steeds het pertinente belang van een interne dagopvang gezien
1 op de 6 opgestarte dossiers jonger dan 2,5 jaar is (geweigerde dossiers en wachtlijstdossiers buiten
beschouwing gelaten).
De inhoudelijke werking van onze Interne dagopvang dient noodzakelijkerwijs dan ook méér te zijn
dan enkel opvang. Wij zorgen er voor een ‘verblijfsruimte’ op maat van jonge kinderen onder
begeleiding van 2 vaste begeleidsters. Behalve voor opvang, zorgen zij tevens voor een degelijke
opvolging van de psychosociale en motorische ontwikkeling van de kinderen én trachten zij daarnaast
ook de contextfiguren zoveel mogelijk te betrekken bij de opvoeding van hun kind(eren).

3.6. Schoolgegevens
3.6.1. Opleidingsniveau van de jongeren

Opgestarte
dossiers

464 20 4443 4740

51

73 133 42

92 183

4

6

52

76

94

4

1

0

3

0

137

0

951

1030

5

8

0

0

0

3

0

5

0

0

0

0

0

2

0

34

34

6

0

5

De voornaamste vaststelling blijft dat er geen enkele van de opgestarte dossiers school loopt
binnen het algemeen secundair onderwijs. Daarnaast valt het tevens op dat 2 op 3 opgestarte dossiers
jonger dan 12 jaar is en lager of kleuteronderwijs volgt.
Tot slot zien we ook een verminderd aantal aanmeldingen van jongeren die schoollopen
binnen het buitengewoon onderwijs in vergelijking met voorgaande jaren.
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Aantal
Opgestarte dossiers

5

TOTAAL *

126

Niet ingevuld

2

Leercontract

Onthaalklas
anderstaligen
Tweede kans- of
volwassenenonderwijs
Niet bevraagd

Buitengewoon
kleuteronderwijs
Buitengewoon lager
onderwijs
Buitengewoon Secundair
Onderwijs
Deeltijds onderwijs

2

Algemeen Secundair
Onderwijs
Technisch Secundair
Onderwijs
Beroeps Secundair
Onderwijs
Kunstonderwijs

20 256 335 352 21

Lager onderwijs

167 331 779 251 366 910 36

Kleuteronderwijs

(Voorbereiding)
middenjury
Hoger onderwijs

OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf –
West-Vlaanderen
DE LOODS

Geen

01/01/2015
- 31/12/2015

Opleidingsniveau jongeren
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3.6.2. Schoolachterstand

Opgestarte
dossiers

Aantal jaren schoolachterstand
Niet
ingevuld

TOTAAL
*

1689 637 256 85 21 0 13 1115

627

4443

Aantal
Opgestarte
dossiers
4740

398 124 48

2

2

0

1

262

114

951

1030

15

0

0

0

0

8

4

34

34

01/01/2015
- 31/12/2015

0

OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf
- West-Vlaanderen
DE LOODS

1

5

2

2

3

4

5 >5 NVT.

De meerderheid van de opgestarte dossiers kent geen schoolachterstand. Dit neemt niet weg
dat er nog steeds 1 op de vijf opgestarte dossiers wel een schoolachterstand kent. Deze beperkt zich
evenwel over het algemeen tot slechts één jaar. Het blijft weliswaar een gegeven dat we niet
zondermeer naast ons neer kunnen leggen.

3.7. Gezinssituatie bij opgestarte dossiers

Opgestarte
dossiers

OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf
- West-Vlaanderen
DE LOODS

Aantal Opgestarte dossiers

TOTAAL *

Niet ingevuld

Andere

Woont zelfstandig (eventueel met partner)

Monolocatieregeling

Bi-locatieregeling (co-ouderschap)

Familie

Eénoudergezin vader

Eénoudergezin moeder

Nieuw-samengesteld gezin vader

Nieuw-samengesteld gezin moeder

Kerngezin

01/01/2015
- 31/12/2015

Gezinssituatie

1118

798

236

1163

244

158

223

26

100

365

12

4443 4740

240
6

199
7

67
5

212
10

58
1

29
1

52
1

5
2

11
0

78
1

0
0

951
34

Heel wat van de opgestarte dossiers betreffen kinderen uit nieuw-samengestelde gezinnen
(1/3) en maternale éénoudergezinnen (1/3). Vooral het groot aantal maternale éénoudergezinnen
staat in schril contrast met het aantal paternale éénoudergezinnen. Dit zou een indicatie kunnen zijn
dat bij echtscheidingen en/of relationele moeilijkheden de zorg van kinderen nog steeds voornamelijk
door de moeder wordt opgenomen eerder dan door de vader.
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Hoe dan ook merken wij in de dagelijkse praktijk dat dit veelal ook leidt tot een verminderde
financiële draagkracht bij de gezinnen die hulp vanuit onze organisatie krijgen. Des te meer daar het
veelal ook gezinnen betreft met meerdere kinderen. Dit heeft onvermijdelijk ook zijn implicaties naar
de hulpverlening toe.

3.8. Afgesloten dossiers

3.8.1. Aantal beslissingen en schakelingen

Afgesloten
dossiers

Aantal beslissingen en schakelingen

01/01/2015
- 31/12/2015
OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf
- West-Vlaanderen
DE LOODS

Aantal
afgesloten
dossiers

Aantal
beslissingen

Gemiddeld
aantal
beslissingen

Aantal
schakelingen

Gemiddeld
aantal
schakelingen

Gemiddeld aantal
schakelingen per
beslissing

4074

5608

1,38

868

0,21

0,15

914

1229

1,34

160

0,18

0,13

26

71

2,73

3

0,12

0,04

Het beperkt aantal schakelingen kan te verklaren zijn vanuit het gegeven dat hier enkel de
afgesloten dossiers in rekening worden gebracht. Binnen de lopende dossiers merken we echter dat
er steeds gemakkelijker en sneller tot schakelen wordt overgegaan naargelang de noden van het
dossier. Dit heeft echter enkele zeer nefaste implicaties op de wachtlijsten van voornamelijk
contextbegeleiding en dagbegeleiding.

3.8.2. RTJ-beslissingen

Afgesloten dossiers
01/01/2015 - 31/12/2015
OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf - WestVlaanderen
DE LOODS

RTJ Beslissingen
Aantal
afgesloten
dossiers

GV betrokken

Verwijzingsgrond

4074

363 20 1622

1501

Gerechtelijk
mof
31

914

130 0

395

432

5

88

525

4

5

0

3

8

26
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OCJ VK geen vrijwillig

4

0

Gerechtelijk
vos
473

Totaal RTJ
beslissingen
2005

2015

14
3.8.3. NRTJ-beslissingen

Afgesloten dossiers
01/01/2015 - 31/12/2015
OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf - WestVlaanderen
DE LOODS

NRTJ Beslissingen
GV betrokken

Aantal
afgesloten
dossiers

Verwijzingsgrond

4074

Totaal NRTJ
Gerechtelijk Gerechtelijk beslissingen
OCJ VK geen vrijwillig
mof
vos
752 20 2831 1674
216
1713
3603

914

182 2

520

399

30

275

704

26

18

45

30

1

32

63

0

We merken vooral op dat het aantal afgeronde dossiers gekenmerkt door een als misdrijf
omschrijven feit zeer beperkt blijft binnen onze organisatie. Daarnaast valt het tevens op hoe het VK
als gemandateerde voorziening bij geen enkel dossier betrokken was binnen het NRTJ. Dit ligt echter
geheel in lijn met de gegevens op Vlaams en Provinciaal niveau. Ook de overige data liggen in lijn met
de gegevens op Vlaams en Provinciaal niveau.

3.8.4. Begeleidingsduur

Afgesloten
dossiers
Aantal
afgesloten
dossiers
OVBJ met verblijf
4074
OVBJ met verblijf
- West914
Vlaanderen
DE LOODS
26
01/01/2015 31/12/2015

Begeleidingsduur in dagen(*)
0-28

29-60 61-120

121180

181365

366730

> 730

Gemiddelde
Begeleidingsduur

683

202

416

473

878

754

651

415

172

48

118

121

155

144

151

427

1

0

1

0

7

8

9

808

De afgeronde dossiers betreft voornamelijk langdurige hulpverleningstrajecten van 1 jaar tot
2 jaar en meer. Het aantal kortdurende hulpverleningstrajecten van minder dan zes maanden binnen
onze organisatie blijft zeer gering. Dit staat in schril contrast met de gegevens op Vlaams en Provinciaal
niveau waar dit iets meer in evenwicht blijkt te zijn. De gemiddelde hulpverleningsduur vanuit onze
organisatie is dan ook dubbel zo lang als deze op provinciaal en Vlaams niveau.
We nemen dit gegeven dan ook mee binnen onze interne evaluatie. In die zin dat wij de
beoogde doelstellingen, de haalbaarheid en de noodzakelijkheid van deze doelstellingen in vraag
zullen stellen evenals de aanklampendheid van onze organisatie binnen ieder hulpverleningstraject.
Ambiëren wij te hoge ambities binnen dossiers? Klampen wij ons te lang en onnodig vast aan dossiers?,
…
Daarnaast merken wij echter ook op dat er zich een inhoudelijke verschuiving voordeed de
afgelopen twee jaar (sinds integrale jeugdhulp) die mede de langdurige hulpverleningstrajecten zou
kunnen verklaren. Het is namelijk zo dat heel wat dossiers die voorheen in het residentiële zouden
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terechtgekomen zijn, nu veelal ook binnen dagbegeleiding en/of contextbegeleiding worden
opgenomen. Dit maakt dat dossiers die daadwerkelijk binnen het residentiële opstarten meestal der
mate problematisch zijn dat zij ook zondermeer langdurig van aard zullen zijn.

3.8.5. Reden van afsluiten (geen uitval)

OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf - WestVlaanderen
DE LOODS

1295

519

107

3

190

266

446

385

3

3214 3853

274
13

156
1

14
0

1
0

40
4

90
0

71
0

78
6

2
0

726
24

Opvallende binnen deze gegevens is dat 1 op de 2 afgeronde dossiers geen verdere hulp
behoeft binnen de eigen organisatie. Hiermee doen wij het als organisatie ook merkelijk beter dan
andere organisaties volgens de gegevens op Vlaams en provinciaal niveau, waar slechts 1 op de 3
dossiers geen verdere hulp behoeft. Men zou zich hier de vraag kunnen stellen in welke mate de
langdurige hulpverleningstrajecten hier een invloed op uitoefenen.
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Aantal afgesloten dossiers

TOTAAL *

Niet ingevuld

Andere

Niet geschikt aanbod (meer aangepast aanbod
is nodig)

Bereiken maximale begeleidingsduur

Bereiken leeftijdsgrens

Overlijden cliënt

Verhuis buiten het werkingsgebied van de
organisatie

Einde beslissing

01/01/2015 - 31/12/2015

Reden einde (Geen uitval)

Geen verdere hulp in de eigen voorziening
noodzakelijk

Afgesloten dossiers

2015

850
26
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3.8.6. Reden van afsluiten (uitval)

OVBJ met verblijf
OVBJ met verblijf - WestVlaanderen
DE LOODS

Aantal afgesloten dossiers

TOTAAL *

Niet ingevuld

Veiligheidsrisico’s

Onwerkbare hulpverleningsrelatie

Ontvluchting

01/01/2015 - 31/12/2015

Naar bemiddeling

Uitval

Zwaar incident

Afgesloten dossiers

77

111

15

351

67

2

623

3853

6
0

27
1

8
0

67
1

12
0

0
0

120
2

850
26

Gezien het aantal afgeronde dossiers is het opmerkelijk hoe weinig uitval er zich binnen onze
hulpverlening voordoet. Ook hier blijken we het als organisatie merkelijk beter te doen dan andere
organisaties rekening houdend met de gegevens op Vlaams en provinciaal niveau.
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3.9 PERSONEELSKENGETALLEN
De personeelskengetallen geven wij ter verwerking door aan de koepel Vlaams
Welzijnsverbond. Ook dit jaar hebben wij onze gegevens doorgegeven. Op het moment van het
opmaken van dit verslag , hebben wij de verwerkte gegevens nog niet terug gekregen. Vandaar dat zij
ook niet kunnen opgenomen worden in dit kwaliteitsverslag. Wij zullen echter niet nalaten om bij het
Vlaams Welzijnsverbond aan te dringen de personeelskengetallen tijdig aan te leveren.
4. RAAD VAN BESTUUR
4.1. Keuzes op basis van enveloppefinanciering
4.1.1. Werkings- en personeelskosten: kritische analyse
In 2014 werden de werkingskosten kritisch geanalyseerd ; aandachtspunten daarin waren:
-

energie (verwarming, water, elektriciteit)
voeding (overschakeling van centrale keuken naar koken per unit o.b.v.
vooropgesteld budget)
medische
kosten
(vooral
kritische
analyse
van
artskosten
(specialisten)/apotheekkosten)

In de jaarrekening van 2014 én 2015 konden wij een reële besparing realiseren op deze drie
uitgaveposten.
(NB.
Jaarrekeningen
zijn
raadpleegbaar
op
www.vzwdeloods.be)
In
2014
bedroeg
de
personeelskost
82,43%
van
de
enveloppe.
Advies van de Raad van Bestuur was toen om een kritische analyse te maken van de personeelskosten.
Waar kan, moet er op verantwoorde wijze een rationalisatie van deze kosten gebeuren ten voordele
van de werkingskosten. De directie kreeg daartoe de opdracht daarover een voorstel uit te werken.
Deze analyse startte in 2015 (september ’15):
-

logistiek personeel:
vermindering in uren vooropstellen bij pensioen van medewerkster in 2016

-

technisch personeel:
bij einde loopbaanonderbreking van ½ functie en een niet heropnemen van de job,
zullen deze 19u niet langer worden ingezet (februari ’16)

-

begeleidend personeel:
op basis van een kritische analyse van de uren begeleidend personeel van de drie
groepen voor 0-16 jarigen, kan er per groep een afslanking gebeuren van 6,25 FTE’s
naar 5,75 FTE’s per groep, wat een vermindering betekent van 1,5 FTE begeleider op
organisatieniveau. Er wordt van uitgegaan dat er geen ontslagen volgen, maar dat de
afslanking enkel kan door natuurlijke afvloeiing van personeel (einde loopbaan,
andere job, vrijwillig op minder uren willen werken,…).
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De Raad van Bestuur besliste om deze afslankingen door te voeren. Deze werden vervolgens
gecommuniceerd met het personeel in september 2015. De Syndicale delegatie reageerde in naam
van de begeleiders, zeer kritisch op de voorstellen t.a.v. afslanking begeleidersaantal. Dit leidde eind
2015 tot een vrij gespannen sfeer in de organisatie tussen begeleiders en directie. Na een aantal
vergaderingen met Syndicale delegatie (begin 2016), werd de afslanking van begeleidend personeel
doorgevoerd,
mits
een
aantal
tegemoetkomingen
van
directie
(weekenduren).
Het rationaliseren van de enveloppe-middelen is een belangrijke, maar heel moeilijke
oefening. Er kan en moet verantwoord, economisch en efficiënt met subsidiemiddelen omgegaan
worden, maar de dreiging daarbij in te boeten op kwaliteit van hulpverlening is steeds aanwezig. Met
de werkingsmiddelen kan je als organisatie ‘de boel draaiende houden’, maar indien je wil investeren
in een betere en aangepaste infrastructuur, kom je met de toegekende enveloppe in heel nauwe
schoentjes! Op langere termijn is dat nefast voor de werking in zijn geheel.

4.1.2. Perspectievenverkenning bestaand/nieuw gebouw
Na een analyse van de mogelijke kosten aan bestaand gebouw, besliste de Raad van Bestuur
om de mogelijkheden van een nieuwbouw grondig te bestuderen. Daarom werd een inhoudelijke en
structurele planning opgemaakt over hoe er tewerk zou gegaan worden.
Hieronder kan u het inhoudelijke en tijdsschema terug vinden:
-

Communicatie van de planning en beslissingen met de Raad Van Bestuur en de eigen
medewerkers (personeelsvergadering en Raad Van Bestuur september 2015)
Omgevingsanalyse i.s.m. Steunpunt Sociale Planning (september – december 2015)

-

Planning 2016:





Overleg agentschap jongerenwelzijn (februari 2016)
Overleg Stad Poperinge (maart 2016)
Overleg Gemeente Heuvelland (maart 2016)
Continue info-overdracht naar eigen medewerkers en raad van bestuur over stand van
zaken (tijdens tweemaandelijkse Rvb en personeelsvergaderingen van januari, juni en
september 2016)
 Uittekenen toekomstige organisatiestructuur tijdens de denkdagen van 2016 (24 en 25
mei 2016) i.f.v. het uitschrijven van een Zorgstrategisch Plan
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5. Project ’WE WILL REMEMBER THEM’
Samenvatting 2015
-

Uitrol van het project
Bepalen missie & visie
Keuze naam & thema
Meter van het project aanstellen
Overlegstructuur bepalen
Opstarten werkgroep
Startmoment voor eigen medewerkers organiseren
Startmoment voor jongeren en contextfiguren organiseren
Eerste activiteiten organiseren
Website opstarten
Samenwerkingsverbanden aangaan met potentiële partners

5.1 Inleiding

In het najaar van 2014 kreeg onze organisatie dankzij Rotary Groeninghe Kortrijk de kans om
samen met vzw De Korf een langdurig project uit te bouwen voor en door onze jongeren en hun
contextfiguren. Een kans die we samen met vzw De Korf met beide handen hebben aangenomen.
Vanuit deze een unieke samenwerking tussen twee organisatie binnen de bijzonder jeugdzorg ontrolde
zich het afgelopen jaar dan ook een uitzonderlijk vierjarig project. In eerste instantie werden in 2015
de missie en visie van het project nader uitgewerkt, evenals de doelstellingen van het project, de
fasering en de verschillende overlegstructuren. Daarnaast werd het project ook een officiële naam
toegekend, gingen we op zoek naar een meter of een peter voor het project en werd ook het officiële
startsein gegeven voor onze medewerkers, de jongeren en hun contextfiguren. Wat volgt is dan ook
een beknopte weergave van realisaties die het afgelopen jaar binnen het project We Will Remember
Them verwezenlijkt werden door onze organisatie in samenwerking met vzw De Korf uit Kortrijk.

5.2 Missie & Visie

Het project We Will Remember Them focust zich op de kinderen en de gezinnen die begeleid
worden door vzw De Loods en vzw De Korf en meer specifiek op de vele talenten waarover zij
beschikken maar die al te vaak dreigen ondergesneeuwd te geraken. Persoonlijke moeilijkheden
ontnemen deze kinderen en hun gezinnen al te vaak de kans om de eigen talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Het is dan ook de missie van dit project om juist zoveel mogelijk kansen te creëren die
het voor hen alsnog mogelijk maakt om de eigen talenten te ontdekken en er ook daadwerkelijk mee
aan de slag te gaan. Dit doen we door gedurende vier jaar tal van culturele, creatieve, en sportieve
activiteiten te organiseren i.s.m. diverse partners en dit alles binnen het thema van 100 jaar Grote
Oorlog. Opdat deze kinderen en hun gezinnen zo ook de kans zouden krijgen om hun eigen strijd even
ter zijde te laten, zodat ze opnieuw ruimte zouden krijgen om ervaringen op te doen die hen energie,
voldoening, zelfwaardering en toekomst kunnen geven.
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Concreet bestaat het project uit drie grote pijlers:
1. De atelierwerking
2. De staptochten
3. Het jongerencongres
5.3 Het Thema
Gezien de huidige actualiteit en gezien de ligging van onze organisatie diende het thema van 100
Jaar Grote Oorlog zich al van bij aanvang aan. Maar evenzeer doorslaggevend waren ook de vele
mogelijkheden die het thema bood naar activiteiten toe op zowel sportief, cultureel als creatief vlak,
alsook de onderliggende waarden die het thema in zich draagt: verdraagzaamheid, solidariteit,
mildheid, serenteit, … . Waarden die wij ook als organisatie ten volle onderschrijven. Tot slot, ontleent
het project zijn naam aan het gedicht For The Fallen van Laurence Binyon.

5.4 Doelstelling
De doelstellingen van het project We Will Remember Them zoals vooropgesteld in 2015 zijn:
-

Participatiekansen en integratiekansen bieden aan de jongeren en hun gezinnen
Kunst en cultuur toegankelijke en laagdrempelig maken voor gezinnen in de Jeugdzorg
Kansen creëren om verborgen talenten te ontplooien
Kansen creëren om unieke ervaringen op te doen
Armoede bestrijden
Een positief daglicht werpen op de jongeren en de gezinnen binnen de Jeugdzorg
Samenwerkingsverbanden realiseren over sectoren en landsgrenzen heen

5.5 Meterschap
In 2015 gingen we ook op zoek naar een geschikte meter of peter van het project, die het
project mee zou weten te ondersteunen naar zowel de jongeren en hun contextfiguren toe als
naar de eigen medewerkers en de ruimere samenleving toe. Uiteindelijk vonden wij niemand
minder dan actrice Maaike Cafmeyer bereid om hier samen met ons haar schouders onder te
zetten. In 2015 woonde zij reeds enkele activiteiten bij en trachtte zij de jongeren en hun
contextfiguren aan te moedigen en een hart onder de riem te steken bij het ontdekken van hun
talenten en het opdoen van unieke ervaringen. Zo liet zij ons onder andere een videoboodschap
na voor de jongeren en hun contextfiguren op het startmoment van het project in september 2015
en ging zij ook reeds een krans neerleggen met enkele van de jongeren tijdens een Last Postplechtigheid aan de Menenpoort te Ieper. Daarnaast wordt zij ook steeds op de hoogte gehouden
van de verschillende activiteiten en staan er reeds een aantal activiteiten in haar aanwezigheid
gepland voor 2016.
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5.6 Overlegstructuur
Het project wordt gedurende vier jaar gecoördineerd en aangestuurd vanuit een stuurgroep
bestaande uit zeven medewerkers van zowel onze organisatie als van vzw De Korf. Vanuit de
stuurgroep wordt ook op geregelde basis gerapporteerd ten aanzien van Rotary Kortrijk Groeninghe.
In de stuurgroep zetelen zowel begeleiders, teamcoördinatoren als directieleden en de stuurgroep
kent per organisatie ook een projectcoördinator die als aanspreekpunt fungeert.
Daarnaast werd er in 2015 ook per pijler een werkgroep opgericht die eveneens telkens is
samengesteld uit medewerkers van zowel onze organisatie als van vzw De Korf. Medewerkers die zich
engageren in de stuurgroep en/of in een werkgroep doen dit ook steeds vanuit een eigen keuze. Om
de continuïteit en een vlotte communicatie te waarborgen zetelen er in ieder werkgroep ook één of
twee vertegenwoordigers van de stuurgroep.
Samenvatting:
We Will Remember
Them

Projectcoördinator
vzw De Loods

Projectcoördinator
vzw De Korf

Stuurgroep

Werkgroep Ateliers

Werkgroep Kleine
Staptocht

Werkgroep Grote
Staptocht

Werkgroep
Jongerencongres

5.7 Ateliers
Binnen de eerste pijler, de atelierwerking, trachten we de jongeren en hun gezinnen kennis te
laten maken met allerlei vormen van kunst, cultuur, multimedia, enz. We doen dit door tal van
workshops en activiteiten te organiseren samen met externe partners, waarbij alle kinderen, jongeren
en ouders de kans krijgen om te proeven van bijv. radiomaken, film, fotografie, verhalen, beeldende
kunst, muziek, enz. Alle activiteiten zullen hierbij ook telkens op de één of andere manier gelinkt zijn
aan het thema van het project met name De Grote Oorlog. Een eerste reeks activiteiten werd ingepland
en uitgewerkt in 2015 en ging van start gaan in januari 2016. Een tweede reeks zal volgen vanaf oktober
2016. Het is daarbij ook zo dat de realisaties die verwezenlijkt worden binnen deze activiteiten volledig
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of gedeeltelijk een plaats zullen krijgen binnen zowel de staptochten van 2016 en 2017, als binnen het
jongerencongres van 2018.
Om de jongeren en hun contextfiguren warm te maken voor dit alles vond er op woensdag 30
september 2015 alvast een startmoment plaats te Wijtschate met tal van creatieve workshops mede
georganiseerd door studenten van de School Voor Mens & Samenleving uit Kortrijk (RHIZO –
scholengroep). Meer dan 100 kinderen, jongeren en contextfiguren namen hieraan ook deel. Op
analoge wijze vond er enkele maanden eerder ook een startmoment plaats op 20 maart 2015 in de
Kazematten te Ieper voor alle medewerkers van zowel vzw De Korf als van vzw De Loods, opdat ook zij
warm zouden gemaakt worden voor het project.
Tot slot, een kleine greep uit de geplande activiteiten voor 2016:
- radiomaken, interviews, foto en film met Radio Quindo
- Muziek in tijden van oorlog i.s.m. Zit-In vzw en Academie Ieper
- Ukelele - workshops
- verhalen, schilderen en poppenkast voor de kleuters en hun ouders
- Klaprozen en aardewerk voor de lagere school kinderen
- ...
De volledige kalender kan je steeds terugvinden op onze website www.vzwdeloods.be (onder
projecten) en op de website van het project http://wewillremberthem.jimdo.com/

5.8 Staptochten
Binnen het project werden in 2015 ook reeds twee werkgroepen opgestart met het oog op het
organiseren van twee staptochten langs de frontlijn (tweede pijler van het project).
De eerste staptocht, voor kinderen tussen tien en veertien jaar, zal doorgaan van maandag 22
augustus 2016 t.e.m. donderdag 25 augustus 2016. We vertrekken aan het Albert I-monument te
Nieuwpoort en gaan vervolgens via Diksmuide, Ieper, Kemmel en Mesen richting Ploegsteert.
Onderweg zullen de jongeren tal van zaken bezoeken maar ook een aantal sport - en spelactiviteiten
doen binnen het thema. Daarbij zullen ze ook de verwezenlijkingen en de ervaringen van de
atelierwerking telkens een plaats proberen te geven.
De tweede staptocht, voor jongeren vanaf veertien jaar, zal doorgaan van maandag 3 april
2017 t.e.m. dinsdag 11 april 2017. Na een korte startceremonie te Ieper vertrekken we met de bus
naar Ploegsteert. Op de plaats waar we met de vorige staptocht geëindigd waren zal de eigenlijke start
van deze tweede staptocht plaatsvinden. Daarna gaat de tocht via Arras, Noyon en Péronne naar
Compiègne, waar naar analogie met De Grote Oorlog ook onze staptocht zal eindigen. Vervolgens
zullen we met de jongeren nog doorreizen naar Parijs voor een korte citytrip in de lichtstad alvorens
terug te keren naar België op dinsdag 11 april 2017. Ook tijdens deze tweede staptocht zullen de
jongeren tal van zaken bezoeken en tal van activiteiten doen, en ook zij zullen telkens de
verwezenlijkingen van de atelierwerking een plaats trachten te geven op hun tocht.
Het
voorlopige programma van
de
beide
staptochten
kan
je
http://vzwdeloods.be/onze-projecten/we-will-remember-them/staptochten .
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5.9 Jongerencongres
Van bij de aanvang van het project werd tevens de organisatie van een jongerencongres in
rekening gebracht. Zo werd er in 2015 vanuit de stuurgroep reeds een datum en een kader vastgelegd
en werden er tevens een aantal mogelijke locaties bezocht door de projectcoördinatoren. Het congres
zal doorgaan op donderdag 17 mei 2018 en dient het sluitstuk te vormen van dit unieke vierjarig
project. De bedoeling is dat de kinderen en de jongeren er de kans krijgen om hun ervaringen en
verwezenlijkingen van de afgelopen vier jaar te delen in woord en beeld met hun context, met het
brede publiek en met alle betrokken bij het project.

5.10
-

Partners

Rotary Kortrijk Groeninghe
Provinciaal Commando West-Vlaanderen
Vzw Zit – In
Academie Ieper
In Flanders Fields Museum
Stad Ieper
Gemeente Heuvelland
Stad Kortrijk
Radio Quindo
Vrije Basisschool Wijtschate
School Voor Mens & Samenleving Kortrijk (Rhizo-scholengroep)
Last Post Association
…
5.11

Contact en info

-

Projectcoördinator vzw De Loods:
Bruno Schelstraete
(mail: stafmedewerker@vzwdeloods.be, tel.: 057/44 42 50)

-

Projectcoördinator vzw De Korf:
Geert Benoit
(mail: Geert.Benoit@dekorf-vzw.be, tel.: 0499/93 28 77)

-

Meer info ook op www.vzwdeloods.be/projecten, www.facebook.com/vzwdeloods en
www.twitter.com/vzw_deloods
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6. Samenwerkingsverband ‘TRIPLO’ (De Loods Loker-Binnenstad Brugge-De Korf Kortrijk)

“Een netwerkorganisatie is een expliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relatief
stabiele relaties tussen autonome organisaties, waarbij meerwaarden voor de gezamenlijke
klantenkring ontstaan door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke
positioneringen.”1

In het najaar van 2014 werd initiatief genomen om samen met 3 collega-organisaties (Huize
Godtschalck vzw Loker - Binnenstad vzw Brugge – de korf vzw Kortrijk) een netwerkorganisatie op te
zetten. Afspraak is dat op jaarbasis een 5-tal keer samen wordt gekomen om, a.d.h.v. een vaste agenda
met clusterthema’s, zeer gericht en efficiënt inhoudelijke werkprocessen te behandelen en uit te
werken. ‘3plo’ werd een feit. Elke organisatie deelt haar eigen netwerk met ‘3plo’ wat op zich
resulteert in een netwerk dat een flink stuk van de provincie West-Vlaanderen bestrijkt en tevens
intersectorale samenwerkingsverbanden opzoekt.
Wanneer men partnership ambieert, moeten een aantal basiscondities aanwezig zijn bij alle
partners. Dit gaat het o.a. over formalisering van samenwerkingsintenties, ontwikkelen van co-creatie,
lerend werken, interactie, open dialoog en netwerkdenken. Binnen een eerste overleg gingen we
samen op zoek naar een zekere matching: ‘Wat bindt ons ?’ Naast onze historische wortels (de 3
organisaties werden vanuit eenzelfde congregatie opgericht) voelden we duidelijk aan dat de
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gemeenschappelijke raakvlakken en de daaruit voortvloeiende vraagstelling vanuit een fundamenteel
wederzijds vertrouwen vertrekken. De steeds toenemende informatietrein, de voortdurende
vernieuwende regelgeving en boeiende uitdagingen kunnen o.i. beter opgenomen worden binnen een
gedeelde- en kenniscompetente leeromgeving (lees netwerkorganisatie). Binnen een uitgetekend
overlegsjabloon met proceseigenaars vanuit de 3 organisaties wordt op een dialogerende wijze
gepoogd om ‘antwoorden’ te zoeken die het individueel organisatiedenken overstijgt.

In 2015 kwamen de drie organisatie op regelmatige basis samen:
-

03.03.2015 : priorclusters en clustereigenaar
07.05.2015: visie infrastructuur personeelsbeleid + V.T.O.
18.06.2015: functioneren en evalueren van directie en stafmedewerkers
18.09.2015: Enveloppefinanciering (budgetten per leefgroep/aankoopbeleid/uitbetaling aan
context)
Rechtstreeks
Toegankelijke
Contextbegeleiding
(centrale
wachtlijst/eigen
wachtlijst/prioritering?)

De samenwerking werd positief geëvalueerd en zal verder gezet worden in 2016.
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7. Personeelsbeleid

Eind 2014 werd het personeelsbeleid van de organisatie in zijn geheel onder de loupe
genomen. Een aantal elementen samen deden ons beslissen om vanaf 2015 het personeelsbeleid
volledig te hertekenen. Belangrijke aanleidingen hiervoor waren onder andere een verouderd
personeelsbeleid en de instap in het EMK die voor de organisatie in het algemeen en dus ook voor het
personeelsbeleid grote gevolgen had, met o.a. de creatie van enkele volledig nieuwe functies zoals
zorgcoördinator, beleidsmedewerker.
Om dit personeelsbeleid te hertekenen deden we een beroep op OKC, een HR-consultant die
ondersteuning biedt bij de opbouw van een personeelsbeleid. Kenmerkend voor OKC is dat er gewerkt
wordt met een digitaal platform (e-OK) waarbij 3 belangrijke online tools ter beschikking gesteld
worden om het personeelsbeleid te stroomlijnen: HR management, Employee & management Self
Service en Online Feedback.
In de eerste fase focussen we vooral op het HR management. In 2015 werd er gestart met het
bepalen van de kerncompetenties van vzw De Loods: integriteit, samenwerken en klantgerichtheid.
Vervolgens zijn we begonnen met het uittekenen van de nieuwe functiebeschrijvingen De
functiehouders hebben daar een belangrijk aandeel in. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt.
De doelen voor 2016 zijn het afwerken van alle nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief
functiespecifieke competenties en daaraan te koppelen gedragsindicatoren) zodat deze in eOK kunnen
geborgd worden. Daarnaast het invoeren van een aantal algemene werknemersgegevens in eOK en
het voorzien van opleiding voor de personeelsleden (leidinggevenden) die met de online tool moeten
leren werken. Dit laatste onderdeel is gepland voor oktober 2016 zodat eOK tegen eind 2016
operationeel wordt.
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8. Innovatief project ‘BACK TOT BASICS’
Op 18 september 2015 werd op initiatief van Vereniging Ons Tehuis (VOT) het innovatief
project Back To Basis gelanceerd en kreeg ook onze organisatie, net zoals alle andere organisaties BJB
in Vlaanderen, de uitnodiging om hieraan te participeren de komende 2,5 jaar. De voornaamste
doelstelling van het project was en is nog steeds om doorheen alle hervormingen binnen sector
opnieuw tijd en ruimte te maken voor het herwaarderen van de residentiële hulpverlening. Met de
ondersteuning van zowel Verenging Ons Tehuis, als de Universiteit Gent en het Agentschap
Jongerenwelzijn, is het de bedoeling dat de deelnemende organisaties het leefklimaat binnen de
residentiële modules namelijk opnieuw trachten te optimaliseren. Het betreft in eerste instantie
weliswaar een leerproces, waarbij expliciet de brug wordt gemaakt tussen onderzoek en praktijk.
Concreet betekent dit dat organisaties binnen het project aan de slag dienen te gaan met de,
volgens wetenschappelijke studies, werkzame factoren binnen een residentiële hulpverlening en
hiertoe ook gebruik zullen maken van een gevalideerde feedbackmethode. Net omwille van deze zeer
interessante samenwerking tussen onderzoek en praktijk, alsook omwille van de focus op het
residentieel werken binnen de Bijzondere Jeugdzorg, kozen wij er vervolgens voor om ons als
organisatie ook kandidaat te stellen voor dit innovatief project. Op 17 november 2015 kregen we de
bevestiging van VOT dat onze kandidatuur weerhouden werd en vanaf januari 2016 zullen wij dan ook,
samen met andere organisatie BJB, actief participeren aan het project, zowel binnen de stuurgroep
van het project als binnen de ad hoc werkgroepen. Op 17 december 2015 vond er tot slot een eerste
inleidende stuurgroep plaats, waarbij de organisaties aan elkaar werden voorgesteld, waarbij ook de
engagementen nogmaals werden duidelijk gemaakt en waarbij een eerste inleiding werd gegeven in
de onderzoeksresultaten m.b.t. de residentiële hulpverlening binnen de Jeugdzorg.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1 : Missie en visie binnen integrale kwaliteitszorg (flowchart) (voorbeeld)

MISSIE/VISIE VAN DE ORGANISATIE

KWALITEIT VOOR DE CLIËNT
- Tevreden
- Krijgt een stem

GELIJKWAARDIGHEID

KWALITEIT VOOR DE MEDEWERKER
-tevreden
-betrokken

RESPECT

MILDHEID

SERENITEIT

KWALITEIT VOOR DE SAMENLEVING
-normen gerespecteerd
-netwerken

INTEGRITEIT

RECHTVAARDIGHEID

TEAM/MEDEWERKERS nemen steeds een beslissing tot begeleidingsmethodiek o.b.v . toetsing aan visie/missie
Voorbeeld DIEFSTAL
GELIJKWAARDIGHEID

RESPECT

MILDHEID

SERENITEIT

INTEGRITEIT

RECHTVAARDIGHEID

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

-dader
-slachtoffer

-dader
-slachtoffer

-zwaarte diefstal

-rustig afhandelen
-geen ‘kant kiezen’

---------------------------------------

Cliënt krijgt een stem

-neutraliteit
-niet schuldinducerend

-context
-bij de feiten blijven
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medewerker is betrokken

-maatsch. norm
-billijk ‘herstel’
-duidelijke beslissing nemen
---------------------------------------------

normen gerespecteerd
Externe instanties (indien nodig)
Bv. klacht indienen

28

MISSIE/VISIE VAN DE ORGANISATIE

KWALITEIT VOOR DE CLIËNT
- Tevreden
- Krijgt een stem

KWALITEIT VOOR DE MEDEWERKER
-tevreden
-betrokken

GELIJKWAARDIGHEID

RESPECT

MILDHEID

SERENITEIT

KWALITEIT VOOR DE SAMENLEVING
-normen gerespecteerd
-netwerken

INTEGRITEIT

RECHTVAARDIGHEID

TEAM/MEDEWERKERS nemen steeds een beslissing tot begeleidingsmethodiek o.b.v . toetsing aan visie/missie
Voorbeeld AGRESSIE
GELIJKWAARDIGHEID

RESPECT

MILDHEID

SERENITEIT

INTEGRITEIT

RECHTVAARDIGHEID

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

Aandacht voor

-dader
-slachtoffer

-dader
-slachtoffer

-zwaarte agressie

-rustig afhandelen
-geen ‘kant kiezen’

---------------------------------------

-neutraliteit
-niet schuldinducerend

-context
-bij de feiten blijven
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliënt krijgt een stem /ondersteuning

Medewerker is betrokken/Me.We. krijgt externe ondersteuning

-maatsch. norm
-billijk ‘herstel’
-duidelijke beslissing nemen
---------------------------------------------

normen gerespecteerd
Externe instanties (indien nodig)
Bv. klacht indienen
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Werkgroepen Kwaliteit 2016
Maand

Dag

Maart

24/03/2016

April

14/04/2016
18/04/2016
21/04/2016
28/04/2016

Mei

Maatschappelijke
Participatie
Intern overleg en
communicatie
Relat. & seks. Ontw.
Doelstellingen en
Handelingsplannen
Afsluiten en Nazorg

26/05/2016
09/06/2016

Straffen en Belonen
Intern overleg en
communicatie
Onderwijs
Relat. & seks. Ontw.

September 15/09/2016

Relat. & seks. Ontw.

Juni

Oktober

November

12/05/2016
19/05/2016

Werkgroep

Deelnemers
De Lotus

De
Klimop

’t Veer

De
Keper

Opstap

De
Step

CB

Zoco

Directie

Anouk

Philippe

Kelly

Sofie

Maayke

/

Eline D.

Jan

Guy

Patrick

Jolien

Annelies

Gerda

Rudy

/

Marieke Nathalie

Guy

Delphine

Jolien

Kelly

Elke

Katrien
Ba.?

/

Eline D.

Eline T.

Hans

Patrick

Philippe

Annelies

Stien

Lisa

/

Isabel

Eline T.

Guy

Sylvie N.

Carline

Kelly

Sofie

/

Eline D.

Nathalie

Hans

Delphine

Sylvie F.

Petra

Gerda

Katrien
Ba.?
Maayke

/

Isabel

Eline T.

Guy

Patrick

Jolien

Annelies

Gerda

Rudy

/

Marieke Nathalie

Guy

Patrick

Griet

Britt

Stien

/

Marieke

Eline T.

Guy

Delphine

Jolien

Kelly

Elke

/

Eline D.

Eline T.

Hans

Delphine

Jolien

Kelly

Elke

/

Eline D.

Eline T.

Hans

Amelie

Carline

Britt

Gerda

Maayke
Katrien
Ba.?
Katrien
Ba.?
Katrien
Bed.
Lisa
Maayke
Maayke
Maayke
Katrien
Bed.
Lisa

Anja

Marieke

Jan

Hans

/
Anja
/
Anja

Kaat
Isabel
Marieke
Isabel

Nathalie
Eline T.
Eline T.
Eline T.

Hans
Guy
Guy
Guy

Anja

Marieke

Jan

Hans

/

Kaat

Nathalie

Hans

22 of
29/09/2016
6/10/2016
20/10/2016
27/10/2016
10/11/2016
17/11/2016

Gezonde Voeding
Verslavingsproblematiek
Hygiëne & med. Zorgen
Onderwijs
Hygiëne & med. Zorgen
Gezonde Voeding

Anouk
Amelie
Patrick
Amelie

Jolien
Trisha
Griet
Trisha

Sharon
Jens
Britt
Jens

Elke
Elke
Stien
Elke

Amelie

Carline

Britt

Gerda

24/11/2016

Verslavingsproblematiek

Anouk

Jolien

Sharon

Elke
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Werkgroepen Kwaliteit 2017

Maand

Januari

Dag

Werkgroep

Maart

19/01/2017 Onthaal & Opname
26/01/2017 Doelstellingen &
Handelingsplannen
16/02/2017 Maatschappelijke
Participatie
23/03/2017 Contextwerking

April

27/04/2017 Afsluiten en Nazorg

Februari

Mei

18/05/2017 Intern overleg en
communicatie
Juni
08/06/2017 Straffen en Belonen
September 21/09/2017 Relat. & seks. Ontw.
Oktober
November
December

12/10/2017
9/11/2017
16/11/2017
7/12/2017

Onderwijs
Hygiëne & med. Zorgen
Verslavingsproblematiek
Gezonde Voeding

Deelnemers
De Lotus
Jenike

De
Klimop
Trisha

Patrick

’t Veer

Opstap

Annelies

De
Keper
Ria

CB

Zoco

Directie

Rudy

De
Step
/

Kaat

Nathalie

Hans

Philippe

Annelies

Stien

Lisa

/

Isabel

Eline T.

Guy

Anouk

Philippe

Kelly

Sofie

Maayke

/

Eline D.

Jan

Guy

Sylvie N.

Griet

Carine

Stien

/

Kaat

Jan

Hans

Sylvie N.

Carline

Kelly

Sofie

/

Eline D.

Nathalie

Hans

Patrick

Jolien

Annelies

Gerda

Rudy

/

Marieke Nathalie

Guy

Delphine

Sylvie F.

Petra

Gerda

/

Isabel

Eline T.

Guy

Delphine

Jolien

Kelly

Elke

/

Eline D.

Eline T.

Hans

Patrick
Amelie
Anouk

Griet
Trisha
Jolien

Britt
Jens
Sharon

Stien
Elke
Elke

/
Anja
/

Marieke
Isabel
Kaat

Eline T.
Eline T.
Nathalie

Guy
Guy
Hans

Amelie

Carline

Britt

Gerda

Maayke
Katrien
Ba.?
Maayke
Maayke
Lisa
Katrien
Bed.

Anja

Marieke

Jan

Hans

Katrien
Be.
Katrien
Ba.?
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Toelichting
1. Doelstelling en praktische afspraken
Iedere werkgroep behandelt een kernproces die zowel het beleid als de praktijk sterk raakt. Het objectief van de werkgroep is dan ook het desbetreffende
kernproces zo degelijk en volledig mogelijk uit te werken al dan niet in de vorm van een visietekst of procedure. Deze uitwerking dient te gebeuren in overleg
en in samenspraak met alle direct betrokken partijen, zijnde: groepsbegeleiding, contextbegeleiding, dagbegeleiding, tck/cbaw – begeleiding,
zorgcoördinatoren en directie. Vandaar dat iedere werkgroep een vertegenwoordiging kent vanuit ieder team en iedere geleding. Met het oog op een vlotte,
constructieve en vruchtbare werking dienen volgende zaken in acht genomen te worden:
-

-

Iedere deelnemer bereidt het thema van de werkgroep voor binnen het eigen team.
Iedere deelnemer wordt geacht aanwezig te zijn op de werkgroep.
Wanneer je niet aanwezig kan zijn omwille van bijvoorbeeld ziekte, dien je dit vooraf te melden aan de verantwoordelijke van de werkgroep. Wanneer
het een langdurige afwezigheid betreft (bijv. omwille van zwangerschap of langdurige ziekte) dient je vervanger deze taak over te nemen in overleg
met zijn of haar team.
De werkgroep komt steeds samen op de vooropgestelde datum, telkens een donderdagnamiddag van 13u tot 16u.
Na iedere werkgroep dient de vertegenwoordiger het resultaat van de werkgroep opnieuw voor te leggen aan het eigen team voor feedback met het
oog op de volgende werkgroep.
Na afloop van de verschillende werkgroep(en) wordt er een definitieve ontwerptekst ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep kwaliteit.
Van zodra de ontwerptekst goedgekeurd werd door de stuurgroep kwaliteit, zal deze ook geïmplementeerd en gehanteerd worden als definitieve
visietekst of procedure binnen de organisatie.
Feedback vanuit de stuurgroep zal steeds gericht zijn t.a.v. de werkgroep-verantwoordelijke die deze op zijn beurt per mail doorgeeft aan de andere
leden van de werkgroep ter voorbereiding van hun volgende bijeenkomst.
Iedere werkgroep dient tot slot jaarlijks samen te komen alsook op de vooropgestelde datum, ten einde een continue evaluatie van de visietekst of
procedure te bewerkstelligen. Ook hierbij worden eventuele wijzigingen ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep kwaliteit.

Tot slot, werd er vanuit de stuurgroep bewust voor gekozen om de inhoud van de werkgroepen niet tot in het detail voor te bereiden, noch om deze
opdracht te geven aan de werkgroep – verantwoordelijke. Dit opdat er voldoende ruimte zou zijn binnen iedere werkgroep om alle bedenkingen, wensen en
ambities inzake het desbetreffende thema naar voor te kunnen brengen. Hoewel dit misschien niet de meest evidente keuze is, trachten we op die manier de
werkgroep aan te sporen om tot een geheel eigen product te kunnen komen, gedragen door iedereen en alle geledingen.

2. De Werkgroep – verantwoordelijke
Binnen iedere werkgroep werd vanuit de stuurgroep kwaliteit een verantwoordelijke aangeduid. De verantwoordelijke staat telkens in het rood aangeduid
op het schema. Het takenpakket van de verantwoordelijke:

-

Een herinneringsmail sturen naar alle betrokkenen twee weken voor de werkgroep.
De deelnemers in deze mail nogmaals aansporen om het thema van de werkgroep voor te bereiden in het eigen team.
Ook plaats, datum en uren van de werkgroep dienen in deze mail aangeven te worden.
Afwezigheden inventariseren
Een verslaggever aanduiden
De ontwerptekst of eventuele voorstellen tot wijzigingen van een reeds bestaande tekst bezorgen op volgend mailadres:
stafmedewerker@vzwdeloods.be
Feedback vanuit de stuurgroep vooraf per mail bezorgen aan alle leden van de werkgroep ter voorbereiding en meenemen naar de werkgroep zelf
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3. De Stuurgroep

Continue evaluatie van het kwaliteitsproces en het kwaliteitsbeleid

De stuurgroep komt vier keer per werkjaar samen om de voorstellen en de ontwerpteksten vanuit de verschillende werkgroepen te evalueren. Daarnaast
zal de stuurgroep ook steeds het kwaliteitsbeleid als geheel continu evalueren (de timing, de werking van het kwaliteitsproces, de productiviteit en de
inhoudelijke kwaliteit, de werkbaarheid, …). De agenda van de stuurgroep kwaliteit ziet er als volgt uit:

Datum
Donderdag 3 maart 2016

Dinsdag 15 maart 2016

Eind Juni 2016

December 2016

Eind februari 2017

Eind mei 2017

Onderwerp
-

Evaluatie WG Contextwerking
Evaluatie kwaliteitsproces (werking stuurgroep,
Werking werkgroepen, timing, …)

-

Evaluatie WG Afsluiten & Nazorg
Implementatie definitieve teksten in de praktijk

-

Evaluatie WG intern overleg & communicatie
Evaluatie WG doelstellingen & HP’s
Evaluatie WG maatschappelijke participatie
Evaluatie WG straffen & belonen
Evaluatie WG onderwijs

-

Evaluatie WG seksualiteit
Evaluatie WG gezonde voeding
Evaluatie WG hygiëne en med. Zorgen
Evaluatie WG verslavingsprobl.
Evaluatie WG onderwijs

-

Evaluatie WG Onthaal & Opname
Evaluatie WG Doelstellingen & HP’s
Evaluatie WG Maatschappelijke Participatie

-

Evaluatie WG Afronding & Nazorg
Evaluatie WG Contextwerking
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Eind oktober 2017

Januari 2018

-

Evaluatie WG Intern overleg & Communicatie

-

Evaluatie WG Straffen & Belonen
Evaluatie WG Seksualiteit
Evaluatie WG Onderwijs

-

Evaluatie WG Gezonde voeding
Evaluatie WG Hygiëne
Evaluatie WG Verslavingsprobl.

De stuurgroep bestaat uit volgende personen:
-

Griet Adriaen (Teamcoördinator De Klimop)
Sylvie Fossaert (Begeleidster De Klimop)
Annelies Goossenaerts (Begeleidster ’t Veer)
Jan Declercq (Zorgcoördinator)
Kaat Lamerant (Contextbegeleiding)
Bruno Schelstraete (kwaliteitscoördinator)

De contactpersoon voor de stuurgroep is:
-

Bruno Schelstraete (stafmedewerker@vzwdeloods.be)
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