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Indien u ons financieel wil steunen:

PCR  BE91 0000 1025 0876  of  BNP PARIBAS FORTIS BE51 0112 5010 5062 van vzw Jon-
gerenwerking Pieter Simenon, Martinus Van Gurplaan 45, 3920 Lommel, met eventuele ver-
melding van een concreet project of bestemming. De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 
is door het Ministerie van Financiën erkend als instelling die gemachtigd is attesten inzake 
belastingvrijstelling voor giften uit te reiken. Bij ontvangen steun vanaf € 40,00  tijdens een 
kalenderjaar, wordt na dat jaar een fiscaal attest afgeleverd.

Met oprechte dank vanwege heel de gemeenschap van de jongerenwerking!

vzw Jongerenwerking Pieter Simenon
Jaarverslag 2013

Martinus Van Gurplaan 45       tel.  011/54.46.08
3920 Lommel 

fax algemeen          011/55.33.01
e-mail:            pietersimenon@telenet.be
P.C.R. algemeen                BE91 0000 1025 0876
BNP PARIBAS FORTIS algemeen              BE51 0112 5010 5062
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WOORD VOORAF

De jaarverslaggeving werd vorig jaar con-
ceptueel en inhoudelijk vernieuwd. Ook dit 
jaar lezen jullie een jaarverslag met een 
nieuwe look, waarin we uitleggen wat ons 
werk inhoudt eerder dan een technisch ver-
slag weer te geven. Deze veranderingen 
verhogen de leesbaarheid van de jaarver-
slagen. Het experimenteel modulair kader  
veranderde onze vzw naar een  

organisatie voor de bijzondere jeugdzorg.

‘1 januar i  2013, samen met 

integrale jeugdhulp vormt het expe-

r imenteel  modulair  kader de opstart 

van wat gezien wordt als één van de 

grootste wi jz ig ingen in de (bi jzon-

dere) jeugdzorg van de voorbi je 35 

jaar. ’

In de drie aparte jaarverslagen van onze 
vzw vinden jullie meer toelichting over 
deze beleidsveranderingen en het in-
houdelijke werk van afgelopen jaar. Het 
jaarverslag algemeen geeft een korte en 
snelle inkijk in onze vzw en zijn structuur 
gekoppeld aan de context waarin we ons 
bevinden.

Voor meer informatie over onze vzw en de 
deelwerkingen verwijzen we u graag door 

naar onze website  www.pietersimenon.be

Wij wensen u veel leesplezier toe,

Sigrid Bielen, Ilse Jaspers en Gert Houben

direct ie

1
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BEPERKTE ALGEMENE 
INFORMATIE VZW 

2

2.1 SCHEMATISCHE VOORSTELLING

Dagcentrum De Teuten, Lommel

HCA-Dienst BAAL: Bureau Al ternat ieve Afhandel ing Limburg, Hassel t

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon,
Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

•	 29	modules	contextbegeleiding
•		 3	modules	contextbegeleiding	autonoom	wonen
•		 12	modules	verblijf
•		 4	interne	modules	ondersteunende	begeleiding	(project	Ervaringsleren	en	project	A)
•		 4	externe	modules	ondersteunende	begeleiding	(project	Ervaringsleren	en	project	A)

•		 10	modules	dagbegeleiding
•		 12	modules	contextbegeleiding

HCA:	 Herstelgerichte	 en	 Constructieve	Afhandeling	 rond	 minderjarige	 delictplegers	 in	 de	
gerechtelijke	arrondissementen	Hasselt	en	Tongeren

•	 Herstelbemiddeling
•	 Herstelgericht	Groepsoverleg	(HERGO)
•	 Gemeenschapsdienst
•	 Leerproject	Slachtoffer	in	Beeld	–	Minderjarigen	(SIB-M)
•	 Leerproject	Seksualiteit	en	Relaties	in	Balans	(SRIB)
•	 Leerproject	Drugs,	(ver)antwoord?	(DVA)
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De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief dat werkt in het kader van 
Jongerenwelzijn,	Bijzondere	Jeugdbijstand	en	Jeugdbescherming.	De	werking	evolueert	al	
jaren	 als	 een	 kleinschalig,	 gedifferentieerd,	 territoriaal	 gespreid	 en	 zich	 voortdurend	 ver-
nieuwend	aanbod	van	 verblijf,	 begeleiding	en	afhandeling	 van	delicten	 voor	 verschillende	
doelgroepen	van	jongeren.

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

Deze	missie	onderschrijft	twee	belangrijke	waarden:	

geloof	in	de	kracht	en	de	groeimogelijkheden	in	verbondenheid;

respect voor ieders eigenheid en ernaar handelen.

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

2.2 ALGEMENE VOORSTELLING ACTUELE VZW

2.2.1 De missie van de vzw

"Wij engageren ons samen verbindend te werken om breuken tussen  
jongeren, hun leefomgeving en de samenleving te herstellen, in antwoord op  
maatschappelijke verwijzing. Wij willen dit realiseren vanuit een evenwichtig  
verdeelde zorg voor de doelgroepen, de medewerkers en de organisatie”.

positivisme gelijkwaardigheid

discretie

rechtvaardigheid

realistisch

E M P O W E R M E N T

O P E N H E I D

S O L I D A R I T E I Tinnoverend
eerli jkheid

subsidiair
zichzelf in vraag stellendE C H T H E I D

responsabilisering

e m a n c i p a t o r i s c h

d u i d e l i j k h e i d evenwichtig

zorgzaam
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CANO Pieter Simenon is erkend 
voor een capaciteit van 32 intensieve  
begeleidingen opgedeeld in de volgende 
modules:	module	contextbegeleiding	(29),	
module contextbegeleiding autonoom  
wonen	 (3),	 module	 verblijf	 (12),	 module	
ondersteunende	begeleiding	(4).

Begeleidingstehuis Pieter Simenon wordt 
georganiseerd op basis van het CANO- 
concept. CANO staat voor Centrum voor 
Actieve Netwerkontwikkeling en Omge-
vingsondersteuning en is een geïnte-
greerd multimodaal en flexibel totaalcon-
cept	 voor	moeilijk	 begeleidbare	 jongeren	
en hun omgeving.

Fundamenteel	 blijft	 de	 keuze	 voor	 een	
specifieke doelgroep adolescenten en 
hun	 leefomgeving,	 adolescente	 jongens	
die	 als	moeilijker	 te	 begeleiden	 jongeren	
worden	 ervaren;	 onderkend	 als	 maat-
schappelijk	 erg	 (ge)kwets(te)bare	 jonge-
ren, vatbaar voor residentiële opvang en 
(zeer)	 intensieve	begeleiding	binnen	een	
open instellingskader.

Het doel is het herstel van de gebroken 
samenhang	 tussen	 de	 jongere	 en	 zijn	
leefomgeving. Via een integrale begelei-
ding	 van	de	 jongere	 en/in	 zijn	 leefomge-
ving	 worden	 enerzijds	 de	 competenties	
van	 de	 jongere	 vergroot	 en	 anderzijds	
wordt de draagkracht van de leefomge-
ving	 en	 de	maatschappelijke	 instellingen	
vergroot. Het procesdoel is de individue-
le	en	maatschappelijke	emancipatie.	Me-
thodisch wordt niet vertrokken vanuit één 
bepaald theoretisch kader, maar er wordt 
eerder eclectisch gewerkt vanuit verschei-
dene	 theorieën:	 voornamelijk	 zijn	 dat	 de	
maatschappelijke	 kwetsbaarheid,	 het	 er-
varingsleren, cliëntgerichte begeleidings-
relatie, contextuele en systeemgerichte 
benadering. 

2.2.2 Het CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon

De ondersteunende module regulari-
seerde	 de	 vroegere	 projectwerkingen	 
Ervaringsleren	 en	 project	 A.	 Deze	 
module	heeft	tot	doel	de	jongeren	te	on-
dersteunen	in	hun	trajecten.

Het	project	Ervaringsleren,	betoelaagd	door	
het	 Agentschap	 Jongerenwelzijn,	 wordt	
gerealiseerd op geïndividualiseerde pro-
jectplaatsen.	 Een	 bijkomende	 erkenning,	 
betoelaagd door het Agentschap Jonge-
renwelzijn,	 verhoogt	 de	 samenwerking	
met	 en	 de	 doorstroming	 van	 jongeren	
vanuit	 de	 gemeenschapsinstelling(en).	
Tot	 vorig	 jaar	 was	 dit	 een	 projectwer-
king, nl. GKRB, vanaf begin 2011 werd dit  
geregulariseerd	in	een	bijkomende	erken-
ning	voor	16						capaciteitseenheden	(bin-
nen	de	bestaande	capaciteit).
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‘Dagcentrum	“De	Teuten”	 is	een	dagcen-
trum	 binnen	 de	 Bijzondere	 Jeugdzorg.	
Dagcentrum de Teuten is gestart in 1991. 
Het is een dagcentrum voor multimodale 
gezins-	 en	 jongerenbegeleiding	met	mo-
dules dagbegeleiding in groep voor 10 
jongeren	 en	 contextmodule	 voor	 12	 ge-
zinnen.

Dit	voor	 jongens	en	meisjes	van	6	tot	18	
jaar.	Dagcentrum	de	Teuten	 is	een	deel-
organisatie van vzw Jongerenwerking 
Pieter Simenon. Het dagcentrum is goed 
bereikbaar en gelegen in het centrum van 
Lommel. 
 
Om aan problematische opvoedingssitu-
aties het hoofd te bieden, worden in deze 
semi-residentiële, lokaal gerichte werk-

Het Bureau Alternatieve Afhandeling Lim-
burg	staat	in	de	gerechtelijke	arrondisse-
menten Hasselt en Tongeren garant voor 
het geïntegreerd aanbod van herstelge-
richte en constructieve afhandelingen 
(HCA)	 bij	 minderjarige	 delictplegers.		
BAAL is gestart eind 1998 en is geves-
tigd in Hasselt, Kattegatstraat 8/8.  BAAL 
organiseert herstelbemiddeling, HERGO, 
gemeenschapsdienst en drie verschil-
lende	 leerprojecten.	 De	 uitvoering	 van	
herstelbemiddeling kwam vlug op kruis-
snelheid, waarna werd uitgebreid met 
gemeenschapsdienst. Door middel van 
een	tijdelijke	bijkomende	projectovereen-
komst	werd	het	leerproject	“Slachtoffer	in	
Beeld	–	Minderjarigen”	ontwikkeld,	uitge-
voerd en geïntegreerd.  Vanaf eind 2005 
tot begin 2008 participeerde BAAL in het 
preventieproject	 “BUMPER”	 in	 samen-
werking met de regiodienst BJB Limburg. 
Vanaf 1 april 2007 kon BAAL officieel 

2.2.3 Het Dagcentrum de Teuten

2.2.4 De HCA-dienst BAAL

vorm	schoolgaande	jongeren	begeleid	na	
de	 schooluren	 en	 tijdens	 vakantiedagen	
via groepsmomenten of gerichte individu-
ele begeleiding. Voor de gezinnen is er 
contextuele gezinsbegeleiding.

De	 jongere	 en	 het	 gezin	 worden	 mo-
menteel aangemeld in het dagcentrum 
door	 het	 comité	 bijzondere	 jeugdzorg	 of	
de	 jeugdrechtbank,	 ze	 passeren	 de	 toe-
gangspoort.	Het	 zijn	 deze	 verwijzers	 die	
bepalen	 wie	 gebaat	 is	 bij	 een	 dagcen-
trumformule, dit in samenspraak met de 
hulpvrager	 en	 de	 voorziening	 (dagcen-
trum).

kwantitatief uitbreiden. Medio 2007 wer-
den	 de	 leerprojecten	 “Seksualiteit	 en	
Relaties	 in	 Balans”	 en	 “Drugs,	 (ver)ant-
woord?”	 gerealiseerd.	 De	 ouderstage	
werd operationeel sinds begin 2008 in 
de	vorm	van	een	project,	maar	 is	onder-
tussen stopgezet. Vanaf 2009 is BAAL 
als HCA-dienst categorie 8 erkend voor 
de	beide	gerechtelijke	arrondissementen	
Hasselt en Tongeren. 
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Dit organigram is een schema van een pro-
cesgerichte netwerkorganisatie waarin een 
meer markt- en klantgerichte structuur 
wordt voorgesteld.
 
De	deelwerkingen	 zijn	 zelfstandige	 units	
die achterwaarts netwerken in een gro-
tere vzw.  De achterwaartse netwerking 
omvat	 o.a.	 projectgroepen	 die	 concreet	
vorm	 krijgen	 in	 vaste	 projectgroepen	
zoals: leerbeleid, coördinatie-intervisie, 
kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid en 
tijdelijke	 werkgroepen	 zoals:	 werkgroep	
stress	 en	 burn-out,	 arbeidstijd,	 seksuali-
teit, e-social work en herstel. 

De steunfuncties omvatten: preventie- 
adviseur, CPBW, syndicale afvaardiging, 
vertrouwenspersoon en vriendenkring. 
Afhankelijk	 van	 wat	 je	 gezamenlijk	 wil				
organiseren	 (structureel	 of	 tijdelijk)	 kan	
dit al dan niet uitbreiden. 

2.3 ORGANIGRAM

Procesgerichte netwerkorganisatie vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

Dit organigram zet de organisatie in hori-
zontale werkprocessen naar de cliënten 
toe en is naar structuur toe zeer flexibel 
van	aard	op	het	 terrein,	 	 	 	 	 	 terwijl	 in	de	
backoffice	stabiliteit	wordt	verzekerd.	Onze	
organisatie is ingebed in een maatschap-
pelijke	 context,	 die	 ons	 een	maatschap-
pelijke	opdracht	geeft,	verwoord	door	de	
overheid.

Ondertussen	werken	we	aan	gelijkaardige	
schema’s	 per	 deelwerking,	 waarbij	 elk	
team	 een	 aparte	 unit	 (zelfsturend	 team)	
voorstelt met telkens een opdrachts- 
overeenkomst naar de grotere missie toe.
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HISTORIEK VAN DE ORGANISATIE 3

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

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

• aankoop kloostergebouw Werkplaatsen

•	aanvang	achtereenvolgende	ingrijpende	verbouwingswerken
•	start	jaarlijkse	verslagen

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

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

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

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

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

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

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

•	aankoop	en	verbouwing	huis	voor	dagcentrum

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

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

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

•	start	E.S.F.-brugproject	Werkatelier

1961

1997

1971

1974

1976

1983

1984

1985

1987

1988

1989

1991

1993

1994

1995

1996
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•	bouwwerken	gemeenschappelijke	gastenruimte	en	uitbreiding	burelen	
•	start	verbreed	Project	ErvaringsLeren	(PEL)	met	locaties	Heerlen	(NL)	en	Gingelom
•	start	project	Bureau	Alternatieve	Afhandeling	Limburg	(BAAL)	in	Hasselt

•	medewerking	start	Provinciaal	Vereffeningsfonds	vanuit	BAAL

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

•	ontwikkeling	Centrum	voor	Actieve	Netwerkontwikkeling	en	Omgevingsondersteuning	(CANO)
•	viering	10	jaar	dagcentrum	en	verbouwing	en	uitbreiding	infrastructuur
•	project	Slachtoffer	in	Beeld	voor	minderjarigen	vanuit		BAAL

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

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

•	vernieuwd	studiosysteem	binnen	begeleidingstehuis

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

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

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

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

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

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

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

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

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013
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ONZE ORGANISATIE4

4.1 KWALITEITSBELEID

Voor	het	ontwikkelen	van	een	eigen	kwaliteitsbeleid	volgen	wij	de	 regelgeving	van	de	over-
heid, concreet het Vlaamse geharmoniseerde kwaliteitsdecreet. De uitvoeringsbesluiten van 
dit	decreet	bleven	enige	tijd	achter,	maar	op	6	december	2013	keurde	de	Vlaamse	Regering	
principieel	een	aanpassing	goed	van	het	erkennings	–	en	subsidiëringsbesluit	van	de	private	
voorzieningen	bijzondere	jeugdbijstand.	Dit	besluit	bepaalt	onder	andere	de	uitvoering	van	het	
geharmoniseerd	kwaliteitsdecreet.	Momenteel	hebben	we	dus	meer	duidelijkheid	betreffende	
de verwachtingen van onze subsidiërende overheid naar de uitvoering van een kwaliteitsbe-
leid. Het decreet vraagt aan organisaties een onderbouwd kwaliteitsbeleid te integreren in hun 
werking. Dit systeem omvat een kwaliteitsmanagementsysteem en een vorm van zelfevaluatie.
Het EFQM-model wordt gehanteerd ter inspiratie betreffende de zelfevaluatie, daarnaast bou-
wen we maximaal voort op datgene wat reeds werd ontwikkeld, zoals het kwaliteitshandboek 
met	zijn	procedures	en	beschrijvingen.	De	overheid	wil	de	sector	 responsabiliseren	op	vlak	
van kwaliteit en wil komen tot sectorbrede en uniforme indicatoren en meetfactoren. 

De	kwaliteitsthema’s	zijn	vastgelegd	en	omvatten:	kwaliteitszorg,	leiderschap,	personeelsbe-
leid, beleid en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, medewerkersresulta-
ten,	samenlevingsresultaten	en	cliëntresultaten.	Elk	van	deze	thema’s	heeft	zijn	subthema’s,	
zijn	groeiniveau’s	en	indicatoren.	Een	kwaliteitsbeleid	analyseert	door	middel	van	indicatoren	
de	groeiniveau’s	en	probeert	met	verbeterprojecten	de	kwaliteit	 continu	 te	verbeteren	en	 te	
handhaven.

In het raam van de hererkenningen zal Zorginspectie vanaf 1.01.2015 naast de erkenningsnor-
men,	de	wijze	waarop	de	organisatie	de	kwaliteitszorg	vorm	geeft	en	de	zelfevaluatie	uitvoert	
binnen	dit	uitvoeringsbesluit	inspecteren.	De	focus	hierbij	ligt	op	de	kwaliteit	van	zorg	die	wordt	
geleverd aan de gebruiker, door een organisatie die zelf de kwaliteit bewaakt en evalueert 
vanuit een procesmatige visie. 

4.2  PERSONEELSBELEID

Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee 
gangbare stromingen binnen personeelsma-
nagement, nl.: Human Resource Manage-
ment	 (HRM)	 en	 competentie-management.	
Wij	vinden	het	belangrijk	deze	twee	stromin-
gen op te nemen in onze visie en elementen 
die deze stromingen aanreiken complemen-
tair mee te nemen in de verdere uitwerking 
van concrete acties rond personeelsbeleid. 
Competentiemanagement vertrekt vanuit het 
begrip	competentie:	‘competentie	draagt	on-
derscheidend	bij	 aan	het	 succesvol	 functio-
neren en daarmee aan het realiseren van de 

HRM vertrekt vanuit het strategisch belang 
van	 de	 menselijke	 factor.	 De	 medewerker	
maakt	het	verschil.	 In	die	zin	vinden	zij	een	
positieve mensvisie een vereiste om te starten. 

Daarnaast	 vinden	 zij	 dat	 personeelsbeleid	
geïntegreerd is binnen het strategisch or-
ganisatiebeleid. Het gevoerde HRM-beleid 
is steeds in overeenstemming met de struc-

organisatiedoelen.’	 In	 die	 zin	 moeten	 aan-
wezige of te ontwikkelen competenties opti-
maal gebruikt worden. 
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Om direct aan te sluiten op de tweede 
waarde	 willen	 wij	 vanuit	 de	 organisatie	
ons	 aansluiten	 bij	 het	 nieuwe	 decreet	 voor	
evenredige participatie. Binnen het perso-
neelsbeleid wordt niet gediscrimineerd op 
volgende parameters: geslacht, zogenaamd 
ras, huidskleur, afstamming, nationaliteit, 
etnische afkomst, seksuele geaardheid, bur-
gerlijke	 stand,	 geboorte,	 fortuin,	 huidige	 of	
toekomstige gezondheid, handicap of fysie-
ke eigenschap. We staan er voor open dat 
we	 hierop	 worden	 aangesproken.	 Wij	 vin-
den	 een	 positief	 arbeidsklimaat	 belangrijk,	
waar	 ruimte	 is	 voor	 diversiteit	 (verschillen-
de	 stijlen,	 denkbeelden,	 visies,…)	 en	 waar	
de organisatie waakt over de naleving van 
de	bestaande	missie	en	regelgeving	(zie	ar-
beidsreglement	 en	 decreten).	Medewerkers	
functioneren volgens hun competentieprofiel 
en kunnen zich ook binnen hun functie ver-
der ontwikkelen. Gekoppeld aan de eerste 
waarde	 vinden	 wij	 het	 dan	 ook	 belangrijk	
dat medewerkers hun competenties verder 
ontwikkelen om nog beter te beantwoorden 
aan het profiel en verdere perspectieven. De 
organisatie geeft ruimte en steun voor het 
ontwikkelen van de competenties gekoppeld 
aan	 autonomie	 en	 zelfverantwoordelijkheid	
van de medewerkers. Alle medewerkers 
krijgen	kansen	om	door	 te	groeien	naar	an-
dere functies en om hun inzetbaarheid te 
verruimen,	 binnen	de	mogelijkheden	die	 de	
organisatie hierin heeft. En alle personeels-
leden die inspanningen leveren om hun in-
zetbaarheid	 te	 verruimen	krijgen	 voldoende	
kansen om hun hele loopbaan zinvol inge-

zet te worden. De invulling van interne en 
externe vacatures verloopt op een integere, 
transparante	en	professionele	wijze,	op	ba-
sis van een zorgvuldige afweging van indivi-
duele competenties t.o.v. een vooropgesteld    
competentieprofiel.

De	missie	en	bijhorende	waarden	zijn	zicht-
baar	 in	 het	 dagelijks	 functioneren	 van	 alle	
medewerkers.	 Medewerkers	 zijn	 betrokken	
bij	 wat	 er	 leeft	 en	 verandert	 binnen	 de	 en-
titeit.	 Binnen	 het	 concrete	 werk	 vinden	 wij	
ruimte en autonomie samen met verantwoor-
delijkheid	 een	 uitgangspunt.	We	 geloven	 in	
de	authentieke	mogelijkheden	en	capacitei-
ten van de medewerkers. Het personeels-
beleid is gericht op het versterken van dit 
menselijk	kapitaal.	

De	 personeelsuitgaven	 blijven	 binnen	 het	
kader van de erkenningssubsidiëringen. We 
willen	 onze	 medewerkers	 billijk	 verlonen,	
vergelijkbaar	 met	 organisaties	 binnen	 de	
sector	 Bijzondere	 Jeugdbijstand.	 Medewer-
kers	(inclusief	leidinggevenden)	kunnen	hun	
werk goed combineren met hun privésituatie 
vanuit het kader levenskwaliteit.

tuur, de cultuur en omgeving waarbinnen de 
organisatie zich bevindt. En de verantwoor-
delijkheid	 voor	 het	 personeelsbeleid	 ligt	 bij	
de coördinatoren en de directie. HRM stelt 
zichzelf een dubbele doelstelling. Aan de 
ene kant ervoor zorgen dat de organisatie 

over	 het	 nodige	 personeel	 (hoeveelheid	 en	
kwaliteit)	 beschikt	 om	 de	 doelstellingen	 te	
realiseren. En aan de ander kant ervoor zor-
gen dat het personeel gemotiveerd en tevre-
den is en zich volledig kan ontplooien. 

 Ons personeelsbeleid maakt geïntegreerd deel  u i t  van 
onze werking over de verschi l lende deelwerkingen heen. In 
die z in vertrekken we vanui t  de organisat iemissie.
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p e r s o n e e l s k e n g e t a l l e n

4.3 SAMENWERKING

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

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

In	de	tabel	geven	we	de	spreiding	van	onze	medewerkers	weer	over	verschillende	leeftijdsran-
ges per 31 december 2013. Op vzw-niveau zien we een goede gemiddelde spreiding, als we 
kijken	naar	de	deelwerkingen	merken	we	verschillen.	

Het dagcentrum heeft een goede spreiding algemeen, maar wel zeer weinig medewerkers in 
de	range	van	40	tot	65	jaar.	

 In het begeleidingstehuis zien we een algemene betere spreiding, met toch een grote groep 
30	tot	50	jaar.

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

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

DEELWERKING /  
PROJECT

-25 J 25-30 J 30-40 J 40-50 J 50-60 J + 60 J TOTAAL
VTE Aantal VTE Aantal VTE Aantal VTE Aantal VTE Aantal VTE Aantal VTE Aantal 

DAGCENTRUM 1 1 2 2 1,8 2 1 1 0 0 0 0 5,8 6

BAAL 0 0 2 2 9,7 11 0,5 1 0 0 0 0 12,2 14

BEGELEIDINGSTEHUIS 1 1 6 6 11,5 14 11,9 14 5,3 8 1,8 3 37,5 46

TOTAAL VZW 2 2 10 10 23 27 13,4 16 5,3 8 1,8 3 55,5 66
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Op nationaal en Vlaams niveau

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

Op provinciaal niveau

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

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

GLOBE/CONTEXT5

5.1 STATEN-GENERAAL JEUGDHULP 2020

De	externe	beleidsontwikkelingen	met	betrekking	tot	de	sector	Bijzondere	Jeugdbijstand	wer-
den in 2013 beïnvloed door voorstellen om de sector te hervormen, nl. het modulair kader en 
de	opstart	van	de	proefregio	integrale	jeugdhulp	Oost-Vlaanderen.

Het	Globaal	Plan	Jeugdzorg	werd	in	2011	opgevolgd	door	een	Maatschappelijke	Beleidsnota	
Jeugdzorg.	Hierin	werden	vanuit	verschillende	 invalshoeken	diverse	knelpunten	opgelijst	en	
mogelijke	antwoorden/oplossingen	geformuleerd	waarbij	preventie,	inzetten	op	de	eerste	lijn,	
pleegzorg,	de	hulpvraag	centraal,	 trajectbegeleiding	en	meer	eenvormige	aanpak	in	het	oog	
springen. 

De	 Maatschappelijke	 Beleidsnota	 werd	 in	 2012	 opgevolgd	 door	 een	 Staten-Generaal	
Jeugdhulp	waarbij	de	essentiële	vraag	 is	waar	de	Bijzondere	Jeugdzorg	staat	 in	2020.	Vier	 
themagroepen	bogen	zich	in	2012	over	de	volgende	thema’s:	positie	van	de	Bijzondere	jeugdzorg	 
binnen	integrale	jeugdhulp;	zorg	op	maat	in	privaat	hulpaanbod;	zorg	op	maat	in	beveiligde	opvang	
en	kwaliteit,	effectiviteit,	efficiëntie	en	participatie.

Deze werkgroepen concludeerden een strategische visie met acht strategische doelstellingen:

1.	We	gaan	voor	één	jeugdhulp
2.	Het	kind,	de	jongere,	zijn	context	en	de	maatschappij	staan	centraal	in	een	empowerende,	
				krachtgerichte	jeugdhulp
3.	We	organiseren	en	bieden	zorg	op	maat	aan	kinderen,	jongeren,	hun	ouders	en	het	gezin
4.	We	streven	naar	een	optimaal	kwaliteitsvolle	jeugdhulp
5.	We	hechten	belang	aan	samenwerking,	gedeelde	verantwoordelijkheid	en	expertisedeling
6.	We	geven	Vlaamse	antwoorden	op	jeugddelinquentie
7.	We	geven	aandacht	aan	de	rechtsbescherming	om	kinderen	en	jongeren	tot	hun	recht	te	laten	komen
8.	We	maken	gebruik	van	de	mogelijkheden	van	de	informatiemaatschappij	voor	een	betere	jeugdhulp							
     en een geïnformeerd beleid

Het syntheserapport werd reeds in maart  2012 aan het publiek voorgesteld op een Staten- 
Generaal	Bijzondere	Jeugdzorg.	
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5.2 MODULERING BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

Op	1	januari	2013	startte	het	dagcentrum	
en het CANO begeleidingstehuis op in 
het vernieuwd modulair kader.  Met deze 
wijziging	 wil	 men,	 vertrekkende	 vanuit	
continue	 vraagverheldering	 en	 flexibele	 
cliënttrajecten,	meer	op	maat	van	cliënten	
en diens context werken. Elke hulpverle-
ning omvat steeds een contextmodule en 
men	 verwacht	 dat	 er	 altijd	 begeleiding	 is	
van	 de	 leefomgeving	 van	 de	 jongeren.	 

De	hulpverlening	krijgt	vorm	 vanuit	 ‘or-
ganisaties	bijzondere	jeugdzorg’	die	com-
binaties van modules aanbieden om dit te 
realiseren. 

De startdatum voor de toegangspoort 
werd	verplaatst	van	1	januari	2014	naar	1	
maart 2014. 

Oost-Vlaanderen is in 2013 reeds als 
proefregio gestart met de toegangspoort. 
Ondertussen werd doorheen vormingen 
en opleidingen alles verder gereed gezet 
voor de implementatie van dit complexe 
veranderingsproces.

Het	Decreet	integrale	jeugdhulp	hertekent	
het	landschap	van	de	jeugdhulp	en	formu-
leert nieuwe uitdagingen. Het doel is dat 
elke	jongere	met	een	probleem	zo	snel	als	
mogelijk	de	juiste	hulp	vindt.	

Het	 nieuwe	 decreet	 zet	 de	 jongere	 cen-
traal.	De	eigen	kracht	van	kinderen	en	jon-
geren	en	van	hun	naaste	omgeving	zijn	de	
belangrijkste	bron	van	hulpverlening.		Het	
decreet zet aan om over de sectoren heen 
samen te werken en er over te waken dat 
er	‘geen	gaten	vallen’	in	de	hulpverlening.	
Jongeren	 moeten	 altijd	 ergens	 terecht	
kunnen.

De huidige regelgeving wordt aangepast 
om	dit	mogelijk	 te	maken	en	organisaties	
worden in het nieuwe kader met enve-
loppefinanciering	 gesubsidieerd.	 Er	 komt	
een overgangsperiode om dit te realiseren.  
 
In 2013 en 2014 spreekt men over een 
‘Experimenteel	 Modulair	 Kader’	 om	 deze	
transitie	mogelijk	te	maken	en	vanaf		2015	
zijn	 alle	 vzw’s	 van	 de	 bijzondere	 jeugd- 
bijstand	gevat	in	dit	nieuwe	kader.	

5.3  INTEGRALE JEUGDHULP

Wanneer de eerste hulp niet toereikend 
is,	wijzen	hulpverleners	altijd	de	weg	naar	
meer	 gespecialiseerde	 of	meer	 ingrijpen-
de hulp. Daarom installeert het decreet 
ook de intersectorale toegangspoort voor 
‘niet-rechtstreeks	 toegankelijke	 hulp’.	 Elk	
jaar	zijn	er	in	Vlaanderen	ongeveer	10.000	
aanvragen voor opname in een voorzie-
ning of voor langdurige, intensieve bege-
leiding. De teams van de toegangspoort 
zorgen ervoor dat die hulp wordt voorbe-
houden voor wie die het meest nodig heeft. 

De	nieuwe	plattegrond	voor	de	 jeugdhulp	
in Vlaanderen zet in op een betere coör-
dinatie en afstemming gebaseerd op zes 
bouwstenen:

•	 continuïteit	bevorderen
•	 eigen	krachten	versterken
•	 participatie	stimuleren
•	 toegankelijkheid	bevorderen
•	 crisishulp
•	 gericht	omgaan	met	verontrusting
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5.4 JOPLIM

JOPLim staat voor Jongeren- en Ouder 
Participatie Jeugdzorg Limburg. Met dit  
project	 wil	 Jeugdzorg	 Limburg	 actief	 
samenwerken	 met	 jongeren,	 ouders	 en	
andere	opvoedingsverantwoordelijken	met 
ervaring in de Jeugdzorg en dit eerder op 
meso- en macroniveau.

Ouders	beleven	de	jeugdzorg	op	een	heel	
persoonlijke	 manier.	 Vanuit	 deze	 erva-
ringen	 kunnen	 zij	 ongetwijfeld	 heel	 wat	
vertellen. JOPLim wil komen tot een ver-
regaande samenwerking tussen ouders 
(met	ervaring	in	de	Jeugdzorg)	en	de	Lim-
burgse Jeugdzorg. Door deze ervaringen 
te delen kan de Jeugdzorg meer op maat 
van	 ouders	 en	 jongeren	werken!	 	 Er	 zijn	
twee oudergroepen actief. Deze ouder-
groepen	komen	maandelijks	samen.	

Jongeren kunnen vanuit hun ervaringen 
ongetwijfeld	 heel	 wat	 vertellen	 over	 de	
werking	 van	 voorzieningen	 en/of	 verwij-
zers. JOPLim wil komen tot een verre-

gaande	 samenwerking	 tussen	 jongeren	
(met	 ervaring	 in	 de	 Jeugdzorg)	 en	 de	 
Limburgse Jeugdzorg. Door hun ervarin-
gen	 te	 delen	 kan	 de	 jeugdzorg	 meer	 op	
maat	van	jongeren	(en	ouders)	werken!

Met	het	project	JOPLim,	willen	we	de	stem	
van	ouders	en	jongeren	met	ervaring	in	de	
Jeugdzorg in Limburg, luider laten klinken. 
Om	 te	 komen	 tot	 een	 jeugdzorg	 die	 nog	
meer op maat is van alle betrokkenen. 
Alle organisaties van de Jeugdzorg in Lim-
burg	 werken	 mee	 aan	 dit	 project.	 Naast	
de stuurgroep is er een mandaathouders-
bijeenkomst	 die	 een	 viertal	 keer	 per	 jaar	
samenkomt om verder vorm te geven aan 
het	project.

In 2013 werd er verder gewerkt aan het 
participatiespel. De personeelsleden  
kunnen op deze manier het thema parti-
cipatie bespreekbaar maken en verschil-
lende vragen in het kader van participatie  
behandelen.
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DANKJEWEL6

Ook in 2013 mochten we rekenen op de 
hulp van velen om onze doelstellingen te 
realiseren en onze grenzen te verleggen.

Aan	alle	jongeren	en	degenen	die	hen	het	
meest	 nabij	 zijn,	 hun	 leefomgevingen	 en	
andere betrokkenen, met wie we samen-
werkten,	voor	de	ruimte	die	zij	ons	hebben	
gelaten om een stuk van hun weg samen 
te gaan.

Aan alle instanties die ons structureel er-
kenden, adviseerden, betoelaagden en 
waarmee we samenwerkten zowel op na-
tionaal, Vlaams, provinciaal, regionaal als 
lokaal vlak.

Aan alle milde schenkers en sympathisan-
ten	die	ons	in	concrete	projecten	of	in	het	
algemeen	financieel	steunden.

Aan alle leden van de vriendenkring, de al-
gemene vergadering, de raad van bestuur, 
de	 personeelsleden	 en	 vrijwilligers,	 voor	
hun	niet	aflatende	samenwerking	 in	 func-
tie van de vooropgestelde missie.

Aan	 iedereen	 die	 op	 enigerlei	 wijze	 de	
maatschappelijke	 groeikansen	 en	 toe-
komstperspectieven	 voor	 onze	 jongeren	
binnen hun leefwereld verruimde: via de 
hulpverlening, de reactie op delicten, de 
projecten,	 de	 scholen,	 de	 werksfeer,	 de	
vrije	tijd,	de	familie,	de	nazorg.

Een welgemeende dankjewel aan 
alle cliënten en alle partners in het samen-
werken met ons!
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