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DE  OPBOUW  VAN  HET  JAAR VERSLAG  
 

Dit jaarverslag bouwt verder op de verhalen vanuit verschillende hoeken.  We vertrekken vanuit onze 

driehoek, met zijn polen medewerkers, doelgroep, organisatie en de globe.  Vanuit de kernprocessen 

werken we naar een optimale hulpverlening en houden we rekening met wat de globe binnenbrengt.  

Op verschillende manieren proberen we onze kernopdracht vorm te geven door een consequente 

aanpak van het PDCA model.  Is hetgeen we als HV inzetten goed genoeg voor onze jongeren en 

gezinnen?  Hoe passen we de verwachtingen van de globe hierin?  Hoe zorgen we voor een kwalitatieve 

en verbindende begeleiding in een voortdurend veranderend landschap?  Hoe zorgen we voor onze 

medewerkers?   

We proberen u als lezer te laten meekijken in onze kernprocessen.   

Deze driehoek is intussen al een vast item en kan dan ook niet weggelaten worden uit dit verslag. 
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AFKOR TINGEN  
 

BINC Begeleiding in Cijfers 

BJB Bijzondere Jeugdbijstand  

CANO Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 

CGG Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg  

CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

CPA 

CPBW 

DAGG 

DC 

Contactpersoon Aanmelder 

Comité Preventie en Bescherming op het Werk 

Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

Dagcentrum 

EMK Experimenteel Modulair Kader 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GI Gemeenschapsinstelling 

HCA Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen 

HV Hulpverlening  

IROJ Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp 

ITP Intersectorale Toegangspoort 

JAC Jongeren Advies Centrum  

JPS Jongerenwerking Pieter Simenon vzw 

KPC Kinder Psychiatrisch Centrum  

MOF Misdrijf Omschreven Feit 

OCJ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 

OSD Ondersteuningscentra Jeugdzorg + Sociale Dienst Jeugdrechtbank  

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

OVBJ 
Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg 

 

PDCA Plan Do Check Act  
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PH Positieve Heroriëntering  

PNO Procesgerichte Netwerkorganisatie 

RTJ Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp  

SD Sociale Dienst  

TGI Thema-Gecentreerde Interactie 

THHI Technisch Heilig Hart Instituut  

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  

VCLB Vrij Centrum Leerlingen Begeleiding  

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VOS Verontrustende Opvoedingssituatie 

 
 

 

  



 

 
6 

 
 

ONS VERHAAL VOORAF        
 

Beste lezer,  

 

Voor U ligt het jaarverslag van 2017 vanuit het Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) luik van 

Jongerenwerking Pieter Simenon.    

Met dit jaarverslag informeren wij U op een beknopte en leesbare manier over onze werking van het 

afgelopen jaar. 

We zijn in 2017 gestart aan de uitbouw van het  RTJ luik van Pieter Simenon. We hebben  de “goesting” 

om nog beter samen te werken voor kwaliteitsvolle hulpverlening voor onze jongeren en gezinnen 

kunnen ervaren tijdens onze dialoogdag. Samen in dialoog gaan met onze eigen diensten, onze 

gezinnen en vertrouwde toeleiders geeft ons energie. We ontdekken wat krachtig en waardevol is en 

plannen hoe we dit kunnen versterken.  

We werden ook gevat door de 1ste werf 1 gezin, 1 plan van de uitbreiding rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp, een ambitieuze uitdaging voor alle betrokkenen in de jeugdhulp. Een uitdaging die onder 

andere antwoorden wil bieden op de lange wachttijden, wil zorgen voor betere coördinatie en 

continuïteit in de zorg voor jongeren en gezinnen. Knelpunten die we zelf dagdagelijks tegenkomen en 

een uitdaging die we graag willen aangaan.  

In ons jaarverslag beschrijven we een aantal processen die het resultaat zijn van de gezamenlijke 

inspanning van medewerkers, leidinggevenden, organisatie EN vooral van onze jongeren en hun 

gezinnen. 

We maken ook ruimte voor de verhalen van onze jongeren, ouders en onze medewerkers. Want wat 

zou een vzw zijn zonder de verhalen van onze jongeren?  Wat zouden we zijn zonder kritische feedback 

van onze ouders?  Hoe kan een warm toekomstperspectief uitgezet worden zonder de kracht van 

medewerkers en hun talenten?  Kortom, zonder mekaar zouden de verhalen in de grote oceaan anders 

zijn.   

In 2017 heb ik in het directieteam van Pieter Simenon een boeiende start gemaakt. Samen met de 

leidinggevenden en medewerkers van dagcentrum De Teuten, APPèL en Positieve Heroriëntering heb 

ik de krachten en talenten verkend en ontdekt dat de mogelijkheden en ambitie aanwezig zijn om de 

uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.   

 

We zijn fier op onze werking en we blijven ervoor gaan. 

Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen.  

Laat u inspireren en inspireer ons met uw feedback.   

 

Guido Berx, directie RTJ  
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BEPERKTE VOORSTELLING VAN DE VZW 

1.1 Schematische voorstelling 
   

 

 

 

 

 

 

 
  

Voorstelling in modules   
                                         

• CANO begeleidingstehuis 

Pieter Simenon 

o 31 modules contextbegeleiding 

o 3 modules contextbegeleiding autonoom wonen 

o 12 modules verblijf 

o 4 modules ondersteunende begeleiding 

 

• RTJ 

-  APPèL 

o 4 modules ondersteunende begeleiding 

  

-  Dagcentrum de Teuten 

o 9 modules dagbegeleiding 

o 11 modules contextbegeleiding 

 

- Positieve Heroriëntering 

o 13 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding  

 

• HCA-Dienst BAAL 

o HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling rond minderjarige delictplegers in 

het gerechtelijk arrondissement Limburg (Hasselt en Tongeren). 

o Herstelbemiddeling 

o Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO) 

o Gemeenschapsdienst 

o Leerproject Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M) 

o Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB) 

o Leerproject Drugs, (ver)antwoord? (DVA) 

 

VZW 
Jongerenwerking 

Pietersimenon 

CANO 
Begeleidingstehuis 

Pieter Simenon

HCA Dienst BAAL

Rechtstreeks 
Toegankelijke 

Jeugdhulp
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1.2 Algemene voorstelling VZW actueel 
 

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief, actief in het kader van 

Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming.  De werking evolueert al jaren als 

een zich voortdurend vernieuwend aanbod van verblijf, begeleiding en afhandeling van delicten voor 

verschillende doelgroepen en jongeren. 

Onze vzw omvat drie deelwerkingen: CANO begeleidingstehuis, de HCA-dienst ‘BAAL’ en de 

Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (dagcentrum De Teuten, APPèL en Positieve Heroriëntering) 

We zijn erkend door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn.  

 

Onze MISSIE:  

“Wij engageren ons samen verbindend te werken om breuken tussen jongeren, hun leefomgeving en 

de samenleving te herstellen, in antwoord op maatschappelijke verwijzing.  Wij willen dit realiseren 

vanuit een evenwichtig verdeelde zorg voor de doelgroepen, de medewerkers en de organisatie.” 

 

Onze misse onderschrijft twee belangrijke waarden:  

 

 

 

 

 

 

 

Het CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon    

  M 
CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 34 intensieve begeleidingen opgedeeld in 

volgende modules: module contextbegeleiding (31), module contextbegeleiding autonoom wonen 

(3), module verblijf (12), module ondersteunende begeleiding (4+4).  CANO begeleidingstehuis Pieter 

Simenon wordt georganiseerd op basis van het CANO-concept.  CANO staat voor Centrum Voor 

Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning en is een geïntegreerd multimodaal en 

flexibel totaalconcept voor moeilijk begeleidbare jongeren en hun omgeving. 

Wij kiezen fundamenteel voor een specifieke doelgroep van vnl. adolescente jongens en hun 

leefomgeving die onderkend worden als maatschappelijk zeer kwetsbaar en zeer gekwetst.  De 

problemen waar zij mee geconfronteerd worden, zijn vaak multi complex en van die aard dat een 

gewoon functioneren als zeer moeilijk wordt ervaren.  Onze jongeren komen vaak van een 

gemeenschapsinstelling en werden begeleid door meerdere andere hulpinstanties. 

Het doel is het herstel van de gebroken samenhang tussen jongere en zijn leefomgeving.  Via een 

integrale begeleiding van de jongere en/in zijn leefomgeving worden enerzijds de competenties van 

 

 Respect voor ieders eigenheid en 

ernaar handelen! 

 

 

 

 Geloof in de kracht en de 

groeimogelijkheden in 

verbondenheid! 
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de jongere vergroot. Anderzijds wordt de draagkracht van de leefomgeving en de maatschappelijke 

instellingen vergroot.  Het procesdoel is de individuele en maatschappelijke emancipatie.  

Methodisch wordt niet vertrokken vanuit één bepaald theoretisch kader, maar er wordt eerder 

eclectisch gewerkt vanuit verscheidene theorieën: voornamelijk zijn dat de maatschappelijke 

kwetsbaarheid, het ervaringsleren, cliëntgerichte begeleidingsrelatie, contextuele en 

systeemgerichte benadering. 

De module ondersteunende begeleiding regulariseerde de vroegere projectwerkingen. 

Ervaringsleren en Project A  evolueerden zich de afgelopen jaren tot APPèL.  Met APPèL willen we 

reguliere (hulpverlenings)trajecten ondersteunen.  De werking biedt een aanbod met een intern en 

een extern luik gericht op dagactivering, korte ervaringstrajecten, (ont)heming, time-out en 

crisisbegeleidingsinterventie. 

Een bijkomende erkenning, betoelaagd door het Agentschap Jongerenwelzijn, verhoogt de 

samenwerking met en de doorstroming van jongeren vanuit de gemeenschapsinstelling(en).  Vroeger 

was dit een projectwerking, nl. GKRB (Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding), vanaf 

begin 2011 werd dit geregulariseerd in een bijkomende erkenning voor 16 capaciteitseenheden 

(binnen de bestaande capaciteit). In 2018 wordt de bijkomende erkenning opgenomen in de 

reguliere enveloppe. 

 

De HCA-dienst BAAL                                                                                                             m 

BAAL is er voor minderjarige delict-plegers tussen 12 en 18 jaar, hun gezinnen en hun slachtoffers 

van het gerechtelijk arrondissement Limburg. 

Aan deze minderjarige delictplegers wordt een herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) 

voorgesteld door het parket in jeugdzaken of opgelegd door de jeugdrechtbank. 

Doel: het realiseren van een geïntegreerd aanbod op vlak van herstelgericht en constructief 

afhandelen (HCA). 

BAAL heeft volgende afhandelingsvormen:  

▪ Herstelbemiddeling 

▪ Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

▪ Gemeenschapsdienst 

▪ Leerproject – Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M) 

▪ Leerproject – Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB) 

▪ Leerproject – Drugs, (ver)Antwoord? (DVA) 

BAAL werkt vanuit een duidelijke visie op herstel, werkt met een brede overlegstructuur, gaat 

partnerships aan op het terrein en organiseert en begeleidt afhandelingen als reactie op een 

gepleegd feit.  

Vanaf 2009 is BAAL als HCA-dienst categorie 8 erkend voor de beide gerechtelijke arrondissementen 

Hasselt en Tongeren. 

BAAL is eind 1998 gestart en is gevestigd in Hasselt, Kattegatstraat 8/8. 
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Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp – Dagcentrum De Teuten, APPèL en Positieve 
Heroriëntering     

                                                                                                         
Doorheen 2016 werd onder impuls van een wijzigende samenstelling van het directieteam en een 

verdere vertaling van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een 

organisatiewijziging doorgevoerd. In 2017 werd dit geoperationaliseerd.  

Het rechtstreeks toegankelijke luik van de werking van Jongerenwerking Pieter Simenon bestaat 

vanaf januari 2017 uit: 

Dagcentrum De Teuten biedt 9 modules dagbegeleiding aan en 11 modules 

contextbegeleiding. 

Cliënten worden aangemeld door de consulenten van OCJ en SD. Sinds 1 maart 2015 ook rechtstreeks 

door verschillende verwijzers zoals het CLB, huisarts, DAGG, CGG, Ligant, Kinderpsychiatrie enz.. 

Deze diensten kunnen beroep doen op ons dagcentrum voor diverse hulpvragen van een gezin. 

Dagcentrum de Teuten spitst zich vooral toe op het aangrijpen en verhogen van kansen en 

mogelijkheden van jongeren, hun gezin en hun netwerk. 

Als blijkt dat de pijlers van het dagcentrum niet de gepaste hulpverlening zijn, gaan wij samen op zoek 

naar een andere hulpverleningsbronnen.  Wij engageren ons hen verder op weg te helpen. 

APPèL, biedt 8 modules ondersteunende begeleiding aan, zowel voor RTJ als voor het CANO 

begeleidingstehuis van jongerenwerking Pieter Simenon. 

De module ‘ondersteunende begeleiding’ regulariseerde de vroegere projectwerkingen 

Ervaringsleren en Project A. Het groeide de afgelopen jaren uit tot APPéL.  We ondersteunen 

reguliere hulpverleningstrajecten.  De werking biedt een aanbod met een intern en een extern luik 

gericht op dagactivering, korte ervaringstrajecten, (ont)heming, time-out en 

crisisbegeleidingsinterventie. 

Positieve Heroriëntering biedt 13 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding aan. 

Positieve Heroriëntering is een manier van bemiddelen in gezinnen – géén begeleiding op zich – en 

zet de jongere en de context samen met hun communicatie en verantwoordelijkheden centraal. PH 

richt zich op wat de betrokkenen met elkaar verbindt. Verbondenheid is het uitgangspunt maar ook 

de doelstelling. Cruciaal is dat we onmiddellijk inspelen op de vraag die er ligt binnen het gezin. We 

worden door een verwijzer (CLB, CGG, OCJ,…) geïntroduceerd als bemiddelaar. We profileren ons 

ook niet als hulpverlener, niet als iemand die de oplossing voor de verontrusting komt brengen, maar 

wij beogen de communicatie tussen de mensen te herstellen, verbinding tussen de mensen te 

brengen en hen te doen geloven in hun eigen mogelijkheden om om te gaan met het probleem dat 

er ligt, teneinde iets in beweging te krijgen vanuit de mensen zelf.  

PH is dus een emancipatorisch proces waarbij de kracht van mensen aangesproken wordt. Iedereen 

krijgt de verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen tot positieve verandering. 

Het is een gestructureerd proces waarbij betrokkenen op zoek gaan naar de kern van hun vraag. De 

procesbegeleiding creëert een veilig klimaat waarin de betrokkenen elkaar beluisteren. Mensen 

(opnieuw) naar elkaar laten luisteren is de bron tot herstel van de communicatie. 
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PH kan worden ingezet voor (gezinnen met) kinderen van 0 tot 18 jaar, jongens en meisjes. 

 

ONZE ORGANISATIE 
 

2.1  Organogram 
Procesgerichte netwerkorganisatie vzw 

 

                                       

 

De organisatieontwikkeling van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon, waarbij er gekozen is voor het 

PNO-model aangestuurd door een algemeen directieteam dat is samengesteld uit de drie 

voorzieningen, kondigde zich begin 2010 aan als referentiekader voor de verfijning van de 

organisatiestructuur van de deelwerkingen.  

De kernwoorden van dit PNO-model zijn: dynamisch, klantgericht en netwerking. 

Bovenstaand organigram is een schema van een procesgerichte netwerkorganisatie waarin een meer 

markt- en klantgerichte structuur wordt voorgesteld.  
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De deelwerkingen zijn zelfstandige units die achterwaarts netwerken in een grotere 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, seksualiteit, e-social work, 

herstel en duurzaamheid. De steunfuncties omvatten: preventieadviseur, CPBW, syndicale 

afvaardiging, vertrouwenspersoon en vriendenkring. Afhankelijk van wat je gezamenlijk wil 

organiseren (structureel of tijdelijk) kan dit al dan niet uitbreiden.  

Dit vernieuwd organigram zet de organisatie in horizontale 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 maatschappelijke context, die ons een maatschappelijke 

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 opdrachtsovereenkomst naar de grotere missie toe.  

 

Doorheen 2016 werd onder impuls van een wijzigende samenstelling van het directieteam en een 

verdere vertaling van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een 

organisatiewijziging doorgevoerd. De operationele vertaling volgde in 2017 en dient nog formele 

verankering te krijgen. 

 

2.2  Organisatie en leiderschap 
Vanuit de organisatiestructuur en het voorwoord kon u al lezen hoe we als organisatie proberen in te 

zetten op flexibele trajecten, gesteund door de backoffice. 

Dit is in voortdurend proces in een sterk veranderd landschap in 2017.   

Naast herorganiseren, flexibeler inzetten op trajecten (vragen vanuit de globe), “op maat” inzetten 

voor de doelgroep en  

tegelijkertijd rekening houden met maatstaven vanuit de overheid, vraagt een gezond leiderschap, een 

transparante organisatie, gedragen door alle medewerkers om ons doel te verwezenlijken.   

In 2017 mochten we een nieuwe directeur RTJ ontmoeten en werd dit een jaar van zoeken, ervaren 

en afstemmen.   

 

2.3  Integrale kwaliteit 
Voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsbeleid volgen wij de regelgeving van de overheid, 

concreet het Vlaamse geharmoniseerde kwaliteitsdecreet. Op 6 december 2013 keurde de Vlaamse 

Regering principieel een aanpassing goed van het erkennings- en subsidiëringsbesluit van de private 

voorzieningen bijzondere jeugdbijstand. Dit besluit bepaalt onder andere de uitvoering van het 

geharmoniseerd kwaliteitsdecreet. Het decreet vraagt aan organisaties een onderbouwd 

kwaliteitsbeleid te integreren in hun werking. Dit systeem omvat een kwaliteitsmanagementsysteem 

en een vorm van zelfevaluatie. 
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 Op 24 april 2014 vond een introductienamiddag plaats met een toelichting over het uitvoeringsbesluit 

aan de organisaties van de bijzondere jeugdbijstand. Het EFQM-model wordt gehanteerd ter inspiratie 

betreffende de zelfevaluatie, daarnaast wordt er maximaal voortgebouwd op datgene wat reeds werd 

ontwikkeld, zoals het kwaliteitshandboek met zijn procedures en beschrijvingen. De overheid wil de 

sector responsabiliseren op vlak van kwaliteit en wil komen tot sectorbrede en uniforme indicatoren 

en meetfactoren. De kwaliteitsthema’s zijn vastgelegd en omvatten: kwaliteitszorg, leiderschap, 

personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, 

medewerkersresultaten, samenlevingsresultaten en cliëntresultaten. Elk van deze thema’s heeft zijn 

subthema’s, zijn groeiniveau’s en indicatoren. Een kwaliteitsbeleid analyseert door middel van 

indicatoren de groeiniveaus en probeert met verbeterprojecten de kwaliteit continu te verbeteren en 

te handhaven.  

Jongerenwerking Pieter Simenon heeft met een interne projectgroep kwaliteit dit kwaliteitsdecreet 

vertaald naar een eigen concept in de vzw en de deelwerkingen. 

Vanaf juni 2015 is Zorginspectie gestart met een inspectieronde in de sector wat betreft de 

erkenningsnormen, de wijze waarop de organisatie de kwaliteitszorg vorm geeft en de zelfevaluatie 

uitvoert. Deze aangekondigde inspectie hebben we voorbereid door in 2015 een zelfevaluatie uit te 

voeren op een aantal voorgelegde thema’s. Daarnaast hebben we onszelf gescoord op de 

resultaatsgebieden. Dit gebeurde in september 2015 door de projectgroep kwaliteit (directieteam en 

kwaliteitscoördinator). Vervolgens werden de resultaten besproken op de beleidsvergadering 

(directieteam, kwaliteitscoördinator, hoofdbegeleiders, beleidsbetrokken personeelslid van de 

deelwerkingen). Er werd gescoord op organisatie en visie, betrokkenheid, methodieken en 

instrumenten, verbetertrajecten en gebruikerstevredenheid.  

Daarnaast werd het kwaliteitsverslag aan jongerenwelzijn voor 1 juni bezorgd. Het kwaliteitsverslag 

bevatte de resultaten van de zelfevaluatie, de geformuleerde verbeteracties, de wijze waarop de 

verbeteracties zijn uitgevoerd en de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar.  

De inspectie heeft plaatsgevonden op 3 maart 2016 voor CANO begeleidingstehuis en op 15 maart 

voor BAAL. Bij deze inspecties werd nagegaan of de eerste zelfevaluatie op de vooropgestelde wijze 

werd uitgevoerd, meer bepaald wat het resultaatsgebied kwaliteitszorg en één aspect van het 

resultaatsgebied gebruikersresultaten betrof. De andere resultaatgebieden werden bij deze inspectie 

buiten beschouwing gelaten. Naast het luik kwaliteitszorg (organisatie en visie, betrokkenheid, 

methodieken en instrumenten, verbetertrajecten) en het luik gebruikerstevredenheid kwam ook het 

thema grensoverschrijdend gedrag (GOG), meer bepaald seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) 

aan bod. 

 

Met de feedback van zorginspectie zijn we in 2017 verder aan de slag gegaan. Voor meer info verwijzen 

we naar het kwaliteitsverslag van 2017. 

 

2.4.  Personeelsbeleid 
Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee gangbare stromingen binnen personeelsmanagement, nl.: 

Human Resource Management (HRM) en competentiemanagement. 
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Wij  vinden  het  belangrijk  deze  twee  stromingen op te nemen in onze visie en elementen die deze 

stromingen aanreiken complementair mee te nemen in de verdere uitwerking van concrete acties 

rond personeelsbeleid. 

Competentiemanagement vertrekt vanuit het begrip competentie: ‘competentie draagt 

onderscheidend bij aan het succesvol functioneren en daarmee  aan  het  realiseren van  de  

organisatiedoelen.’ In die zin moeten aanwezige of te ontwikkelen competenties optimaal gebruikt 

worden.  

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 organisatiebeleid. Het gevoerde HRM-

beleid is steeds in overeenstemming met de structuur, de cultuur en omgeving waarbinnen de 

organisatie zich bevindt. En de verantwoordelijkheid 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 zorgen dat het personeel gemotiveerd en 

tevreden is en zich volledig kan ontplooien. 

Ons  personeelsbeleid  maakt  geïntegreerd   deel uit van onze werking over de verschillende 

deelwerkingen heen. In die zin vertrekken   we  vanuit  de  organisatiemissie.  

Om  direct  aan  te  sluiten  op  de  tweede  waarde willen wij vanuit de organisatie ons aansluiten bij 

het nieuwe decreet voor evenredige participatie. Binnen het personeelsbeleid wordt niet 

gediscrimineerd op volgende parameters: geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, 

nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, huidige of 

toekomstige gezondheid, handicap of fysieke eigenschap. We staan er voor open dat we hierop 

worden aangesproken. Wij vinden een positief arbeidsklimaat belangrijk, waar ruimte is voor 

diversiteit (verschillende  stijlen, denkbeelden,  visies,…)  en waar de organisatie waakt over de 

naleving van de bestaande missie en regelgeving (zie arbeidsreglement en decreten). Medewerkers 

functioneren volgens  hun  competentieprofiel  en  kunnen  zich ook binnen hun functie verder 

ontwikkelen. Gekoppeld aan de eerste waarde vinden wij het dan ook belangrijk dat medewerkers 

hun competenties verder ontwikkelen om nog beter te beantwoorden aan het profiel en verdere 

perspectieven. De organisatie geeft ruimte en steun voor het ontwikkelen van  de  competenties  

gekoppeld  aan  autonomie en zelfverantwoordelijkheid  van  de medewerkers.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ntDzpMbZAhXQ6aQKHQvRDTUQjRx6BAgAEAY&url=https://nl.linkedin.com/pulse/management-voor-ondernemers-doelen-en-diversiteit-alice&psig=AOvVaw0gxYWxeSlSwsDbTown1EP6&ust=1519827365020992
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm-vOPpMbZAhUPDOwKHQOnDp4QjRx6BAgAEAY&url=http://worldartsme.com/human-resource-management-clipart.html&psig=AOvVaw2pKsk5V0PRxWPdfof7dXS0&ust=1519827266245446
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Alle medewerkers krijgen kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid 

te verruimen, binnen de mogelijkheden die de organisatie hierin heeft. En alle personeelsleden die 

inspanningen leveren om hun inzetbaarheid te verruimen krijgen voldoende kansen om hun hele 

loopbaan zinvol ingezet te worden.  De invulling van interne en externe vacatures verloopt op een 

integere, transparante en professionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele 

competenties t.o.v. een vooropgesteld competentieprofiel. 

De missie en bijhorende waarden zijn zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers. 

Medewerkers zijn betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de entiteit. Binnen het concrete 

werk vinden wij ruimte en autonomie samen met verantwoordelijkheid een uitgangspunt. We 

geloven in de  authentieke mogelijkheden  en  capaciteiten van de medewerkers. Het 

personeelsbeleid is gericht op het versterken van dit menselijk kapitaal. 

De personeelsuitgaven blijven binnen het  kader van de erkenningssubsidiëringen. We willen onze 

medewerkers billijk verlonen, vergelijkbaar met organisaties binnen de sector Bijzondere 

Jeugdbijstand. Medewerkers (inclusief leidinggevenden) kunnen hun werk goed combineren met hun 

privé- situatie vanuit het kader levenskwaliteit. 

 

Op 31 12 2017 is het VTE plaatje van de hele VZW als volgt: 

 

 

 

 

2.5. Infrastructuur  
In juni 2015 werd onze zorg strategische planning goedgekeurd. In dit plan werd de langetermijnvisie 

van de vzw en de koppeling naar infrastructuurscenario’s goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. 

Een van die scenario’s omvatte een nieuw te bouwen infrastructuur voor APPèL, PH en het 

Dagcentrum. Het verwerven van geschikte grond werd door de werkgroep infrastructuur met zorg 

ter hand genomen. We hopen in 2018 de grondverwerving te kunnen realiseren.    

 

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 3,45 4   1 1 1,3333 2   6,7833 8 

BAAL 1 1 1 1 6,45 7 3,8 4     12,25 13 

Begeleidingstehuis 2 2 2,8 3 12,25 15 10,1 13 9,9 12 2,3 4 39,35 49 

Totaal VZW 4 4 7,25 8 18,7 22 14,9 18 14 2,3 2,3 4 58,3833 70 
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2.6. 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, binnen 

samenwerkingsverbanden en participerend aan al dan niet inhoudelijke overleggroepen. 

De vzw is als organisatie sectoraal aangesloten bij: 

• de vzw Vlaams Welzijnsverbond in Brussel; 

• de vzw Jongerenbegeleiding in Gent. 

Een greep uit ons rijk aanbod aan partners en overlegstructuren: 

• het netwerk CANO Vlaanderen 

(directies, staf, begeleiders) 

• de overleggroep ‘bijkomende 

erkenning’ Vlaams-Brabant, 

Antwerpen, Limburg en 

gemeenschapsinstelling De 

Kempen 

• de begeleidingscommissie van het 

Centraal Aanmeldpunt 

gemeenschapsinstellingen.  

• het overleg reconversie (Ligand) 

• het Samenwerkingsverband 

Trainingscentra voor 

Kamerbewoning 

• de vzw Jongerenbegeleiding 

Informant  

• de stuurgroep druggerelateerde 

projecten BJB 

• het Vlaams instituut voor vorming 

en opleiding in de social profit

 (VIVO) 

• de samenwerkingovereenkomsten 

met zorgboerderijen, vzw’s en 

private partners i.f.v. APPèL 

• het Steunpunt Groene zorg 

• het Limburgse Coördinatiecomité 

van het Vlaams Welzijnsverbond 

(COC) 

• het Limburgs platform Bijzondere 

Jeugdzorg Voorzieningen (LPJ)  

• de Limburgse werkgroep Vorming 

BJB, geïntegreerd in het LPJ 

• de Intervisiegroep kwaliteitszorg 

BJB Limburg, geïntegreerd in het 

LPJ 

• het Ondersteuningsteam 

Bijzondere Jeugdzorg (OBJ) 

Limburg (algemene vergadering), 

geïntegreerd in het LPJ  

• het Contactcomité voor 

Organisaties Jeugdzorg Limburg 

• Netwerk Leerrecht Limburg en de 

samenwerking met scholen en 

schoolexterne organisaties i.f.v. 

APPèL 

• de externe dienst voor preventie 

en bescherming op het werk 

IDEWE 

• de werkgroep Welzijnszorg, 

regionale dienst Limburg; 

• de gewestelijke vakbonden LBC – 

BBTK 

• Jongeren en ouderparticipatie 

Limburg ‘JOPLim’ 

• project intersectorale 

samenwerking Limburg voor 

jongeren met complexe prioritaire 

– hulpvragen 

• het intersectoraal zorgnetwerk 

Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg 
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• overleg met de intersectorale 

toegangspoorten;  

• overleg met partners uit 

belendende sectoren (OPZ, 

drughulpverlening, …) 

• samenwerking met 

onderwijsinstellingen 

(hogescholen, universiteiten, …) 

i.f.v. stages, werkplekleren en 

onderwijsvernieuwing 

• het Regionaal Welzijnsoverleg 

Noord-Limburg en het dagelijks 

bestuur 

• structureel overleg met betrokken 

onderwijsinstellingen, in het 

bijzonder de deeltijdse scholen 

• het overleg lokale politiedienst 

Lommel 

• het overleg huisartsen Lommel. 

• de samenwerking met Youth At 

Risk Vlaanderen (YAR Vlaanderen) 

• overleg Dagcentra Vlaanderen en 

Limburg 

• stuurgroep Positieve 

Heroriëntering Limburg 

• platform Positieve Heroriëntering 

Vlaanderen 
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SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN RTJ 

3.1 Ontwikkeling RTJ 
 

Doorheen 2016 werd onder impuls van een wijzigende samenstelling van het directieteam en een 

verdere vertaling van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een 

organisatiewijziging doorgevoerd.  

In 2017 werd dit geoperationaliseerd.  

Het rechtstreeks toegankelijke luik van de werking van Jongerenwerking Pieters Simenon bestaat 

vanaf januari 2017 uit: 

 

de ondersteunende Module APPèL 

- 4 modules ondersteunende begeleiding  

de werking van Dagcentrum De Teuten 

- 9 modules dagbegeleiding 

- 11 modules contextbegeleiding 

en het aanbod Positieve Heroriëntering 

- 13 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding 

Deze werking wordt geleid door de directeur RTJ en de verantwoordelijken van de afdelingen. 

De afdelingen blijven autonoom werken, langzaamaan wordt er gewerkt naar meer integratie van de 

verschillende afdelingen in het geheel van RTJ. Door regelmatig overleg met de verantwoordelijken 

rond gemeenschappelijke thema’s wordt er gewerkt aan de uitbouw van RTJ. Een gezamenlijke 

dialoogdag samen met de cliënten en toeleiders resulteerde in enkele gemeenschappelijke thema’s 

om mee verder te werken in 2018.     
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Dialoogdag RTJ  
Rechtstreeks Toegankelijke jeugdhulp 

1 gezin, 1 plan 

dialoogdag van 27/9/2017 

 
 

Op woensdag 27 september werden onze partners, met name de doorverwijzers en de betrokken 

gezinnen uitgenodigd om in dialoog te gaan rond het positieve thema ‘wij gaan voor 1 GEZIN 1 

PLAN’. 

De opkomst, de motivatie en de positieve energie van de deelnemers was groot. 

Met in totaal 56 gesprekspartners, ouders en medewerkers uit de volgende organisaties: Akindo, 

APPèL, Begeleidingstehuis Sint-Elisabeth, CKG De Hummeltjes, CIG De Zeshoek, CLB Limburg Noord 

Adite, Dagcentrum De Teuten, Inloopcentrum Lommel, IPO de veerkracht, JPS, Joplim, KPC Genk, 

OCMW Lommel, Positieve Heroriëntering, Provil Lommel, Reling Noord, Spectrumcollege Beringen, 

THHI Tessenderlo, VCLB Noord,  VCLB Diest-Tessenderlo, VCLB Neerpelt zijn we aan de slag gegaan 

met een waarderend onderzoek; afwisselend in duo-gesprekken, subgroepen en in grote groep. 

In de eerste fase hebben we onze positieve ervaringen gedeeld, met verwondering hebben we 

geluisterd naar de krachtige ervaringen. We hebben de hefbomen ontdekt die garandeerden dat de 

wijze van samenwerking wezenlijk een positieve invloed had op de hulpverlening voor de jongere, 

zijn gezin en context.  

In de tweede fase van onze dialoogdag hebben we onze dromen en wensen gedeeld. We zijn op 

verkenning gegaan wat er wezenlijk een positieve invloed had op de hulpverlening voor de jongeren, 

zijn gezin en context. Hoe ziet deze samenwerking eruit, wat is er veranderd. 
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In een volgende fase zijn we gaan onderzoeken welke acties we best ondernemen om deze gewenste 

toekomst ‘1 Gezin 1 Plan’ waar te maken. 

De deelnemers kozen om de volgende prioritaire thema’s naar voor te schuiven: coördinatie en 

continuïteit in de hulpverlening, globaal infopunt, normalisatie en cliënt heeft de regie.  

We hebben ons geëngageerd om dit samen, onder impuls van de Rechtstreeks Toegankelijk 

Jeugdhulp van Jongerenwerking Pieter Simenon in praktijk om te zetten. 

Het volledige verslag is terug te vinden op www.pietersimenon.be 

De dialoogdag van 27 september 2017 was een startpunt van een proces dat we samen met onze 

partners verder willen lopen.  

In 2018 wordt de betrokken groep uitgebreid met de RTJ jeugdhulpverleners van Noord-Limburg in 

het kader van 1 Gezin 1 Plan. 

We starten met een werkgroep RTJ met de volgende thema’s op 25 januari 2018.   

• De cliënt staat centraal, hij/zij  heeft de regie: hoe pak je dat aan?  

• Hoe kan de coördinatie en continuïteit van de begeleidingen sterker? Hoe vangen we het 

lange wachten op?  

We plannen een tweede dialoogdag in het najaar van 2018.  

3.2 Externe beleidsontwikkelingen 
 

DE GLOBE / EXTERNE BELEIDSONTWIKKELINGEN 

De driehoek doelgroep, medewerkers en organisatie is geen op zichzelf staand gegeven. Constant 

worden de polen van de driehoek beïnvloed door externe beleidsontwikkelingen en concrete 

initiatieven die hun concrete vertaling krijgen in onze werking. Voor 2017 lijsten we graag 

onderstaande initiatieven of bewegingen op. Zij versterken de kernprocessen van de werking en 

voeden door hun invloed het innovatieve karakter van onze organisatie in beweging. 2017 werd een 

jaar getekend door ontmoeting en voorbereidende werken in functie van een uitbreidingsbeleid dat 

focust op inhoud en samenwerking tussen en in de sectoren.  

 

INTEGRALE JEUGDHULP / JEUGDHULP 2.0  
In maart 2016 stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen de beleidsnota Jeugdhulp 2.0 voor. 

De jeugdhulp in Vlaanderen kreeg daardoor een update en legde nieuwe accenten om krachtiger de 

vele uitdagingen aan te gaan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp, op 

samenwerking op alle niveaus en de eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt. De 

nota bevat naast inhoudelijke sturing van stevige accenten, ook de blauwdruk van een vernieuwde 

governance structuur voor jeugdhulp.  

Beleidsmatig grijpt de overheid voor haar uitbreidingsbeleid in de komende jaren terug naar de nota 

‘2.0 aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen’. Het uitbreidingsbeleid van 2018-2019 wordt 

opgehangen aan vier pijlers, ‘uitbreidingswerven’ die de integrale jeugdhulp in Vlaanderen meer 
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slagkracht moeten geven. Gezien de beleidsrelevantie voor onze werkingen worden deze pijlers en de 

aansluiting bij het Crisismeldpunt -18 hieronder kernachtig behandeld. 
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Voor het rechtsreeks toegankelijke luik van Jongerenwerking Pieter Simenon werden 
enkel thema’s van het uitbreidingsplan belangrijk voor onze agenda. 
 

• Uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

 

Het tweede jaarverslag jeugdhulp bevestigt de 

tendensen binnen een nieuw 

jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en 

hun gezinnen maken steeds meer gebruik van 

de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ook 

blijven de crisisnetwerken een sterke 

aantrekking vormen voor vragen naar directe 

ondersteuning. Verder moeten ook de 

wachttijden binnen de jeugdhulp worden 

aangepakt. Om aan deze tendensen tegemoet 

te komen en gezinnen te ondersteunen - ook in 

wachtperiodes -, moet worden geïnvesteerd in 

een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met 

als vertrekpunt 1 gezin = 1 plan.  

De rondzendbrief van 20/07/2017 roept op tot 

het vormen van samenwerkingsverbanden 

jeugdhulp om te komen tot snel inzetbare 

rechtstreeks toegankelijke hulp.  

Vanuit het Rechtstreeks Toegankelijke 

Jeugdhulpaanbod van onze vzw zijn we nauw 

betrokken bij het vormen van dit 

samenwerkingsverband.  

 

 

 

• Noden van het jonge kinderen en hun context 

De tweede werf speelt specifiek in op de noden 

van jonge kinderen en hun context. De Vlaamse 

overheid voorziet naast de uitbreiding van de 

Huizen van het Kind in Vlaanderen in het 

realiseren van een zorggarantie voor jonge 

kinderen die uithuisgeplaatst moeten worden.  

De uitvoeringsmodaliteiten van deze werf 

dienen nog uitgewerkt te worden. Eind 2017 

ontvingen we bericht dat de Stad Lommel en 

het OCMW zich engageren om samen met 

partners een Huis van het Kind op te richten. 

Op  lokaal niveau zijn we als vzw betrokken bij 

de uitwerking van dit waardevol initiatief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

 
 

KERNPROCESSEN APPèL 

4.1 Voorstelling a.d.h.v. onze driehoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Module ondersteunende begeleiding 

Jongerenwerking Pieter Simenon  vzw – Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 

 

 

 

ALGEMEEN 
APPèL ondersteunt reguliere (hulpverlenings-) trajecten. 

Als gevolg van de recente evoluties binnen de jeugdhulp, werd 2017 in Pieter Simenon ingezet met 

een reorganisatie, waarbij de RTJ (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) meer aandacht, ruimte en 

een eigen directeur kreeg.  

 

Waar APPèL vroeger als module rechtstreeks verbonden was aan het CANO-Begeleidingstehuis en 

daarbuiten rechtstreeks jongeren uit de integrale jeugdhulp begeleidde, gingen we vanaf 1 januari 

samen met onze collega’s van Dagcentrum De Teuten en Positieve Heroriëntering Pieter Simenon 

aan de slag om onze gezamenlijke expertise in te zetten voor jongeren die nood hebben aan 

jeugdhulp.  

Dit betekent allerminst dat wij niet meer met de jongeren van CANO-JPS werken: enerzijds zijn de 

gezamenlijke activiteiten ter ondersteuning van de leergroepwerking exclusief voor de CANO-

jongeren, en anderzijds krijgen CANO-jongeren steeds voorrang in het interne en externe luik van 

APPèL. Ook de jongeren uit ons Dagcentrum of Positieve Heroriëntering krijgen nu voorrang.  

Het voorbije jaar ging er echter meer aandacht naar de jongeren van buitenaf, onze “externen”. We 

willen een structurelere en meer gedragen samenwerking met toeleiders en betrokkenen opbouwen. 

Daar werd het voorbije jaar een aanzet in gegeven door deelname in allerhande overlegstructuren en 

de organisatie van een Dialoogdag op 27 september. 
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FILOSOFIE EN METHODIEKEN 
Jongeren kunnen bij ons intern of extern begeleid worden, afhankelijk van de hulpvraag, beschikbare 

plaatsen en afstand. Alhoewel de werkvorm intern en extern verschilt, hebben beide gemeen dat we 

ervoor kiezen om actieve methodieken in te zetten.  

Op gesprekken haken onze jongeren vaak af, wij moeten hen anders benaderen.  

Wij gaan ervan uit dat mensen al doende bij zichzelf en bij hun omgeving stil staan. Jezelf én de 

ander ont-moeten lukt het best terwijl je samen werkt, sport, muziek maakt, kook, knutselt, leert, … 

 

Onze methodieken: 

 Werken met materialen (Duplo-methodiek) tijdens rondetafelgesprekken 

 Institutionele pedagogie om het interne samenleven te regelen 

 Confrontatie met de maatschappelijke realiteit in de externe begeleidingen  

 Confrontatie met niet-professionele volwassenen, mensen met gezond verstand 

 Explorator (Missing Link), tekeningen, materialen,… tijdens begeleidingsgesprekken 

 Methodieken uit ervaringsleren en teambuilding  

 Creatieve therapie en (rap- of liedjes)teksten schrijven  

 Psycho-fysieke weerbaarheidstraining 

 LSCI (Life Space Crisis Interventie) bij conflicten 

 Spiegelen van gedrag, al dan niet d.m.v. tekeningen of rollenspel 

 Aanklampend werken, blijven uitnodigen, blijven kiezen voor de jongere 

 …. 
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Daarnaast willen wij contextueel werken. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken en 

geïnformeerd. Ook belangrijke netwerkfiguren worden meegenomen in de begeleiding. Het is onze 

betrachting een proces op gang te brengen waarbij alle partners op gelijkwaardige basis deel hebben 

in het groeitraject van de jongere. Wij bewaken in dit proces vooral het constructieve en positieve 

om de neerwaartse spiraal waarin de jongere is terecht gekomen, te doorbreken.  

 

Het verhaal van K.  
Op de laatste dag van de zomervakantie 

kregen we een aanmelding van 

Gemeenschaps-instelling De Markt in Mol. Er 

verbleef bij hen een jongen van 17 jaar, die 

eigenlijk nergens naartoe kon en voor wie ze 

een aanbod zochten dat buiten de voorziening 

lag. 

K. kwam met zijn trajectbegeleidster naar 

APPèL voor de startrondetafel. Een stevige 

kerel, die meteen heel open over zichzelf 

vertelde.  

We voeren startrondetafels steeds met 

behulp van de Duplo-methodiek, een manier 

om visueel de situatie van de jongere en zijn 

hulpvraag op tafel te krijgen. K. bleek 

pleegzoon van 2 papa’s, hij heeft nog een 

pleegbroer en -zus. Met zijn echte familie was 

er geen contact meer. Hij verbleef al een half 

jaar in De Markt.  

3 jaar geleden was ASS vastgesteld bij hem. Hij 

zei: “Mevrouw (jongeren van een 

gemeenschapsinstelling noemen je in het 

begin nooit bij je voornaam!), je weet niet wat 

je overkomt. Ze zeggen dat je een autist bent 

en dat dat verklaart waarom je het zo moeilijk 

hebt met een aantal dingen. Je zoekt dat op 

op het internet, en beseft plots dat je 

gehandicapt bent. Ik heb er echt veel moeten 

over praten en nadenken om in te zien dat het 

ook positief is dat ik het nu weet en dat 

andere mensen het weten zodat ze me beter 

kunnen begrijpen als K., de autist.”  

Vroeger kon hij heel moeilijk zeggen hoe hij 

zich voelde, deed gewoon door, niemand wist 

wat er vanbinnen broeide. En soms ontplofte 

hij. Hij had intussen geleerd in een veilige 

omgeving te vertellen hoe hij zich voelt.  

Jongeren praten zelden zo open. Arlet zei ook 

dat wij niet vertrekken van het autist-zijn, wel 

van het K.-zijn. Dat hij bij ons zichzelf mocht 

zijn en dat we wel een weg zouden zoeken om 

met elkaar om te gaan.  

  

K. zat absoluut niet goed in zijn vel op dat 

moment. Voor de jeugdrechter kon hij De 

Markt verlaten, maar er werd geen 

vervolghulp gevonden. De pleegpapa’s vingen 

hem tijdens weekends op, maar zagen 

volledige terugkeer naar huis nog niet zitten 

omwille van zijn onvoorspelbare 

woedeaanvallen. Er werd gezocht naar 

gespecialiseerde ASS-hulpverlening, maar daar 

waren wachtlijsten. Intussen zat K. “vast” in 

De Markt, hij hing lusteloos rond.  

Arlet liet hem de lokalen van APPèL zien. Hij 

werd hoe langer hoe enthousiaster en zei: 

“Dat is hier geen instelling, dat is hier een 

jeugdhuis! Ik kan niet wachten om op te 

starten.” 

We spraken 2 doelstellingen af:  

• ik wil graag elke dag een fijne dag 

hebben 

• ik wil graag mijn verhaal kwijt kunnen 

Op het einde van de startrondetafel zei hij 

plots: “Ik had dit gesprek voorbereid”. Hij 

haalde een verkreukeld volgeschreven blad 

boven. We overliepen het en het werd 

meteen duidelijk dat al zijn punten op tafel 

waren gekomen. Met dank aan de Duplo-

poppetjes! 
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K. begon meteen voltijds naar APPèL te 

komen. Bert werd zijn individuele begeleider. 

Vanaf de eerste dag fleurde hij helemaal op. 

Hij kwam doodgraag, deed met alles mee, 

kwam met voorstellen om te doen. 

Een paar voorbeelden: 

-K. is gek van het lied “Domino” van Clouseau. 

Hij zag het drumstel in de muziekkelder en 

wou leren drummen op het nummer. 

Naderhand ging hij de uitdaging aan het lied 

zelf in te zingen. Het werd zijn plan het lied 

met al zijn partijen volledig zelf op te nemen 

en dat is hem ook gelukt. 

-K. vond zichzelf te zwaar. Vanaf het moment 

dat dat echt bespreekbaar werd, konden we 

met hem aan de slag: hij ging elke voormiddag 

met ons naar de fitness en kreeg meer 

aandacht voor gezonde voeding. Hij werd om 

de paar weken door Bert opgemeten en 

begon er hoe langer hoe strakker uit te zien.  

-K. volgde vroeger een kookopleiding. Hij 

houdt ervan speciale gerechten klaar te 

maken. Hij vroeg of hij op het einde van 

december eens een sterrendiner mocht 

bereiden voor alle jongeren en begeleiders. Hij 

stelde samen met Bert een menu samen, 

zocht recepten, bereidde alles zelf. En wij, wij 

werden verwend! 

-Heidi, één van onze stagiaires, heeft een 

dochtertje van 6 jaar. Het meisje had aan de 

sint een poppenhuis gevraagd. K. wou het wel 

helpen maken. Hout is niet meteen zijn ding, 

maar hij wou het wel graag doen voor Heidi en 

haar dochter. Het resultaat was prachtig. Heidi 

maakte een filmpje op 5 december. Het 

dochtertje gilde het uit, klauterde pardoes op 

tafel en ging op haar knieën met de poppen 

spelen. Geweldige feedback voor K.  

 

Elke week ging er vanuit APPèL een verslag 

naar de papa’s en naar de collega’s van De 

Markt. Vanuit beide richtingen kwam er 

positieve feedback en acties. Op een bepaald 

moment voelde K. dat hij niet aan de 

verwachtingen van zijn papa’s kon voldoen. 

Voor we dat in het verslag zetten, lieten we de 

tekst eerst aan hem lezen. Toen de papa’s ons 

verslag lazen, namen ze meteen contact met 

hem op en werd K. gerust gesteld.  

K. was na een paar maanden een vaste 

waarde in huis geworden. Jongere jongeren 

konden het goed bij hem vinden. Hij stuurde 

hen bij en als er dingen gebeurden die hij niet 

kon hanteren, riep hij de hulp van begeleiders 

in.  

Als er dingen gebeurden, die hem emotioneel 

raakten, wist hij zich geen raad. Zo hadden we 

bv. een diefstal van een jas van een jongere in 

huis. Om te weten te komen wie er iets mee 

te maken had, legden we eerst de vraag in de 

groep. Toen daar geen nuttige info kwam, 

gingen we de jongeren individueel 

ondervragen. Dit veroorzaakte teveel stress 

voor K. Dat wisten we op voorhand, maar we 

hadden wel zijn reactie niet verwacht: K. 

verloor zichzelf en verwondde zijn hand. Toen 

hij wat gekalmeerd was, schaamde hij zich 

dood. Hij vond het verschrikkelijk dat we hem 

zo gezien hadden. Hij bleef zich 

verontschuldigen. Omdat intussen duidelijk 

was dat hij de jas niet kon gestolen hebben, 

werd hij niet gesanctioneerd. Dat kon hij heel 

moeilijk plaatsen: hij was tot dan toe altijd 

gestraft geweest voor dit gedrag. We stelden 

dat de les die hij er uit moest leren, zijn straf 

was. Dat was heel moeilijk te vatten voor hem.  

Maar ook “gewonere” emoties als 

verliefdheid, een kennis die overlijdt, het 

gevoel te hebben niet te voldoen aan de 

verwachtingen van zijn papa’s, … kunnen hem 

van zijn stuk brengen. Het hielp hem dat hij 

het tegen ons kon vertellen, hij had nood aan 

duiding door volwassenen. 

Begin 2018 verhuisde K. naar GAUZZ. GAUZZ 

werkt met mensen met ASS. De contacten met 

de begeleiders van GAUZZ gingen deels door 

in APPèL, zo konden we nog helpen bruggen 

te bouwen.  

We kregen nog een paar sms-jes: “Hey, alles 

goed daar? Ben nu super terecht gekomen in 
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GAUZZ. Heb al dikke vrienden gemaakt en 

kattenkwaad uitgehaald, hahaha, zo ben ik, 

hè. Wou dit toch even laten weten. Nog eens 

bedankt voor alle hulp. Mis jullie wel. Xxx” en 

5 hartjes in alle kleuren.  

 

 
 

Het verhaal van G.  
De Wissel vroeg onze ondersteuning voor de 

begeleiding van een Marokkaans meisje, dat 

reeds geruime tijd in de 

Gemeenschapsinstelling in Beernem verbleef. 

Ze had een lange geschiedenis van feiten en 

weglopen achter de rug. Vele hulpverleners 

uit verschillende voorzieningen en diensten 

hadden reeds getracht G. te begeleiden, naar 

school te krijgen, maar alle pogingen liepen 

vast op haar sterke karakter. Het meisje wou 

naar “huis”, naar oma in Antwerpen. Iedereen 

wist dat dit een risicovol milieu voor haar was.  

 

We kregen de vraag naar een 

inhemingsproject in Marokko. 

Inhemingsprojecten hebben als doel jongeren 

gedurende een periode onder te dompelen in 

hun roots, in de hoop hen zo tot (zelf)inzicht 

te laten komen. We kregen de vraag tegen de 

zomer, de periode dat oma naar haar familie 

in Marokko zou vertrekken. Hassan ging half 

juli met G. en oma naar Casablanca om het 

project op te starten. Verblijf en de zoektocht 

naar daginvulling werden opgestart. G. zou bij 

familie logeren, de familie bood garanties om 

G. terug structuur en waarden bij te brengen. 

Daginvulling werd uiteindelijk maar 

gedeeltelijk gerealiseerd, tijdens 

vakantieperiodes is het sowieso moeilijk 

vrijwilligerswerk te vinden.  

Hassan hield vanuit België contact met G., 

oma en de rest van de familie. Omdat hij de 

taal en cultuur meester is, kon er zeer open en 

gericht gecommuniceerd en bijgestuurd 

worden.  

Half september ging Hassan met de 

begeleidster van de Wissel naar Casablanca 
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om het project af te sluiten, te evalueren en 

volgende stappen voor te bereiden.  

 

De overstap naar Antwerpen bleek groot en 

de problemen op vlak van toezicht en 

huisvesting stapelden zich op. G. viel wat stil 

in haar goede voornemens, afspraken werden 

niet nagekomen. De mensen van de Wissel, de 

consulente en Hassan trachtten bij te sturen, 

maar G. verviel terug in oud gedrag. Eind 

december verbleef G. in De Wissel.  

Momenteel wordt onderzocht of er een 

zorgdossier voor G. kan opgestart worden. De 

extra middelen die hierdoor gegenereerd 

zouden kunnen worden, zouden kunnen 

ingezet worden om meer met de context en G. 

te werken. Hassan zou hierin een belangrijke 

rol spelen. 

 

 
 

Het verhaal van J. 
J. verbleef in de leergroep van ons 

Begeleidingstehuis toen hij bij ons aangemeld 

werd. Hij liep daar tegen de regels op, ging zijn 

gang, kreeg sanctie op sanctie, … 

J. werd omschreven als een jongere met 

hechtingsproblematiek, hij had geen echte 

thuis.  

Zijn regieteam zocht een plek waar J. meer 

kansen kon krijgen voor de situatie uit de 

hand zou lopen en hij onvermijdelijk alweer 

naar een gemeenschapsinstelling moest. 

 

We gingen met hem naar de Rebellenclub in 

Mol, één van onze projectplaatsen. De 

Rebellenclub is een familiale, kleinschalige 

manège. An en Pascal runnen hun bedrijfje 

met passie. Ze steken beiden zelf de handen 

uit de mouwen. 

An is erg recht voor de raap, Pascal is eerder 

een stille werker. Elke voormiddag moeten 

alle stallen uitgemest worden, de paarden 

moeten eten krijgen. In de namiddag staan er 

andere werkzaamheden op de agenda, krijgen 

kinderen er ponyrijles.  
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De Rebellenclub heeft een vaste kring van 

mensen die er in en uit lopen, meehelpen.  

 

J. werd meteen mee ingeschakeld in de 

werkzaamheden. Hij bleek een goede werker, 

stak de handen uit de mouwen. Aanvankelijk 

ging hij een paar dagen per week naar de 

Rebellen-club, maar al snel woonde hij er 

permanent. Hij kreeg regelmatig een flinke 

preek van An als hij het tijdens de weekends 

weer eens bont gemaakt had.  Een preek die 

veel meer resultaat bleek te hebben dan 

eender welk begeleidingsgesprek. J. wist dat 

te appreciëren.  

 

J. werd 18 jaar in de lente. Hij koos ervoor in 

Mol te gaan wonen.  

An ging mee op zoek naar een appartement 

bij hen in de buurt, ze ondersteunde hem 

zoveel ze kon. J. kreeg de kans verder bij hen 

vrijwilligerswerk te komen doen, maar daar 

haakte hij op af. Na enkele maanden ging hij 

langs voor een gesprek, herstelde de band. Hij 

zag er goed uit, vertelde dat hij bezig was met 

toelatingsproeven bij het leger.  

 

4.2 Overleg en samenwerking 

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP 
De voorbije jaren werkte APPèL meer en meer samen met clb- en schooltrajectbegeleiders, 

begeleiders uit internaten en voorzieningen BJB en VAPH, consulenten, therapeuten en psychologen 

(GGZ), vormingswerkers (Arktos). Vele van deze partners kennen ons persoonlijk. Deze intersectorale 

samenwerking hebben we altijd als een meerwaarde, een verrijking beschouwd.   

 

Het opstarten van RTJ-JPS was dus voor ons geen vreemd of onontgonnen gebied.  

Maar het was en is wel een nieuw gegeven.  

Op 27 september organiseerden we een Dialoogdag in De Moffel in Lommel-Werkplaatsen. Ons 

Dagcentrum, Positieve Heroriëntering JPS en APPèL nodigden al hun toeleiders en partners uit voor 

een waarderend onderzoek. We kwamen tot een aantal werkpunten:  

• De cliënt staat centraal, hij heeft de regie: hoe pak je dat aan?  

• Coördinatie en continuïteit van de begeleidingen kan beter. Hoe? 

In 2018 gaan we in werkgroepen verder stil staan bij deze belangrijke vragen.  

Intussen zetten we ook stappen in het inpassen en verankeren in de RTJ in Limburg, in Vlaanderen.  

 

TRANSFER 
-Wij zetelen in de stuurgroep van Leerrecht Limburg om de band welzijn-onderwijs te versterken. We 

zijn tevens lid van de werkgroep “schoolexterne projecten” van Leerrecht.  

-We continueren met onze halfjaarlijkse intervisies rond ondersteunende begeleiding met Huize St.-

Augustinus en vanaf 1/1/2018 ook met Huize St.-Vincentius. We verwachten dat deze intervisiegroep 

de volgende periode gaat uitbreiden. 

-op 26 april gingen we naar het team van OOOC Elkeen om ons voor te stellen en maakten we 

afspraken naar verdere samenwerking toe. 

-op 29 augustus kwam Ligant (DAGG) op bezoek om kennis te maken en samenwerkingsafspraken te 

maken. 

- Met Rizsas en Arktos, 2 organisatie met wie we ons nauw verbonden voelen, houden we contact. 

Op 29/09 gingen we naar de inspiratiedag van Arktos, op 14/06 volgden we een studiedag rond het 

thema “de Raad binnen IP” bij Rizsas.  
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-op 3 oktober kwamen de (traject)begeleiders van de Gemeenschapsinstelling Mol Markt op bezoek 

om kennis te maken en samenwerkingsafspraken te maken. 

-op 13/11 kwamen leerkrachten en studenten van STEP, opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg op 

kennismakingsbezoek. 

-op 30/11 nodigden we de leiding van De Wissel uit voor kennismaking en evaluatie voorbije 

samenwerking. 

 

Onze medewerkers volgen vormingen en gaan naar studiedagen om hun expertise te verhogen. 

Trimestrieel plannen we intervisies onder leiding van Jürgen Peeters van De Onderstroom.  

 

4.3 Cijfers 
 

In 2017 werden er 109 jongeren aangemeld in APPèL. 

We werkten effectief met 88 jongeren: 45 externen, 1 jongere van het Dagcentrum, 1 van BAAL, 41 

jongeren van CANO-JPS.  

19 meisjes en 69 jongens.   

21 jongeren kwamen op de wachtlijst terecht: 12  jongeren kwamen eind juni niet meer aan de 

beurt, 9 jongeren werden eind december mee genomen naar werkjaar 2018.  

Uit onze cijfers blijkt:  

• De 41 jongeren van CANO-JPS namen allemaal deel aan de ondersteunende activiteiten van 

de leergroep. Van die 41 jongeren kregen er 20 nog andere ondersteuning door APPèL 

(daginvulling, time-out, andere begeleidingsvormen).  

• Een drietal externe jongeren werden zowel door APPèL als door Positieve Heroriëntering JPS 

begeleid.  

• De externen werden rechtstreeks toegeleid, maar kwamen niet allemaal uit de strikte 

rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.  

Van de 45 externen waren er 25 jongeren die in voorziening verbleven, of aangemeld werden 

door OCJ of Jeugdrechbank.  

De 20 andere jongeren werden voornamelijk aangemeld door CLB-diensten.  

• We kregen het voorbije jaar opvallend veel aanmeldingen voor time-out en er was ook 1 

inhemingsproject in Marokko.  

 

Elke vraag was anders, elk traject vertrok van individuele doelstellingen en had dus een eigen 

karakter, eigen vorm, duur en was op maat van de hulpvraag van de jongere, in overleg met context 

en toeleider.  

 

Ondersteuning bieden, op je dienstverlening is maar zinvol als mensen er sterker van worden. Onze 

houding en filosofie, de sfeer die we nastreven, de tijd die we vragen/krijgen om met jongeren te 

werken, de samenwerking met partners (ouders, betrokkenen), de inzet van onze medestanders 

(project- en stageplaatsen), … alles staat ten dienste van de groei van de jongere en zijn ouders. Onze 

begeleiding bracht veel jongeren rust of net actie, een uitweg, perspectief, moed om verder te gaan, 

(zelf)inzicht, kracht om te kiezen, een positiever zelfbeeld. Ouders en toeleiders gingen jongeren 

anders zien en voelden zich gesteund, hun draagkracht verhoogde. Want de uiteindelijke bedoeling 

blijft steeds terugkeer naar het reguliere (begeleidings-)traject.  
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KERNPROCESSEN DAGCENTRUM 

5.1 Voorstelling ahv onze driehoek 

Onze kernprocessen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aanmelding in het dagcentrum is niet anders dan andere jaren.  De aanmeldingen gebeuren 

sinds het rechtstreeks toegankelijk worden in 2015 vanuit meerdere pools dan enkel vanuit de 

consulenten.  Zoals u al eerder in dit verslag kon lezen, komen nu ook CLB’S, DAGG, CIG’s, enz. 

aanmeldingen doen.  We merken een sterk stijgende tendens van aanmeldingen van jongeren uit de 

eerstelijnshulpverlening.  Dit bevestigen tevens rapporten vanuit Welzijn Vlaanderen.  Zoals zij 

zeggen: “De jeugdhulp schuift steeds dichterbij onze gezinnen.” 

De tendens om flexibele trajecten in te zetten, wordt nu meer reëel. Zeker om ervoor te zorgen dat 

we constructief omgaan met wachtlijsten en temeer om de meest gepaste HV aan te bieden aan de 

cliënt.   
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Ons aanbod aan de hand van de 4 pijlers : 
 

• Groepsbegeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum.  
Wat kan een avond in de groep dan 

betekenen voor onze jongeren?  Is dit een 

meerwaarde en waarom?  In ons dagcentrum 

zetten we in op 

leren/ontwikkelen/groeien/verbinden en dit 

start al in de groep.  Het leren omgaan met 

elkaar in groep, samen spelen en van elkaar 

leren, in interactie gaan, bewust zijn van 

sociale verhoudingen en het ontwikkelen van 

een sociale identiteit.   

Als dagcentrum nemen we dit heel au serieus.  

Een voorbeeld hiervan:  Elke jongere kiest zijn 

momenten om op de PlayStation te mogen.  

Dit spreken ze gezamenlijk af tijdens de 

jongerenvergadering.  Hun naam komt dan op 

een lijst te staan zodat ze van elkaar kunnen 

zien wie aan de beurt is.  In deze tijd waar 

gsm, computer en tv dagdagelijkse realiteit is 

en jongeren niet weg te slaan zijn bij dit 

aanbod, lijkt het in ons dagcentrum helemaal 

anders.  Jongeren nemen heel vaak hun 

moment niet om hun beurt te nemen.  Ze 

gaan dan liever met een andere jongere 

spelen in de kinderkamer, of waar de andere 

kinderen in de zandbak spelen.  Of ze starten 

toch aan de PlayStation, maar merken dat 

andere buiten aan het voetballen zijn, en 

willen hun moment dan inkorten.  Heel vaak 

staat de PlayStation af, zonder dat er enige 

behoefte is om deze te gebruiken.   

Een ander concreet voorbeeld is het doen van 

taakjes.  Elke jongere krijgt hier dagelijks een 

taakje (afgesproken in de 

jongerenvergadering) gedurende de hele 

groepsdienst.  Onze kinderen zien van mekaar 

hoe snel een taakje gedaan kan zijn als je 

mekaar helpt.  Al snel wordt er dan hulp 

aangeboden en is een taakje in een mum van 

tijd gedaan.  Op deze manier maken de 

kinderen en jongeren ‘verbinding’ en krijgen 

ze respect voor elkaar.  Iets terug doen voor 

de ander, zorgen voor elkaar, kijken en 

luisteren worden plots veel fijner. 

Uiteraard zijn er soms ook conflicten.  De 

jongeren in het dagcentrum weten dat 

agressie niet wordt getolereerd en dat elk 

conflict wordt uitgesproken en hersteld 

(tussen alle betrokkenen).  In hun proces hier 

merken we als begeleider dat de jongere 

(door procesmatig leren) minder snel in 

conflict zijn met mekaar.  De issues die 

vroeger voor een conflict zorgden, zijn er nog, 

maar worden nu anders opgenomen.  Zo 

kennen ze het woordje STOP, of een oudere 

jongere zal al sneller vragen om bepaald 

gedrag niet meer te stellen omdat hij er last 

van heeft.   

In 2017 hebben we het thema “RUST” extra in 

de verf gezet.  Hoe kunnen wij als dagcentrum 

voor ingebouwde “rust” momenten zorgen?  

Hoe kan iedereen zijn eigen behoefte aan 

RUST inbouwen in de werking van een 

dagcentrum.  Deze pistes onderzoeken we en 

zetten we verder in een priac voor 2018.   
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• Individuele begeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum. 

Naast groepsbegeleiding vormt individuele begeleiding een belangrijke pijler.  Elke week individueel 

bekijken hoe we hem/haar verder ondersteunen in het ontwikkelen van zijn/haar identiteit.   Hoe hij/zij 

zich wilt ontwikkelen?  Wat zijn zijn/haar noden en behoeften?  Kan hij/zij deze benoemen?  Ook in de 

gezinssituatie?   

Daarnaast zijn er heel concrete vragen vanuit de jongeren: Waarom lukt het huiswerk me niet zo goed?  

Waarom heb ik altijd ruzie met mijn zus thuis?  Ik ben vaak bang ’s nachts, hoe komt dit?  Ik heb ADHD 

en begrijp de anderen niet zo goed?  Ik mis mijn mama en heb nachtmerries?  Mijn ouders zien me 

niet zoals ik echt ben?  Ik ben altijd de schuldige.   

Hoe komt het dat ik zo vaak ruzie heb op school?  Ik vertoon soms agressie, ik gooi soms met dingen?  

Ik ben niet zo’n grote prater, laat me maar doen.  Ik wil graag dat het thuis beter gaat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Schoolbegeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum. 

We stappen mee in de leefwereld van de jongere.  De school is een belangrijke onderdeel om te kunnen 

ontwikkelen en groeien, op maat van de jongere.  Samen met de context focussen we op wat goed 

gaat.  Daarnaast brengen we in kaart wat minder gaat.   Dit kan gaan over schoolse resultaten, 

groepsaangelegenheden, conflicten enz. Is er effectief een individueel probleem, of wilt de jongere 

iets zeggen met zijn gedrag?  Waar kan de jongere zijn/haar talenten laten schitteren?  Hoe zetten we 

meer van het goede in? 

 

• Huiswerkbegeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum en/of in/met de context. 

Huiswerkbegeleiding is onze 4de pijler.  Zoals het woord zelf zegt, begeleiden we het dagdagelijkse 

huiswerk van de jongere.  Dit gebeurt meestal in het dagcentrum.    

In het DC zetten we in op dagdagelijks: 

- Agenda nakijken 

- Jongere ondersteunen in het huiswerk 

- Extra aandacht geven waar nodig en in overeenstemming met de school. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig74zUhYLZAhVBU1AKHabEDhUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.sbzw.nl/newsletter/?year%3D2013%26number%3D23%26article%3D42&psig=AOvVaw1SbxJ5eLqlZxuXdSDbo2hz&ust=1517482648824203
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3M6ThYLZAhUBblAKHedOCjkQjRx6BAgAEAY&url=http://ingevanderkrabben.nl/wat-wil-je-worden/&psig=AOvVaw0KwvVZz044_r4uaxsHJHQt&ust=1517482355878466
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr3IzFhILZAhXLL1AKHQEqDr4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.bol.com/be/p/plotseling-ging-de-olifant-aan/1001004002001438/&psig=AOvVaw0KwvVZz044_r4uaxsHJHQt&ust=1517482355878466
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- Motiveren in het maken van huiswerk. 

- Observeren wat goed gaat en wat minder gaat en dit meenemen in de schoolbegeleiding.  

In 2017 hebben we al een aanzet gedaan om leerkrachten in opleiding een avond te voorzien in het 

DC om onze jongeren hierin extra aandacht te geven.  We maken dit praktisch haalbaar in 2018 en 

hopen zo om nog meer kwaliteit te kunnen bieden.  

Sommige jongeren hebben soms weinig tot geen huiswerk.  We proberen dan toch om een goede 

continuïteit te houden door minstens 2 keer in de week huiswerk te doen.  Dit zetten we verder in de 

vakantieperioden.  Dit kadert vooral in het ontwikkelen van een goede leerhouding. 

Omdat we de transfer naar de thuissituatie belangrijk vinden, laten we ouders in het dagcentrum ook 

huiswerkbegeleiding “oefenen” samen met hun kinderen.  Vervolgens gebeurt dit op thuisblijf- en/of 

afbouwdagen met ondersteuning van een begeleider.   

 

Een kleine reis door ons ander aanbod 
Op pagina 13 vindt u ons kernprocessen diagram.  We verbinden ons om kwaliteit te bieden op elk 

facet van de begeleiding, op eender welk moment van het traject en op maat zodat de cliënt steeds 

de regie in handen houdt.  

We zouden deze kwaliteit niet kunnen bieden, zonder ons aanbod, aangestuurd door 

aanspreekouders, team en cliënten die duidelijk kunnen aangeven waar de behoeften liggen.   

Zo is er: 

° Wazz me Datte? 
Wazz me Datte?  Een ander woord voor 

vorming en al zo ingebed dat de jongeren 

weten dat we weer dieper ingaan op thema’s 

die zij belangrijk vinden.  Zo is er in 2017 

gewerkt rond thema:  

- Sociale vaardigheden 

- Sport en hygiëne 

° Kinder- en tienerwerking 
Omwille van diverse leeftijdscategorie, 

proberen we ook een gediversifieerd aanbod te 

doen.   

De kindergroep (6-12 jaar) = kinderwerking. De 

tieners of jongerengroep (12-18 jaar) = 

tienerwerking. 

In de kinderwerking (bv in de kinderkamer 

spelen) wordt er een op maat aanbod gedaan 

van kinderactiviteiten die de kinderen kunnen 

doen).  In de tienerwerking kunnen de tieners 

meer ingaan op thema’s zoals relaties, 

seksualiteit enz.   

In de tienerwerking worden vooral actuele 

thema’s aangehaald (zoals in Wazz me Datte).  

Zo bezochten we met de tieners externe 

diensten zoals het JAC.  Andere actuele 

thema’s zoals sociale media, sexting, pesten en 

grenzen, passeerden ook de revue. 
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• Ouderwerking 

In 2017 hebben we meer ingezet op 

“informele” contacten (dit op vraag van de 

ouders) en zijn we gestart met een praatcafé 

op elke eerste woensdag van de maand.  Het 

DC stelt de ruimte ter beschikking van alle 

ouders en de aanspreekouders zorgen voor 

een babbelmoment.  Thema’s voor de 

babbelmomenten worden door de ouders zelf 

gekozen.  Het DC kan als ondersteuning 

ingeroepen worden.  

We merken ook dat ‘meer contacten samen 

met het gezin’ tot succeservaringen leiden.       

Van een mammadag, tot een kerstfeest 

(voorbereid door de ouders) tot een 

koffiemoment eerder dan de groep stopt.  We 

zien dat de ouders op een informele manier 

contact maken en zich met de 

aanspreekouders vinden.  Deze contacten 

leiden tot andere afspraken, andere inzichten 

en zijn aangestuurd vanuit de aanspreekouder 

pool.   

 

Uit het leven gegrepen 
 

Verhaal van een begeleidingstraject, vanuit de bril van een begeleidster:  

In mijn (nog pril) begeleidersverhaal binnen Dagcentrum De Teuten deelwerking van Pieter Simenon 

VZW heb ik heel wat verhalen verzameld waarvan ik het nu nog warm krijg. Waarvan ik de tranen 

nog steeds in mijn ogen krijg van ontroering als ik denk aan de draag- en wilskracht van de kinderen, 

jongeren en hun ouders.  

In maart vorig jaar wordt Z. aangemeld in het dagcentrum. Ze woont hoofdzakelijk bij haar papa, 

maar kijkt altijd uit naar de bezoeken bij mama (van woensdag tot zondag om de week). Z. is een 

zorgend type (Z. haar karakterkenmerken lijken soms overeen te komen met deze van mezelf). Lief 

willen zijn, babbelen, luisteren, zorgen voor anderen, sociaal, … Leuk om haar bezig te zien tijdens de 

groepsdiensten. Daarnaast zijn sommige kenmerken ook haar valkuilen. Zoals dat nog wel eens gaat 

met kwaliteiten. Z. zorgt volgens de consulente teveel voor haar mama en papa. Ze trekt zich alles 

aan, piekert, haar hoofd zit vol, het loopt niet altijd makkelijk op school, MAAR ze doet enorm haar 

best.  

Mama staat achter de dagcentrum begeleiding. Ze ziet er groeikansen in voor haar dochter en 

zichzelf. Dat is toch wat telt volgens haar.  

Papa daarentegen is aanwezig tijdens de intake, maar hij is niet happig op een opstart in het 

dagcentrum. Het gaat toch goed? Er is toch niets aan de hand?, We zorgen toch goed voor onze 

dochter? zijn vragen die hij zich stelt.  Daarnaast vindt hij dat hij weinig tot geen aandeel heeft in de 

situatie waarin hun dochter (en eigenlijk het hele gezin) beland is.  

Vol goede moed luisterde ik naar de doelstelling die op tafel lagen. Ik zou ervoor zorgen dat net als 

mama ook papa zou zien dat een kind niet slechter vaart met een dagcentrum begeleiding, 

integendeel zelfs.  

We leren het gezin beter kennen. Z. is een tienjarige die zich concentreert op school, creatief bezig is, 

zeer plichtbewust in het leven staat (net als haar papa), graag babbelt en vertelt, op haar strepen 

staat en kan genieten van wat individuele aandacht. Mama is een mevrouw met heel wat bagage. Ze 

heeft allerlei tegenslagen overwonnen en worstelt op dat moment met nog een aantal dingen. Ik zie 

aan alles dat ze haar dochter enorm graag ziet! Ik zie een mama die de opvoeding van haar dochter 
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nog met de papa van haar dochter wil delen, ondanks ze uit elkaar zijn. Ze is blij dat ze Z. naar het 

dagcentrum kan brengen op donder- en vrijdag. Dat ze haar kan komen halen op woensdag, 

donderdag en vrijdag tijdens de weken dat Z. bij haar is. Deze momenten geven mij als begeleidster 

heel wat energie. Ik voel bij mama de wil om haar leven over een andere boeg te gooien. Een leven 

waarin co-ouderschap een plaats heeft, maar ik voel ook… iets houdt haar tegen.  

Tot op het moment dat we samen de brievenbus opmaken. Zoveel brieven bij elkaar heb ik nog nooit 

gezien. De inhoud van de brieven is verschillend. Facturen, aanmaningen, uitslagen, vonnissen, 

futiliteiten en reclame. Mama stond met haar mond vol tanden en haar ogen vol tranen. Ze had de 

brieven laten zitten omdat ze geen uitweg wist. Zelf zou ze zeggen ‘ik stak mijn hoofd in het zand om 

er niet meer aan te denken’. Eerlijk… als ik zoveel brieven samen zou zien met alle letters en cijfers 

zou ik ook niet weten waar te beginnen. MAAR we zetten allebei door. Dit was uiteindelijk datgene 

dat haar tegenhield.  

We maken afspraken met het CAW en bellen ze weer af. Na 3 maanden is het zover. DE afspraak bij 

het CAW. We hoopten alle twee dat dit een einde was van de ‘miserie in een doos’ (we hadden de 

brieven in een oude schoenendoos gestopt).  

Tijdens het eerste gesprek werd duidelijk dat de ondersteuning van het CAW een must is voor mama. 

Ze kreeg een buddy aangewezen en samen maakten ze van DE doos EEN kaft. Wanneer ik mama de 

keren daarna zag, zag ik een mama met opgeheven hoofd. Ze had zin om de zaken vast te pakken 

want haar droom moet en zal uitkomen. Co-ouderschap. Ondertussen gaan mama en haar buddy 

nog steeds samen op weg. Dit beschrijf ik graag als kantelpunt in de begeleiding. Sinds dat moment 

neemt mama haar verantwoordelijkheid op als nooit ervoren.  

Na de intake in het dagcentrum ging ik niet alleen bij mama, maar ook bij papa langs. Ik zie een man 

voor me zitten die weigerachtig naar de begeleiding kijkt, maar zich vasthoudt aan het moto ‘wat 

moet dat moet’. Hij heeft het moeilijk met het verleden en grijpt er tijdens de begeleidingen naar 

terug.  Enerzijds wil hij zijn dochter opvoeden samen met haar mama, anderzijds vind hij het 

oneerlijk wat er hem overkomen is. Een soort van haat-liefde relatie zou ik het omschrijven. Hij 

vertelt zijn verhaal. Daarna kan hij weer naar zijn dochter kijken en zich afvragen waar zij het beste 

van wordt. Hij laat mama toe op belangrijke momenten en kan haar ondersteunen waar nodig. Zijn 

motivatie hiervoor is Z.  Als begeleider geeft je dat energie. Zo mooi dat twee mensen nog zoveel om 

hun gezin geven ondanks ze niet meer onder één dak wonen.   

Doorheen de begeleiding zie ik een man die meer en meer vrede neemt met de 

dagcentrumbegeleiding. Hij koppelt zaken terug die hij thuis merkt, hij gaat in gesprek met zijn 

dochter. Papa is steeds aanwezig op de afspraken. Hij is zelfstandige (dus dit maakt het niet altijd 

makkelijk om afspraken te plannen) maar doet er alles aan om de gesprekken door te laten gaan. Het 

ene gesprek duurt een half uur een ander anderhalf uur. Papa zet door en kan zijn eerste mening aan 

de kant zetten. Dit maakt dat de begeleiding ook meer nuttig voelt voor hem.  

Op heden gaat het heel erg goed met het gezin. Papa komt in het dagcentrum koken omdat zijn 

dochter dat wil voor haar verjaardag. Hij maakt dan ook de beste wortelpuree volgens haar (en wij 

mogen dat beamen). Mama staat in haar kracht en steekt haar hoofd niet meer in het zand. Ze 

nemen beiden hun verantwoordelijkheid op ten opzichten van zichzelf en hun dochter. 

Z. is ondertussen elf. Haar hoofd zit minder vol, zorgt op een aangename manier voor anderen, geeft 

haar grenzen nog duidelijker aan en houdt zich bezig met echte meisjes dingen. En ik…. Ik mag hier 
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deel van uit maken. Ik mag tijdelijk naast hen wandelen. Ik mag hun contextbegeleider zijn. Ik mag 

meegenieten van hun succeservaringen.  

Mama, papa en Z. dank jullie wel! 

 

Verhaal van  de aanspreekouders: 

Aanspreekouder W, C en R zijn met hun eigen context ooit in begeleiding geweest in het DC.  Hun 

verhalen worden heel vaak ingezet als leidraad in de begeleiding van andere ouders.  Vragen, 

obstakels, feedback waar andere ouders mee zitten, krijgen dan een ander kader als een 

aanspreekouder zijn/haar ervaring vertelt.  Hieronder wil ik graag een aantal citaten neerzetten vanuit 

de aanspreekouders die  iets doen: 

 R: “Als ik het DC niet had gehad, zou ik mijn dochter al lang kwijt zijn geweest.  Het DC was er voor 

mij, mijn vrouw en mijn dochter.  Toen zagen we elkaars noden niet en keken we vanuit onze eigen 

gekwetste bril naar ons eigen verhaal.  Door de interventies van het DC en vooral hun vasthouden aan 

het dossier, lukte het ons om  de situatie anders te bekijken.  Ik heb tijdens die begeleiding mijn vrouw 

verloren na een lange aanslepende ziekte, maar de band tussen mijn dochter  en mij is nog nooit zo 

goed geweest.”  

W: “Ik ben nog altijd fan van het dagcentrum en hun begeleiders en vind het nog steeds geweldig wat 

zij doen.  Ik blijf me graag vrijwillig inzetten omdat ik zelf heb mogen ervaren hoe complex een 

opvoeding kan zijn.  Ik ben fier op mijn kinderen en wil graag mijn ervaring delen in het DC aan de 

andere ouders.  Ik weet dat ik hen kan stimuleren en motiveren, soms misschien kalmeren.   

C: “Als ik zie hoe mijn zoon nu in het leven staat (een mentale beperking maar toch alleenwonend, zich 

kunnen onthouden van drank en drugs, uitkomen voor zijn homo zijn, een goede relatie hebben, zelf 

instaan voor zijn zelfbehoud) kan het niet anders zijn dan dat hij dingen heeft onthouden van de 

begeleiding die hij ruim 2 jaar in het DC heeft gehad.  Na zoveel jaren kan hij nu soms nog rekenen op 

de steun van zijn IB.  Ik ben zo trots op mijn zoon in de dingen die hij nu doet.  Soms heb ik het zelf niet 

zo gemakkelijk vanuit mijn complexe gezinssituatie en dan lijkt het of ALLES negatief is.  Vaak denk ik 

dan aan D. en hoe hij alles managet.  Dit helpt mij dan weer in mijn proces.  Met veel zorg laat ik soms 

ouders meekijken in mijn situatie en hen dichter bij de realiteit brengen.  Dit is mijn manier om aan 

het DC te zeggen: “Dank je wel.”.  
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5.2 Overleg en samenwerking 

 

CoBAL en BAL overleg (VSD). Vanuit het dagcentrum werden deze vergaderingen bijgewoond door 

een begeleider, Joris van Lindt.  Verslagen worden bijgehouden door Joris.   

o Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  Hoe meldt een jongere zich aan?  Hoe zit het 

met de wachtlijsten?  

o Hoe gaat men om met de wachtlijst rechtstreekse toegankelijkheid?   

o Hoe gaat iedereen om met Bezetting/Benutting?   

o … 

LSD of Limburgs Samenwerkingsverband Dagcentra. In 2017 heeft Yoshi dit opgenomen.  

Vragen vanuit het DC werden meegenomen.  Yoshi bracht info mee over hoe andere dagcentra met 

bepaalde thema’s omgaan:  

o Hoe omgaan met drugs en alcohol?  Is er een protocol? 

o Hoe is de benutting/bezetting tijdens de vakantiedagen?  Hoe worden de lege plaatsen 

opgevuld?   

o Hoe verdeelt met de dossiers?  Is er een opdeling IB/GB? Wat zijn de voordelen? 

Nadelen?  

o Hoe zet men in op het netwerk van de cliënten?   

o ….. 

 

JopLim 

 Vanuit het dagcentrum nemen 3 ouders deel, 

die ooit een jongere in begeleiding hadden in 

het dagcentrum.  Zij vertegenwoordigen de 

oudergroep en brengen hun eigen ervaringen 

in.  Een aantal  van deze ouders nemen ook 

deel aan de mandaathoudersbijeenkomst.  In 

2017 neemt Eliska Douwen deze groep op 

sleeptouw.  De vergaderingen gaan sinds 2017 

door om en om (Daidalos en DC De Teuten in 

Lommel).   Thema’s hier zijn: 

o Inspraak en participatie en dit 

vanuit ouders en jongeren 

o Ideeën inbrengen voor de 

lopende projecten 

o Ervaringen delen en deze 

inzetten naar dialoogdagen.. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOsMPYoILZAhXMJFAKHXAhCBIQjRx6BAgAEAY&url=https://hr-communicatie.nl/blog/communicatietrainingen-hoe-minder-hoe-beter/&psig=AOvVaw2WlhPideHx15NIqzsfnpfo&ust=1517489775779775
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o Vragen vanuit eender welke 

voorziening die op deze tafel 

dienen besproken te worden. 

o …. 

Deze groep wordt al door het jeugdlandschap 

gezien, want heel regelmatig worden zij 

gevraagd om te komen spreken, of om mee te 

doen aan vergaderingen, dit vanuit 

ouderparticipatie.   

Netwerklunch Inloop Lommel: 
Vanuit een kleinschalige vraag tijdens een 

nieuwjaarsreceptie is het idee ontstaan om 

elke maand samen te komen in het 

Inloopcentrum in Lommel.  Het doel hiervan 

was om samen te komen, een gezicht te 

plakken op de hulpverlening en mekaar en 

ieders werking beter te leren kennen.  We 

ontmoeten elkaar elke maand en vertellen 

over de huidige ontwikkelingen of vragen info 

omtrent een cliënt en zijn 

hulpverleningstraject. 

Hieruit zijn al: 

- Mensen uitgenodigd in het DC om hun 

werking uit te leggen. 

- Cliënten een meer gepaste hulp 

aangeboden. 

- Met een verruimende blik naar een 

casus gekeken en de mogelijkheden 

daarin. 

- Anderen geïnformeerd over de 

verschillende modules van het DC, PH 

en werking Jongerenwerking Pieter 

Simenon. 

- Andere diensten op bezoek geweest 

om onze werking fysiek voor te stellen 

- ….  

Huizen van het Kind 
In 2017 is er de aankondiging gedaan dat er 

gestart zal worden met het maken van plannen 

om “een Huis van het Kind” te ontwikkelen.  Als 

deelwerking van Pieter Simenon en 

rechtstreeks toegankelijk, zijn we heel blij dat 

we deel mogen uitmaken in het maken van dit 

plan.     

van werkgroepen, die in 2018 zullen 

onderzoeken wat dit Huis van het Kind in 

Lommel precies dient te zijn.  

Vanuit het dagcentrum en PH hebben 

verschillende medewerkers zich geëngageerd 

om aan de verschillende werkgroepen deel te 

nemen.   

Het verhaal van onze interim Kaat: 

“Als ‘interimmer’ in het dagcentrum” 

25 september 2017, 11 uur: met knikkende knieën, zweetpollekes en een klein hartje vertrek ik richting 

Lommel voor mijn allereerste werkdag op mijn allereerste job. Op dat moment weet ik nog niet wat 

de komende 8 maanden gaan brengen, maar ik voel het enthousiasme tot in mijn kleine teen. Ik kom 

aan in de Koning Leopoldlaan, maak kennis met mijn collega’s, draai ‘s avonds mijn eerste groep mee 

en weet meteen dat ik hier wel op mijn pootjes (en af en toe op mijn gezicht) ga terecht komen.  

Ik spring ineens 5 maanden verder, naar januari 2018. De afgelopen maanden waren, hoe kan ik ze het 

best omschrijven, héél bewogen. Er waren momenten waarop ik ontzettend hard twijfelde aan mezelf, 

momenten waarop ik het gevoel had ik dit werk beter aan anderen overliet, maar gelukkig nog meer 

momenten waarop ik dacht: ‘Yes, hier voel ik me thuis’. In ieder geval kon ik met elke kronkel in mijn 

hoofd terugvallen op mijn za-li-ge collega’s die mij, echt waar, elke keer met raad en daad hebben 

bijgestaan. Al jaren staan ze hier met zoveel passie en daar heb ik heel veel bewondering voor. De 
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afgelopen maanden heb ik meer geleerd dat in mijn hele schoolcarrière en kon ik meer ervaringen 

opdoen dan in al mijn stages opgeteld.  

De spannendste momenten waren ongetwijfeld mijn eerste gezinsbegeleidingen, helemaal alleen. 

Voor meer leeuwen kon ik niet gegooid worden. Ik deed mijn uiterste best om alle regeltjes (die ze er 

op school hadden ingeklopt) te volgen, om ze er laten weer uit te smijten, want oprecht en ‘écht zijn’ 

bleek de enige manier om verbinding te kunnen maken. Ondertussen heb ik al een kleine weg afgelegd 

met mijn gezinnen en ben ik ze heel dankbaar voor het vertrouwen dat ik van hen kreeg. Ik kijk zo uit 

naar de maanden die nog volgen, naar het verder op weg gaan met mijn gezinnen, en naar nog meer 

zalige momenten in dit fantastisch team.    

 

Sponsoring 
In 2017 konden we weer rekenen op een supertof kamp, deels gesponsord door vzw Futura vzw.  We 

zijn hen zeer dankbaar dat we de kids van het dagcentrum hun kampbeleving en rijke ervaring 

gedurende die week weer konden beloven!  Daarnaast bedanken we ook Tandy Mallet en haar 

creatieve team voor een metamorfose van de kinder- en tienerkamer.  Dankzij haar werden deze 

ruimtes modern, rustgevend en voorzien van veel meer geüpdatet materialen.   

Daarnaast zijn ook alle kleine extra’s zoals: 

- Dank aan Carina en Eddy voor de gratis voeding van de voedselbank.  

- Dank aan Akindo voor de fijne samenwerking en de verschillende aanbod (goedkoper naar 

Sun Parks, aanbod vanuit de Dotti shop).  

- Dank aan de oma en mama van Yoshi die voor de kerstdagen voor iedereen een muts en een 

knuffel hebben voorzien.  

- Dank aan Rita (link met Futura VZW) voor het zorgen van onderhouds- en hygiëne materiaal.  

Daarnaast dank voor de grote Sintspeculaaskoeken. 

- Dank aan BNI voor de grote snoepzakken!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsuIXW-IHZAhVQL1AKHQKMCNEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.goedkope-ansichtkaarten.nl/nl/hartung-dank-je-wel.html&psig=AOvVaw2_ZSi0p_GuUouvOib22dCk&ust=1517479187706198
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5.3 Cijfers  

Gestarte jongeren in 2017 
Spreiding geslacht (per unieke jongere) RTJ en OSD 

 RTJ OSD 

Mannelijk 5 1 

Vrouwelijk 1 3 

Totaal 6 4 

 

Spreiding leeftijd bij aanmelding (per unieke jongere) RTJ en OSD  

Leeftijd Aantal 

4-6 jaar 0 

7-12 jaar 7 

13-18 jaar 3 

Totaal 10 

 

Verblijfsadres vermeld bij aanmelding (per unieke jongere) 

Gemeente Aantal 

Lommel 8 

Overpelt 0 

Neerpelt 2 

Totaal 10 

 

Spreiding verwijzende instantie (per unieke jongere) 

Instantie 2017 2016 

OCJ Maaseik 2 0 

SDJ Hasselt 2 1 

RTJ (brede instap) 6 5 

Totaal 10 6 

 

Gestopte begeleidingen  
Spreiding geslacht (per unieke jongere) zowel in DB als CB 

Geslacht Aantal 
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Mannelijk 7 

2 2 

Totaal 9 

 

Spreiding leeftijd bij stop begeleiding 

Leeftijdscategorie Aantal 

7-12 jaar 5 

13-18 jaar 4 

Totaal 9 

 

Spreiding verwijzende instantie bij stop jongere 

Instantie Volledig jaar 2017 

OCJ 3 

JRB 2 

Brede instap 4 

Totaal 9 

 

Gezinssituatie 

Gezinssituatie Aantal 

Eenoudergezin moeder 7 

Eenoudergezin vader 1 

Nieuw samengesteld gezin moeder 0 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

Kerngezin 0 

Pleegouder 1 

Totaal 9 

 

Begeleide jongeren 
Totaal opgestarte en afgesloten begeleidingen in 2017 (zowel DB als CB) 

Maand Aantal 

opgestarte 

begeleidingen 

  Aantal 

afgesloten 

begeleidingen 
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 OCJ JRB RTJ OCJ JRB RTJ 

Januari 0 0 0 0 0 0 

Februari 0 0 1 0 0 0 

Maart 1 1 2 2 0 2 

April 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 2 0 

Juli 1 1 1 0 0 0 

Augustus 0 0 0 1 0 1 

September 0 0 0 0 0 1 

Oktober 0 0 1 0 0 0 

November 0 0 1 0 0 0 

December 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2 2 6 3 2 4 

 

Spreiding geslacht (per unieke jongere) zowel in DB als CB (per 31 12 17) 

Geslacht Aantal 

Mannelijk 9 

Vrouwelijk 4 

Totaal 13* 

*Op 31 12 2016 zijn er 13 begeleidingstrajecten.  Op 01 01 2017 start deze lijst met 11 trajecten (2 

afgerond) 

Spreiding leeftijd bij start begeleide jongere per 31 12 2017 

Leeftijdscategorie Aantal 

4-6 jaar 1 

7-12 jaar 8  

13- 18 jaar 4 

Totaal 13 

 

Verblijfsadres 

Plaats Aantal 

Lommel 9 
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St. H. Lille (Neerpelt) 1 

Hamont 2 

Hechtel 1 

Totaal 13 

 

Opleidingsniveau bij start begeleiding DB en CB 

Dagbesteding Onbekend Mannelijk Vrouwelijk Totaal 

Algemeen 

secundair 

onderwijs 

0 1 2 3 

Buitengewoon 

secundair 

onderwijs 

0 0 0 0 

Lager onderwijs 0 4 2 6 

Buitengewoon 

lager onderwijs 

0 1 0 1 

Totaal 0 6 4 10 

 

Gezinssituatie van de begeleide jongere per 31 12 2017 DB en CB 

Gezinssituatie Aantal 

Eenoudergezin moeder 6 

Eenoudergezin vader 2 

Nieuw samengesteld gezin moeder 0 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

Kerngezin 1 

Pleeggezin 1 

Totaal 10 

 

Nazorg (6 maanden na afsluiten dossier in DC) 

Nazorg Aantal 

Nazorg geboden 8 

Nazorg geboden, maar door context geen 

aanspraak op gemaakt 

1 
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Onbeantwoord 0 

Totaal 9 

 

Benuttingsdagen dagbegeleiding en context en percentages in 2017 (periode 
01/01/2017 tem 31/12/2017) 

Percentage benutting en bezetting jaar 2017: 
 

Module % Bezetting % Benutting 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 99,5% 64,10% 

Contextbegeleiding breedsporig 140,1% 97,5% 

Contextbegeleiding laagintensief 83,6% 114,30% 

 

Overzicht bezettingsgraad vanaf 2013 

                           Jaar           Capaciteit   % Bezetting 

2013 10 DB 104,60% 

 12 CB 97,44% 

2014 10 DB 101,00% 

 12 CB 102,30% 

2015 9 DB  104,7% 

 11 CB 100,5% 

2016 9 DB 109% 

 11 CB 92% 

2017 9 DB 99,5 

 11 CB 

Laag – en breedsporig 

83,6% 

140,1% 

 

Vanuit de cijfergegevens kunnen we vaststellen dat de cliënten hoofdzakelijk komen van in de 

omgeving van het dagcentrum.  Zo kan u zien in de lijst van regio’s dat gezinnen niet te ver van het 

DC mogen wonen om brengen en ophalen van hun jongere elke dag te kunnen voorzien.  

We houden ons in het dagcentrum aan de afspraak om cliënten op te nemen volgens het 

ritssysteem.  Bij een open plaats kijken we wie de volgende in de lijst is: een cliënt aangemeld vanuit 

de brede instap, of eentje vanuit de OSD lijst.  Zo werken we om en om.    

Als we de lijst van het OSD bekijken, merken we dat er minder aanmeldingen komen vanuit die pool.  

Waar er vroeger gemiddeld 10 cliënten op de wachtlijst stonden door het OSD, staan er nu 
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gemiddeld 3 cliënten op de wachtlijst vanuit het OSD. Deze invloed komt er sinds we ook 

rechtstreeks toegankelijk zijn.  (Komen deze jongeren nu eerst via de brede instap bij ons terecht?)   

We proberen de trajecten van de cliënten flexibel in te zetten en op maat te werken.  De jongere en 

hun gezin hebben zoveel mogelijk de regie over hun eigen traject en kijken wanneer het “goed 

genoeg” is.  Zo hebben we kunnen garanderen dat we binnen het jaar konden opstarten.    
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KERNPROCESSEN PH 

6.1 Voorstelling ahv onze driehoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positieve Heroriëntering is een manier van 

processen begeleiden in gezinnen – géén 

begeleiding an sich – en zet de jongere en de 

context samen met hun communicatie en 

verantwoordelijkheden centraal. PH richt zich 

op wat de betrokkenen met elkaar verbindt. 

Verbondenheid is het uitgangspunt maar ook 

de doelstelling. Cruciaal is dat we onmiddellijk 

inspelen op de verontrusting die er ligt binnen 

het gezin. We worden door een verwijzer 

(CLB, CGG, OCJ,…) geïntroduceerd als 

procesbegeleider. We profileren ons ook niet 

als hulpverlener, niet als iemand die de 

oplossing voor de verontrusting komt 

brengen, maar wij beogen de communicatie 

tussen de mensen te herstellen, verbinding 

tussen de mensen te brengen en hen te doen 

geloven in hun eigen mogelijkheden om om te 

gaan met het probleem dat er ligt, teneinde 

iets in beweging te krijgen vanuit de mensen 

zelf, waardoor ze uiteindelijk zelf verder 

kunnen.  

PH is dus een emancipatorisch proces in 

waarbij de kracht van mensen aangesproken 

wordt. Iedereen krijgt de 

verantwoordelijkheid om een steentje bij te 

dragen tot positieve verandering. 

Het is een gestructureerd proces waarbij 

betrokkenen op zoek gaan naar de kern van 

hun vraag en hun gevoel. De 

procesbegeleiding creëert een veilig klimaat 

waarin de betrokkenen elkaar, elkaars gevoel 

en verlangen beluisteren. Mensen (opnieuw) 

naar elkaar laten luisteren is de bron tot 

herstel van de communicatie en de relatie. 
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“Hey B, 

Het PH traject heeft ons geholpen om inzicht in elkaar te krijgen.  

In ons gezin spraken we wel met elkaar, maar communiceerden we niet. We dachten voor een ander en spraken 

voor een ander.  

Het PH-traject heeft ons geholpen beter met elkaar te communiceren. Dat lukt misschien nog steeds niet altijd 

en we vallen helaas nog wel eens terug in oude gewoontes, maar we kijken naar onszelf en realiseren ons dan 

dat dat gebeurt.  

In het verleden gingen we maar stug door tot de bom echt barstte, nu kunnen we op tijd ingrijpen. 

De begeleiding die we hebben gekregen tijdens het traject is echt top. De mensen staan voor je klaar en 

luisteren echt naar je!  

Je hebt het vaak niet door als je midden in een situatie zit waar je geen uitweg meer in ziet, maar de inzichten 

en de kijk op bepaalde situaties of personen door een ‘buitenstaander’ kunnen juist heel erg behulpzaam zijn. Bij 

ons was dat heel erg het geval. Onze ogen gingen open voor, door en met elkaar. 

Wij gaven altijd een ander de schuld van bepaalde situaties of gebeurtenissen maar juist door PH beseften we 

dat het ook vaak onze eigen schuld was en dat we met z’n allen schuldig of verantwoordelijk waren aan de 

situatie waarin we zaten. 

Het is niet altijd zo zwart/wit als dat het lijkt... Vaak is er ook een grijs gebied waar je onbewust met z'n allen 

inzit. Met behulp van PH zijn onze ogen geopend en weten we dat er grijze gebieden bestaan.  

Als je het gevoel hebt dat je in een uitzichtloze situatie zit, accepteer de hulp die je kan krijgen en die je geboden 

wordt, een PH traject zou heel goed de hulp kunnen zijn die je nodig hebt. 

Lieve B, 

Ik wil je heel duidelijk zeggen dat ik je een topper vind en ik heel blij ben dat jij bij ons bent gekomen en ons hebt 

geholpen waar je kon. 

Je bent een lieverd, verander nooit en laat niemand je wijs maken dat er een andere waarheid is!!! 

Liefs K” 

 

PH kan worden ingezet voor (gezinnen met) kinderen van 0 tot 18 jaar, jongens en meisjes. 

Nadat in 2015 voornamelijk werd ingezet op vorming van ons PH-team, kennismaking en engageren 

van onze toekomstige partners (CLB, CGG, OCJ,…) en het opstarten van de eerste dossiers, 

ontvouwde PH zich in 2016 en 2017 binnen Limburg en zagen we dat meer en meer partners uit de 

Brede Instap beroep deden op onze PH-expertise. In 2018 beogen we de volle capaciteit van 13 

modules PH te vullen en een sterk ingebed team te representeren voor deze vorm van 

procesbegeleiding. 

 

“Elk kind moet de weg naar volwassenheid afleggen met vallen en opstaan maar wat als je als gezin een 

struikelblok tegenkomt dat niet binnen de normen valt? Toen onze dochter in aanraking kwam met drugs 

wilden wij dat meteen grondig aanpakken maar waar begin je als ouder? Er komen talloze emoties op je af en 

dan moet je als ouder stevig genoeg in je schoenen staan om ook nog een rots voor je kind te kunnen zijn. Geen 

eenvoudige taak want na de woede (waarom doet ons kind zoiets?) en twijfel (is het mijn schuld als ouder?) 

Moet je er hoe dan ook voor ze zijn en dat terwijl ik eigenlijk vooral boos en verdrietig was dat ze zich had laten 

meeslepen en ondanks onze voorlichting en waarschuwingen voor die situatie had gekozen. 

Via crisishulp kwamen wij in aanraking met PH, een vorm van gezinsbegeleiding waarbij het gezin en de 

onderlinge communicatie centraal staat. In eerste instantie hadden we er niet echt hoge verwachtingen van 
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maar na de periode van 4 maanden hebben wij als opvoeders toch een en ander geleerd en de puber hopelijk 

ook. 

Het is erg simpel om een situatie alleen vanuit je eigen beleving te beschouwen maar de beleving en redenatie 

van een puber zijn totaal anders (vooruit soms volkomen onredelijk en ondoordacht) dan die van ons 

volwassenen. Toch fijn als je dan als gezin in zijn geheel of als gezinsleden onderling een gesprek kan voeren 

met een coach van PH die als een soort “scheidsrechter” het gesprek in de juiste richting stuurt. Nu is het woord 

scheidsrechter misschien niet helemaal terecht, de PH medewerker kiest niet één winnaar aan het einde van het 

gesprek maar streeft naar een winsituatie voor alle deelnemers aan dat gesprek. 

Het is vaak heel moeilijk om je gevoelens te uiten of je bezorgdheden uit te spreken en dan op begrip te 

rekenen. Bij PH leren ze je dat je gevoel je gevoel is, zonder dat een ander daarover mag oordelen. Tijdens onze 

gesprekken voelde ik mij door de aanwezigheid van de PH coach vrijer om eerlijk te durven zeggen wat ik voelde 

en wat ik nodig had. De gesprekken waren niet altijd makkelijk maar het was fijn om door de aanwezigheid van 

de PH coach het gevoel te hebben dat je gesteund werd in je gevoelens. 

Na mijn eerste één op één gesprek met de coach moest ik even heel diep naar binnen bij mijzelf om mijn 

gevoelens goed op een rij te zetten. De dagen daarna zat ik vol schuldgevoelens omdat ik mijn verwachtingen 

onredelijk vond maar door PH heb ik als moeder geleerd dat ik ook goed voor mijzelf moet zorgen om een 

stabielere en betere moeder te zijn. Door liever en milder voor mijzelf te zijn kan ik de mogelijke crisis situaties 

ook veel beter aan en mijn kinderen beter begeleiden tijdens die moeilijke periode. 

C” 

 

6.2 Overleg en samenwerking 
 

Met het PH team word intensief ingezet op netwerking. Het bekendmaken van ons aanbod bij onze 

toeleiders is een constante in de werking. Dit wordt ondersteund door gerichte vorming van deze 

toeleiders. 

We participeren actief in   

- de stuurgroep Positieve Heroriëntering Limburg 

- platform Positieve Heroriëntering Vlaanderen 

- werkgroep Scherp, Scherper, Scherpst Positieve Heroriëntering Vlaanderen 

 

6.3 Cijfers  
 

Naam Bezettinggraad 

2016 

Bezettingsgraad 

2017 

Contextbegeleiding in functie van 

positieve heroriëntering 

72.5% 91.1% 
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Soort afronding Eventuele 

doorverwijzing 

Totaal aantal 

Geen verontrusting en 

geen verdere opvolging 

aanmelder 

 9 

   

Geen verontrusting met 

verdere opvolging 

aanmelder 

OCJ Hasselt (1 dossier) 9 

   

Verontrusting met verdere 

opvolging van de 

aanmelder + eventuele 

doorverwijzing 

OCJ 5 

Crisismeldpunt 

Psychiater 

   

Verontrusting zonder 

verdere opvolging van de 

aanmelder + eventuele 

doorverwijzing 

Asster 5 

School, geen MaNo 

meer aanwezig 

   

Totaal aantal opstarten in 

2017 

 28 
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VZW JONGERENWERKING PIETER SIMENON 
Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon  -  Bijzondere Jeugdbijstand  - Agentschap Jongerenwelzijn – Vlaamse Overheid 

Hoofdzetel VZW, tevens adres begeleidingstehuis 
Martinus Van Gurplaan 45 

3920 Lommel 

T: 011 54 46 08 

F: 011 55 33 01 

E: pietersimenon@telenet.be 

RTJ: 

APPèL zetelt: 
 

Zilleweg 26 

3920 Lommel 

T: 011-54 50 25 

F: 011-54 50 21 

E: appel@pietersimenon.be 

  

 

 

Dagcentrum De Teuten / PH zetelt: 
 

Koning Leopoldlaan 26 

3920 Lommel 

T: 011 55 28 15 

F: 011 54 72 65 

E: dagcentrum@dcdeteuten.be 

E: positieveherorientering@pietersimenon.be 

PH telefonisch: 0479-37 89 20 

 

IBAN 

BE91 0000 1025 0876 

BE51 0112 5010 5062 

 

 

Indien U ons financieel wil steunen 

BPOST BE91 0000 1025 0876 of BNP PARIBAS FORTIS BE51 0112 5010 5062 van vzw Jongerenwerking Pieter 

Simenon, Martinus Van Gurplaan 45, 3920 Lommel, met eventuele vermelding 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.    

Alvast een warme dank je wel vanuit de vzw, maar eveneens vanuit onze jongeren en hun gezinnen. 

mailto:pietersimenon@telenet.be
mailto:appel@pietersimenon.be
mailto:dagcentrum@dcdeteuten.be
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