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VZW JONGERENWERKING PIETER SIMENON    

Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon    CANO BEGELEIDINGSTEHUIS 

Bijzondere Jeugdbijstand      PIETER SIMENON 

Agentschap Jongerenwelzijn – Vlaamse Overheid 

         

 

         APPèL 
 

Martinus Van Gurplaan 45    Zilleweg 16  

3920 Lommel      3920 Lommel 
 

 
T  011 54.46.08      T  011 54.50.25 

F  011 55.33.01      F  011 54.50.21 

E  pietersimenon@telenet.be 
 
 
 

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.  

 

Met oprechte dank vanwege heel de gemeenschap van de jongerenwerking! 

mailto:pietersimenon@telenet.be
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WOORD  VOORAF  
 

 

 

 

Verbindend werken heeft een centrale plaats in 

onze organisatiemissie.  Niet alleen verbinding 

in het herstellen van breuken die onze jongeren 

en gezinnen ervaren. Ook verbinding in het 

dagelijks werken met medewerkers, partners en 

de bredere samenleving. Dit jaarverslag is een 

poging om u als lezer mee te nemen in onze 

werking, te verbinden met wat we realiseerden 

en wat we zullen realiseren. 

  

Het jaarverslag is opgebouwd vanuit een 

driehoek waar drie polen (doelgroep, organisatie  

en  medewerker)  permanent in verbinding 

staan. De driehoek wordt omringd  en  

beïnvloed  door  de  vierde pool, de globe 

(externe invloeden, maatschappelijke evoluties). 

Binnen CANO begeleidingstehuis Pieter 

Simenon proberen  we   steeds om onze missie 

te realiseren vanuit een evenwichtig verdeelde 

zorg binnen deze vier polen. 

 

Het was een pittig jaar voor onze werking. Begin 

juli namen we afscheid van Heidi, een trouwe 

medewerker die overleed na een lang en 

dapper gevecht tegen kanker.  

Gert Houben, de directeur van CANO, stapte in 

augustus 2015 in een nieuwe job. De Raad van 

Bestuur stond voor een grote uitdaging naar 

invulling van de functie en naar het 

conceptualiseren en aanpassen van het opzet 

van een directieteam. Vanaf midden augustus 

stapte Roel Gerits als nieuw lid van het 

directieteam in de leiding van CANO Pieter 

Simenon.  

 

Ondertussen stond ook de sector niet stil. De 

evoluties van de voorbije jaren kenden stilaan 

hun plek binnen de werking. Nieuwe initiatieven 

werden gelanceerd. Anderen verder uitgewerkt. 

We lijsten er enkele op: een nieuwe 

uitbreidingsoproep mobiele uitstroom 

gemeenschapsinstellingen, Intersectorale 

Zorgnetwerken, de implementatie van het 

kwaliteitsdecreet, het implementatietraject 

positieve heroriëntering, de opvolging van het 

experiment NPT, … 

 

Als organisatie wensen we in 2016 verdere 

concrete stappen te zetten in de uitvoering van 

het zorgstrategisch plan. Onze 

infrastructuurplannen zullen we in het 

jaarverslag van 2016 uitgebreid toelichten. 

 

Doorheen het jaarverslag proberen we deze  

nieuwe evoluties te  verduidelijken en een zicht 

te geven op het concrete werk met onze 

jongeren en hun context. We willen in het 

bijzonder onze jongeren, hun families en 

steunfiguren bedanken voor het samen op pad 

mogen gaan, ondanks alle drempels en 

moeilijkheden. 

 

Bedankt ook aan alle medewerkers en partners 

die bijdroegen aan het CANO-verhaal in 2015. 

 

Voor meer informatie over onze vzw verwijzen 

we u graag door naar onze website 

www.pietersimenon.be 

en wat CANO betreft, vindt u veel extra 

informatie op www.canovlaanderen.be. 

 

Wij wensen u veel leesplezier toe.  

 

Roel Gerits 

directie

http://www.pietersimenon.be/
http://www.canovlaanderen.be/
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AFKOR TINGEN  
 
 
 
 
 
 

BINC 

CANO 

CLB  

EMK 

JPS 

MOF  

OCMW 

TGI  

VDAB 

 

 
VOS 

ITP  

Begeleiding in Cijfers 
 
 
Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 
 
 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
 
 
Experimenteel Modulair Kader 
 
 
Jongerenwerking Pieter Simenon vzw 
 
 
Misdrijf Omschreven Feit 
 
 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
 
 
Thema-Gecentreerde Interactie 
 
 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
 
 
Verontrustende Opvoedingssituatie 
 
 
Intersectorale Toegangspoort
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DE  OPBOUW  VAN  HET  JAAR VERSLAG  

 
Het jaarverslag van 2015 is opgebouwd rond de 

kwaliteitsdriehoek. De kwaliteitsdriehoek is een 

aanpassing van het TGI-model (Themagecentreerde 

Interactie)l  en  wordt  binnen  de  vzw gehanteerd 

als analyse-instrument en kapstok om (beleids- en 

veranderings-)processen te beheersen. Het vertrekt 

vanuit een driehoek waar drie polen (doelgroep, 

organisatie en medewerker) permanent in 

verbinding staan. De driehoek wordt omringd en 

beïnvloed  door  de vierde pool, de  globe  (externe 

invloeden, maatschappelijke evoluties). Binnen 

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon proberen 

we  steeds  om  onze  missie  te  realiseren  vanuit 

een evenwichtig verdeelde zorg binnen deze vier 

polen. In dit jaarverslag zijn de grote hoofdstukken 

opgebouwd rond de polen van de kwaliteitsdriehoek. 

Door deze indeling hopen wij de lezer voldoende te 

informeren over onze doelgroep, onze organisatie 

en    onze    medewerkers    binnen    een    continu 

veranderende globe. 

 
 

ONZE 

JONGEREN 
 
 
 

GLOBE 
 

 
 

KERN 

PROCESSEN 
 

ONZE 

ORGANISATIE 

ONZE    

MEDEWERKERS
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SCHEMATISCHE  VOORSTELLING  
 
 
 

     CANO BEGELEIDINGSTEHUIS 
PIETER SIMENON 

 
VZW JONGERENWERKING                    HCA-DIENST BAAL 

PIETER SIMENON                                        

 
DAGCENTRUM DE TEUTEN 

 

 
 
 

ORGANISATIE VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG (OVBJ) PIETER SIMENON, 
FORMELE ERKENNINGSSTRUCTUUR 01/01/2015 

 

 

CANO BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON 
CENTRUM VOOR ACTIEVE NETWERKONTWIKKELING EN OMGEVINGSONDERSTEUNING, LOMMEL 

 

 
•             27 modules contextbegeleiding 

•             3 modules contextbegeleiding autonoom wonen 

•             12 modules verblijf 

•             4 modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A) 

•             8 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (positieve heroriëntering) 

  

PROJECTENDIENST (APPèL) 
ONDERSTEUNENDE MODULE PIETER SIMENON, LOMMEL 

 

•             4 modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A) 
 

DAGCENTRUM DE TEUTEN 
DAGCENTRUM, LOMMEL 

 
 

•             9  modules dagbegeleiding 

•             11 modules contextbegeleiding 

•             5 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (positieve heroriëntering)  
 

HCA-DIENST BAAL 
BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING LIMBURG, HASSELT 

 
 

HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling rond minderjarige delictplegers in het 

gerechtelijk arrondissement Limburg (Hasselt en Tongeren) 

 
•             Herstelbemiddeling 

•             Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO) 

•             Gemeenschapsdienst 

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

•             Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB) 

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

De drie voorzieningen zijn erkend door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn Bijzondere 

Jeugdbijstand.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

ALGEMENE  VOORSTELLING  ACTUELE  VZW  
 

De  missie  van  de  vzw  
 

 

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is 

een privaat initiatief dat werkt in het kader van 

Jongerenwelzijn, Bijzondere jeugdbijstand en 

jeugdbescherming. 

 
De missie werd voor de totale organisatie in 

2003 vernieuwd als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze missie onderschrijft twee belangrijke waarden: 

"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”. 

 

 

GELOOF IN DE KRACHT EN DE GROEIMOGELIJKHEDEN IN VERBONDENHEID 

RESPECT VOOR IEDERS EIGENHEID EN ERNAAR HANDELEN 
 

 

Beide waarden worden voor een beter begrip verduidelijkt door en verbonden met een aantal trefwoor- 

den, die belangrijk zijn voor de organisatie: 
 
 
 
 

positivisme  responsabiliserin g gelijkwaardigheid  zorgzaam  e m a n c i p a t o r i s c h  discretie 
 

E M P O W E R M E N T       O P E N H E I D  
 
eerli jkheid  

 

S O L I D A R I T E I T  
 
E C H T H E I D  

 
realistisch 

 

innoverend  
 

rechtvaardigheid  
 

evenwichtig  
 

subsidiair           zichzelf  in  vraag  stellend 
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Het  Dagcentrum  de  Teuten  
 
 

Dagcentrum “De Teuten” is een dagcentrum binnen 

de   Bijzondere   Jeugdzorg,  gestart   in   1991.   Het 

is een dagcentrum voor multimodale gezins- en 

jongerenbegeleiding met modules dagbegeleiding in 

groep voor 9 jongeren en contextmodules voor 11 

gezinnen. Dit voor jongens en meisjes van 6 tot 18 

jaar. Dagcentrum de Teuten is een deelorganisatie 

van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. Het 

dagcentrum  is  goed bereikbaar en  gelegen  in  het 

centrum van Lommel. 

 

Om aan verontrustende opvoedingssituaties het 

hoofd te bieden, worden in deze semi-residentiële, 

lokaal gerichte werkvorm schoolgaande jongeren 

begeleid na de schooluren en tijdens vakantiedagen 

via groepsmomenten of gerichte individuele 

begeleiding. Voor de gezinnen is er contextuele 

gezinsbegeleiding. 

 
De jongere en het gezin kunnen rechtstreeks worden 

aangemeld door diensten binnen de brede instap 

(CKG, CLB, DAGG, …) of nog via de reeds gekende 

diensten, het OCJ en JRB. Samen met de aanmelders 

bekijken we de hulpvraag.  

 

Vanaf 2015 biedt het dagcentrum 5 modules 

contextbegeleiding aan in functie van positieve 

heroriëntering. Aanmeldingen gebeuren vanuit 

partners rechtstreeks toegankelijke hulp of het OCJ. 

De module richt zich op jongens en meisjes van 0 

tot 18 jaar.  

 

 
 
 
 
 

De  HCA-dienst  BAAL  
 

Het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg staat 

in het gerechtelijk arrondissement Limburg garant   

voor   het   geïntegreerd   aanbod van herstelgerichte 

en constructieve afhandelingen (HCA) bij 

minderjarige delictplegers. 

 
BAAL is gestart eind 1998 en is gevestigd in Hasselt, 

Kattegatstraat 8/8. 

 
BAAL organiseert herstelbemiddeling, HERGO, 

gemeenschapsdienst en drie verschillende 

leerprojecten. De uitvoering van herstelbemiddeling 

kwam vlug op kruissnelheid, waarna werd uitgebreid 

met gemeenschapsdienst. Door middel van een 

tijdelijke bijkomende projectovereenkomst werd het 

leerproject “Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen” 

ontwikkeld, uitgevoerd en geïntegreerd. 

Vanaf eind 2005 tot begin 2008 participeerde BAAL 

in het preventieproject “BUMPER” in samenwerking 

met de regiodienst BJB Limburg. 

 
Vanaf 1 april 2007 kon BAAL officieel kwantitatief 

uitbreiden. Medio 2007 werden de leerprojecten 

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

antwoord?” gerealiseerd. 

 
De ouderstage werd operationeel sinds begin 2008 

in de vorm van een project, maar is ondertussen 

stopgezet. 

 
Vanaf 2009 is BAAL als HCA-dienst categorie 8 

erkend voor de beide gerechtelijke arrondissementen 

Hasselt en Tongeren. 
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Het  CANO  begeleidingstehuis  Pieter  Simenon  
 

 
 
 

CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaci- 

teit van 30 intensieve begeleidingen opgedeeld in de 

volgende modules: module contextbegeleiding (27), 

module contextbegeleiding autonoom wonen (3), 

module verblijf (12), module ondersteunende bege- 

leiding (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 multicomplex 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 de jongere en zijn leefomgeving. Via een 

integrale begeleiding van de jongere en/in zijn leef- 

omgeving worden enerzijds de competenties van de 

jongere vergroot en anderzijds wordt de draagkracht 

van de leefomgeving en de maatschappelijke instel- 

lingen vergroot. Het procesdoel is de individuele en 

maatschappelijke  emancipatie.  Methodisch  wordt 

niet vertrokken vanuit één bepaald theoretisch ka- 

der, maar er wordt eerder eclectisch gewerkt van- 

uit verscheidene theorieën: voornamelijk zijn dat de 

maatschappelijke kwetsbaarheid, het ervaringsle- 

ren,  cliëntgerichte  begeleidingsrelatie,  contextuele 

en systeemgerichte benadering. 

De ondersteunende module regulariseerde de vroe- 

gere projectwerkingen Ervaringsleren en Project A en  

kreeg  de  nieuwe naam ‘APPèL’ mee. De  begeleiders 

van de ondersteunende module begeleiden zowel 

jongens als meisjes op vlak van dagactivering, korte 

ervaringstrajecten, (ont)heming, time-out en 

crisisbegeleidingsinterventie. zij hebben tot doel de 

bestaande hulpverleningstrajecten te ondersteunen. 

 
Een bijkomende erkenning, betoelaagd door het 

Agentschap Jongerenwelzijn, verhoogt de samen- 

werking met en de doorstroming van jongeren vanuit 

de gemeenschapsinstelling(en). Vroeger was dit een 

projectwerking, nl. GKRB (Gestructureerde Kortdu- 

rende Residentiële Begeleiding), vanaf begin 2011 

werd dit geregulariseerd in een bijkomende erken- 

ning voor 16 capaciteitseenheden (binnen de be- 

staande capaciteit). 

 

Sinds 1 januari 2015 bieden we - in een nauwe 

samenwerking met de collega’s van het dagcentrum 

- 8 modules kortdurende krachtgerichte 

contextbegeleiding aan. Deze module staat beter 

bekend als ‘Positieve Heroriëntering’ en is 

rechtstreeks toegankelijk. De module sluit aan bij de 

missie en visie van de vzw, maar is als CANO 

terzelfdertijd ook onze eerste kennismaking met 

jongeren en gezinnen met een beperkte 

hulpverleningsgeschiedenis zonder tussenkomst 

van een jeugdrechtbank. 
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ON ZE  

ORGANIS ATIE  
 
 
 

ORGANIGRAM 
 
 

Procesgerichte netwerkorganisatie vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

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. 
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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.  

I n t e g r a l e  k w a l i t e i t s z o r g  

 
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. 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 

groeinveaus en probeert met verbeterprojecten de kwaliteit continu te verbeteren en te handhaven. 

 
Het agentschap Jongerenwelzijn organiseert samen met de drie koepels in de Bijzondere  Jeugdzorg een 

ondersteuningsproject kwaliteit. Het ondersteuningsproject kwaliteit ondersteunt de gehele sector Bijzondere 

Jeugdzorg in de  uitvoering en vertaling  van het uitvoeringsbesluit kwaliteit. Doorheen 2014 mochten we 

proeven van een gevarieerd aanbod aan vormingen rond het thema kwaliteit. In 2015 continueerden we onze 

deelname aan de kwaliteitsintervisie Limburg waar we op ondersteuning mochten rekenen van Koen Joly.  

 

De afgelopen tijd werkten we met de projectgroep kwaliteit naar een conceptualisering en implementatie van dit 

kwaliteitsdecreet naar onze vzw en de deelwerkingen.   In het raam van de hererkenningen kondigde 

Zorginspectie aan vanaf juni 2015 de erkenningsnormen, de wijze waarop de organisatie de kwaliteitszorg vorm 

geeft en de zelfevaluatie uitvoert binnen dit uitvoeringsbesluit, te inspecteren. De focus hierbij zal liggen op de 

kwaliteit van de zorg die wordt geleverd aan de gebruiker, vanuit een organisatie die zelf de kwaliteit bewaakt 

en evalueert vanuit een procesmatige visie. In maart 2015 gaven Jongerenwelzijn en Zorginspectie meer 

toelichting bij de verwachtingen van deze inspectie en het toekomstig traject en erkenningsverhaal.  

We voerden een zelfevaluatie uit op een aantal voorgelegde thema’s. De inspectie van het kwaliteitskader zal 

plaatsvinden in maart 2016.  

 
p e r s o n e e l s b e l e i d  

 

Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee gang- 

bare stromingen binnen personeelsmanagement, 

nl.: Human Resource Management (HRM) en 

competentiemanagement. 

 
Wij  vinden  het  belangrijk  deze  twee  stromingen 

op te nemen in onze visie en elementen die deze 

stromingen aanreiken complementair mee te ne- 

men in de verdere uitwerking van concrete acties 

rond personeelsbeleid. 

Competentiemanagement vertrekt vanuit het begrip 

competentie: ‘competentie draagt onder-

scheidend 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.
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HRM  vertrekt  vanuit  het  strategisch  belang  van 

de menselijke factor. De medewerker maakt het 

verschil. In die zin vinden zij een positieve mens- 

visie 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 u it van onze werk ing over de verschi l len - 

de deelwerk ingen heen. In die zin vert rekken 

we  vanuit  de  organisat iemissie .  
 

 
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.  

 

 

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 Jeugd- 

bijstand. Medewerkers (inclusief leidinggevenden) 

kunnen hun werk goed combineren met hun privé- 

situatie vanuit het kader levenskwaliteit.
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I C T – b e l e i d  
 

De welzijns- en zorgsector staat voor een aantal immense uitdagingen. Er is de altijd grotere vraag naar kwalitatieve zorg. 

En er is de steeds luidere roep om de administratieve lasten te verlagen. Als organisatie zijn we ervan overtuigd dat het 

gebruik van ICT de inrichting van een kwaliteitsvolle zorg efficiënter, effectiever, meer participatief, veiliger naar bewaring 

en cliëntgerichter maakt.  

 
Het ICT-beleid binnen onze organisatie was ook in 2015 aan verandering onderhevig. Beleidsprocessen op 

sectoraal vlak, maar ook veranderingsprocessen op organisatieniveau, hadden een impact op het gebruik en de 

inzet van ICT-processen. 

 

De Vlaamse overheid installeerde in 2014 een aantal ICT-werkingsprocessen, enerzijds gericht op registratie- 

doeleinden, anderzijds gericht op toegangsbeheer voor cliënten. Die processen werden doorheen 2015 verfijnd, 

stelselmatig verbeterd en aangepast aan noden van cliënten en begeleiders.  

 

 
In het kader van integrale jeugdhulp werd in maart 

2014 de intersectorale toegangspoort (ITP), die 

beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp, geïnstalleerd. Deze ITP 

wordt ondersteund door Insisto, het informati- 

casysteem Intersectorale Toegangspoort. De soci- 

ale dienst werkt sindsdien met Insisto en integreer- 

de de werkingsprincipes in het opnameproces. De 

medewerkers leerden aanmelden bij de ITP door 

middel van een digitaal A-document. Doorheen 

2015 werden een aantal verbeteringen 

aangebracht in Insisto.  

BINC is het uniforme registratiesysteem voor de 

private organisaties van de Bijzondere Jeugdbij- 

stand. Sinds 1 januari 2015 registreren we  als 

organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg opnieuw in 

de vernieuwde versie. De nieuwe versie bleek 

gebruiksvriendelijker, vraagt beperkte gegevens 

over de trajecten van de jongeren. De vroegere 

kwartaalaangiften werden geïntegreerd en vanaf 

november slagen we erin om bezettingscijfers te 

berekenen voor bepaalde modules. We zijn er nog 

niet, maar BINC zal op termijn gegevens kunnen  

aanreiken  over  de  volledige  doelgroep van de 

bijzondere jeugdbijstand en meer correcte 

gegevens bieden over het effectief ingezette 

hulpaanbod.

 

 
 
 

Op organisatieniveau startten we doorheen 2014 aan de ontwikkeling van nieuwe interne ICT-systemen. Het huidige 

databasesysteem is opgestart in 2007. Het gebruik van deze database en het digitale dagboeksysteem Ter Inzage zijn goed 

ingeburgerd in onze werking. We merken wel dat het systeem inmiddels minder stabiel is en ondervinden problemen met 

een aantal zaken. Vandaar dat we in 2014 onderhandelden met een aantal ICT-aanbieders om nieuwe systemen te 

ontwikkelen. De doelstelling om in  2015 twee nieuwe systemen te installeren werd niet gehaald. Een nieuwe database voor 

het beheer van personeelsgebonden elementen (dienstregistratie, dienstverplaatsingen, …) werd door alle medewerkers 

gehanteerd vanaf midden december. Een aantal toepassingen vragen nog een verdere ontwikkeling. De 

personeelsdatabase bevat innovatieve dienstregistratiesoftware die vanuit input van de projectgroep arbeidstijd werd 

ontwikkeld.  

Daarnaast gingen we midden 2015 met REGAS in zee om een systeem voor het beheer van cliëntgebonden elementen 

(dossiergegevens, trajecten, inhoudelijke parameters, …) te ontwikkelen. We opteerden voor een systeem dat de 

bouwstenen aanlevert, maar dat we in een eigen architectuur en met eigen accenten kunnen vormgeven. De ontwikkeling 

van het REGAS cliëntvolgsysteem blijkt geen sinecure en zal doorheen 2016 de nodige aandacht en sturing blijven vragen. 

Beide systemen worden ontwikkeld vanuit een aantal basisgedachten: mobiel, participatief en gebruiksvriendelijk. 
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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 

• 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 BJZ van het Vlaams 

Welzijnsverbond 

• het Limburgs platform Bijzondere Jeugdzorg 

Voorzieningen (LPJ)  

• de Limburgse werkgroep Vorming BJB, geïntegreerd in 

het LPJ 

• de Intervisiegroep kwaliteitszorg BJB Limburg, 

geïntegreerd in het LPJ 

• het Ondersteuningsteam Migranten BJB Limburg 

(algemene vergadering), geïntegreerd in het LPJ  

• het Contactcomité voor Organisaties Jeugdzorg Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 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 

• 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) 
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ON ZE 

JONGEREN  
 
 

 
Pieter Simenon heeft een lange geschiedenis van keuzes voor een expliciete doelgroep   jongeren en hun 

leefomgeving die ondersteuning nodig hebben omwille van een ernstig verstoord samenleven. Samen met de  

andere CANO-partners hebben we  in het verleden steeds onze missie op deze doelgroepen gericht omdat we 

voelden dat de aanpak van een restgroep jongeren niet voldoende was.  

Deze expliciete keuze om de tijdelijke zorg voor een groep moeilijk begeleidbare jongeren op te nemen ligt 

voor het CANO-netwerk en concreet voor Pieter Simenon in de kern van haar reden van bestaan. Pieter 

Simenon heeft een lange traditie wat betreft samenwerken met de gemeenschapsinstellingen om jongeren 

aansluitend op een vrijheidsbeperking opnieuw in de samenleving te plaatsen. Wij kiezen voor deze jongeren 

en hun vaak complexe situatie, in nauwe samenwerking met de gemeenschapsinstellingen, psychiatrie en 

andere belendende sectoren in de jeugdhulp. Elke jongere verdient een nieuwe kans, ook de jongere uit een 

gemeenschapsinstelling. Deze missie en de hieruit voorvloeiende partnerschappen is voor ons als CANO zeer 

ernstig en kent een lange traditie in een permanente zoektocht naar verbetering en optimalisat ie met een hart 

voor de gemeenschappelijke doelgroep van zeer kwetsbare jongeren.  

In een grove analyse van onze doelgroepjongeren vallen er twee dingen op: de diversiteit van de doelgroep 

en de grote ernst van de problemen bij onze jongens en hun contexten. Het divers karakter van de doelgroep 

is deels te verklaren door de opnamepolitiek en de brede omschrijving van de doelgroep en door zeer weinig 

exclusiecriteria voorop te stellen. Daarnaast is de ernst van de problemen die jongeren bij opname vertonen, 

kenmerkend  voor  onze  populatie.  Vele,  zoniet  alle  jongeren,  hebben  problemen  op  meerdere  domeinen. 

Veel jongeren vertonen ernstige emotionele of agressieproblemen. Ook antisociaal gedrag, school- en 

leerproblemen, problemen in de vrije tijd en persoonlijkheidsproblemen komen bij onze jongens in ernstige 

mate voor. Verder zien we veel jongens met een problematiek van ernstig middelenmisbruik, (rand-) 

psychiatrische problemen en seksuele problematiek. Als CANO-begeleidingstehuis s t e m m e n  w e  o n z e  

h u l p v e r l e n i n g  e n  o r g a n i s a t o r i s c h e  a r c h i t e c t u u r  o p t i m a a l  a f  voor de begeleiding van de moeilijkste 

doelgroep binnen de bijzondere jeugdbijstand, dat blijft onze fundamentele keuze. 

 

 

In 2015 werken we met een capaciteit van 30 

adolescente jongens  (leeftijd tussen 14 en 18 jaar) 

en/in hun leefomgevingen. Het gaat vaak over 

moeilijk plaatsbare jongeren die omwille van een 

MOF of VOS toegewezen worden aan CANO 

begeleidingstehuis Pieter Simenon. De grote 

meerderheid van onze jongens stromen 

rechtstreeks door na een verblijf in een 

gemeenschapsinstelling. Zoals hierboven 

omschreven gaat het vaak om maatschappelijk erg 

(ge)kwets(te)bare jongeren met een 

multiproblematiek. 

De voorbije jaren engageerden we ons ook in de 

dossiers “Intersectoraal Prioritair toe te wijzen 

Hulpvragen”, de zogenaamde knelpuntdossiers. 

De knelpuntdossiers betreffen die jongeren uit de 

gemeenschapsvoorzieningen, met een zodanig 

complexe problematiek, waardoor aanbod uit 

verschillende sectoren en hulpverleningsvormen 

noodzakelijk is en/of die nood hebben aan een 

specifieke expertise bovenop de gewone 

jeugdhulpverlening. In december 2015 

onderschreven we dit engagement in een 

‘Intersectoraal Zorgnetwerk’. Dit network beoogt 

een structurele, transparante en duurzame 

hulpverlening voor jongeren met een handicap en 

complexe zorgvraag.  
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“Een overlap van doelgroepjongens binnen de gemeenschapsinstellingen maakt dat 

de gemeenschapsinstelling binnen onze werking een prioritaire partner en toeleider is. 

De relatie tussen ons als private partner en de gemeenschapsinstelling is doorheen de 

jaren gegroeid naar een vertrouwde en respectvolle samenwerking waarin erkenning 

van elkaars expertise in de omgang met een moeilijke categorie van jongeren binnen 

de bijzondere jeugdzorg centraal staat.” 

 
 
 

 
O n ze  j on ge r e n  geva t  i n  c i j f e r s  

 

 
In 2015 organiseerden we hulpverlening voor 57 jongens. Deze jongens werden voor het overgrote deel  (98,2%) 

doorverwezen vanuit de jeugdrechtbanken. Eén jongere kwam bij ons terecht op vraag van een 

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), de nieuwe structuur binnen Integrale Jeugdhulp die een aantal 

werkingsprocessen van het vroegere Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) overneemt. 

 

In de hierna volgende bladzijden wordt het profiel van onze jongens geschetst. De cijfers geven een eerder 

statisch beeld van onze begeleidingen. Wij werken inmiddels aan een nieuw registratiesysteem op maat (REGAS). 

Met de herstart van BINC, het uniforme registratiesysteem van de private organisaties van de bijzondere 

jeugdbijstand, hopen we vanaf 2016 betrouwbare cijfers te genereren die de trajecten van onze jongeren meer 

dynamisch en realistisch in beeld brengen. 

 

 

 

G est a r t e  bege le i d i nge n  

 

In 2015 zijn 57 begeleidingen opgestart: 50 reguliere opnames en 7 crisisdepannages. Tabel 1 geeft een overzicht 

van het aantal reguliere gestarte begeleidingen en crisisdepannages naar verwijzende instantie.  De crisisdepanna- 

ges worden later in de tekst verder behandeld. 

 

Van de 50 reguliere opnames realiseerden we 49 reguliere opnames vanuit de jeugdrechtbanken. Meer dan zes op 

tien van de gestarte dossiers (61,2%) vindt haar oorsprong in de Limburgse rechtbanken (Hasselt, 26,5%; 

Tongeren, 36,7%). 36,7% van de opnames werd opgestart vanuit jeugdrechtbank Turnhout. De dalende tendens 

naar opnames vanuit jeugdrechtbank Antwerpen, Leuven en Mechelen zet zich ook dit jaar voort. Eén jongere 

werd verwezen vanuit het OCJ Tongeren. 
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Tabel  1:  gestarte  begeleidingen  naar  verwijzende  instantie  
 

(2013,2014  en  2015)  
 
 

VERWIJZENDE INSTANTIE                      REGULIERE OPNAMES                              CRISISDEPANNAGES 
 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

               JRB Hasselt                                                              13                       10                       12                        1                         0                         1 
 

JRB Tongeren 17 10 11 1 0 3 

JRB Antwerpen                                                    1                       3                       1                       2                       6                      2 

JRB Brussel 0 0 0 0 0 0 

JRB Oudenaarde                                                 0                       0                       0                       0                       0                       0 

JRB Leuven 0 1 1 0 0 0 

JRB Mechelen                                                      1                       0                       1                       2                       0                       1 

JRB Turnhout 17 16 15
&1
5 

1 0 0 
 
TOTAAL JRB                                                     49                     40                     41                      7                       6                       7 

OCJ Hasselt 0 0 0 0 1 0 

OCJ Tongeren                                                     1                       0                       0                       0                      0                       0 

OCJ Maaseik 0 0 1 0 0 0 

OCJ Antwerpen                                                     0                       0                        0                       0                      0                       0 

OCJ Leuven 0 0 0 0 0 0 

OCJ Turnhout                                                        0                       1                       0                       0                      1                       1 

OCJ Brussel 0 0  0 0 0 0 
 
TOTAAL OCJ                                                      1                       1                       1                        0                       2                       1 

geen verwijzer 0 0 0 0 0 0 
 

TOTAAL                                                               50                     41                     42                      7                       8                       8 

 
 
 
 

C r i s i s d e p a n n a g e s  

 

We ontvangen regelmatig vragen van verwijzers naar kortdurende crisisopvang voor jongeren. Afhankelijk van 

bezetting, draagkracht en de specifieke vraagstelling gaan we al dan niet in op een vraag naar bed -bad-brood in 

afwachting van een andere oplossing. In 2015 werden 7 jongeren opgenomen in het kader van crisisdepannages.  

 

R e f l e c t i e  o p  d e  g e s t a r t e  b e g e l e i d i n g e n  

Naar verdeling VOS / MOF zien we volgende 

cijfers: 33 VOS’ers en 24 MOF’ers. Het is 

moeilijk hierover harde uitspraken te doen, 

aangezien de begrippen VOS en MOF zich in de 

praktijk moeilijk laten afbakenen. Met de komst van 

integrale jeugdhulp werd een nieuw begrip 

Verontrustende OpvoedingsSituaties (VOS) 

geïntroduceerd.  

 

Cijfers over de leeftijd van de jongeren op moment 

van opname leren ons dat bijna 6 op 10 jongens 

(58%) op moment van instroom 17 jaar is. 24,6% 

van de jongeren is op moment van opname 16 jaar. 

Zeven jongens (12,3%) waren bij opname 15 jaar.  

Drie keer telden we een 14-jarige. Één 14-jarige werd 

twee maal opgenomen in 2015; de andere 14-jarige was 

een crisisopname. De leeftijdsverdeling is 

logischerwijze conform de opnamecriteria. In 

vergelijking met 2014 zien we dat we relatief gezien 

iets minder jongeren opnamen die op moment van 

opname 17 jaar zijn (2014, 68%). 

Wat de nationaliteit betreft, zien we dat bijna 9 op 

10 instromers (86%) de Belgische nationaliteit 

hebben. Daarnaast zien we de volgende 

nationaliteiten terugkomen: Pool (1), Nederlander 

(3), Marokkaan (1), Ivoriaan (1), Irakees (1), 

Italiaan (1). In de populatie jongeren met Belgische 

nationaliteit zien we 15 jongeren waarvan de naam 

doet vermoeden dat ze een andere etniciteit dan 

de Belgische hebben.  
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De Markt

De Hutten

De Grubbe

Art. 5

Naar situatie herkomst van de gestarte begeleidingen zien we het volgende: bijna 6 op tien gestarte begeleidingen 

(n=34; 59,6%) stromen rechtstreeks door vanuit de gemeenschapsinstelling. 6 jongens verbleven op moment van 

opstart in hun eigen context.  Twee  jongeren  werden  opgenomen  aansluitend op een verblijf in een psychiatrische 

setting, één jongere werd opgenomen aansluitend op een verblijf in een drughulpverleningssetting. Zes jongeren 

werden begeleid aansluitend op een traject in: OOOC/OBC. Van deze zes jongeren verbleven er 4 in een OOOC, 

waarvan drie in een crisisdepannage. Twee jongeren stroomden door vanuit een Oriëntatie- en Behandelcentrum.  Naar 

herkomst zien we ook nog opnames vanuit: een begeleidingstehuis (2), pleeggezin (2), internaat (1). Een jongere 

werd opgenomen vanuit een situatie van ontvlucht ing. Twee jongeren werden in  het kader van 

crisisdepannage rechtstreeks opgenomen vanuit de jeugdrechtbank.  

 

 

In uitvoering van een bijkomende erkenning tot het opnemen van minderjarigen die rechtstreeks doorstromen 

vanuit een gemeenschapsinstelling namen we 34 keer een jongere rechtstreeks op vanuit de 

gemeenschapsinstelling. Ook namen we binnen diezelfde erkenning 2 jongeren op via het zogenaamde artikel 5. 

Dit artikel biedt ons de mogelijkheid om, indien er zich binnen een redelijke periode geen kandidaten aandienen, 

jongeren op te nemen die bij gebrek aan plaats niet in de gemeenschapsinstelling konden worden opgenomen. Of 

om jongeren op te nemen met een complexere problematiek en een moeilijk lopende hulpverleningsgeschiedenis. 

De methodische hantering van deze jongeren kadert binnen de CANO-visie. Daarnaast werkten we met vier jongeren 

specifiek aan hun delictgedrag aan de hand van het prototocol Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer.  

 

Meer dan 8 op 10 jongens stroomden door vanuit 

Gemeenschapsinstelling De Kempen. Binnen 

deze groep nemen de jongens die rechtstreeks 

doorstromen vanuit afdeling De Markt het 

grootste aandeel in (66,7%). Zes opnames via de 

bijkomende erkenning zijn gestart na verblijf in De 

Hutten (16,7%).  

 

 

Sinds de introductie van Insisto is het voor ons niet meer mogelijk om betrouwbare cijfers te verzamelen over 

toeleidingen naar onze voorziening die niet resulteren in opnames. 

 

 

L o p e n d e  bege le i d i nge n  

 

Op 31-12-2015 hadden we 31 jongens en hun contexten in begeleiding. 87,1% van deze jongens stond onder 

toezicht van de jeugdrechtbank (n=27). 12,9% werd verder begeleid in een vrijwillig kader na 18 jaar (n=4). Naar 

leeftijd van de jongeren in onze bezetting zien we dat 58,1% 17 jaar is op het moment van de jaarwisseling. 

19,3% is  op 31-12-2015 16 jaar .  Dr ie  jongeren waren 15 jaar .  4 Jongeren hadden op 31-12-2015 de 

kaap van meerderjarigheid overschreden.  Het decreet Integrale Jeugdhulp maakt mogelijk dat er een  vorm 

van ‘voortgezette hulpverlening’  gerealiseerd wordt. Voorwaarde is wel dat het gaat  om iemand die 

voor zijn 18de verjaardag al jeugdhulp heeft aangevraagd. Dergelijke vragen van voortgezette 

jeugdhulpverlening moeten door de Intersectorale Toegangspoort behandeld worden. Nieuw is dus dat we als 

voorziening de vraag naar voortgezette hulpverlening via het A-document stellen aan de Intersectorale 

Toegangspoort, en bij goedkeuring het dossier ook blijven opvolgen. 
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Beë ind igde  bege le i d i ngen  ( u i t s c h r i j v i nge n)  

 

In 2015 werden 53 begeleidingstrajecten van jongens beëindigd. In zes trajecten ging het om kortdurende 

crisisdepannages, in 47 trajecten ging het over reguliere opnames.  

 

Naar  leeftijd  op  het moment  van  uitschrijving  zien we dat 

in 36% van de trajecten (n=19) de jongere uitgeschreven 

wordt op 18 jaar of in het jaar volgend op 18. Drie jongeren 

waren op het moment van uitschrijving reeds 19 jaar. Ruim 

een derde (38%; n=20) van de jongens is 17 jaar op moment 

van beëindiging begeleiding. 7 jongeren zijn 16 jaar op 

moment van afronding. In vier trajecten was er een 

uitschrijving op 14 of 15 jaar. Ook naar deze jongeren 

hanteren we ons behoudsengagement: een aantal van deze 

jongeren worden in de loop van 2015 heropgenomen, en sluipen op die manier terug in de statistieken. Anderen 

zijn in onderzoek. 

 

 

 

Naar begeleidingsduur geven we de meest 

opvallende zaken mee. Meer dan vier op tien 

beëindigde begeleidingen (41%; n=22) kende een 

begeleidingsduur tussen 2 en 6 maanden. In 2014 

was in 70% van de opnames de jongere 17 jaar. 

Vermoedelijk verklaart dit ten dele de grote groep in deze 

categorie. 15% Van de beëindigde trajecten (n=8) duurde 

tussen de zes maanden en een jaar. In 2014 was het 

procentueel aantal van deze groep nog 44,4%.  Acht 

trajecten  duurden  langer  dan  een  jaar, maar  

korter  dan  1,5  jaar.  Twee jongeren  werden  bijna 

twee jaar begeleid. In twee trajecten duurde het 

totale begeleidingstraject meer dan twee jaar, in 

één geval zelfs meer dan drie jaar.  
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Bestemming 

 

Naar bestemming zien we dat i e t s  meer dan 5 

op tien jongens (51%) na uitschrijving terug 

naar hun context(en) gingen.  Vijf jongeren (9%) 

woonden alleen op moment van uitschrijving 

(BZW-contextbegeleiding autonoom wonen).    In 

10 trajecten werd er teruggekoppeld   naar  de  

gemeenschapsinstelling.  Ook  naar  deze 

jongeren hanteren we ons behoudsengagement: 

een aantal van deze jongeren werd in de loop van 

2015 heropgenomen en sluipt op die manier 

terug in de statistieken. Anderen zijn in 

onderzoek voor heropname. Als we deze cijfers 

concreter ontleden weten we dat er vijf keer 

werd teruggekoppeld naar De Grubbe, vier keer 

naar De Markt en één keer naar De Hutten. Na 

bestemming gemeenschapsinstelling werden al 

deze trajecten onderzocht naar de mogelijkheid 

tot heropname. In de meerderheid van de 

gevallen leidde dit effectief tot heropname in 

2015 of begin 2016. In drie gevallen is de 

bestemming na een gemeenschapsinstelling 

onbekend. Eén jongere werd doorverwezen naar een 

psychiatrische setting. In vier trajecten werd de 

begeleiding beëindigd omwille van een ontvluchting. 

Eén jongere werd verder begeleid door een 

BZW-dienst. Eén jongere belandde na 

beëindiging van zijn traject in een 

daklozenopvang. De bestemming van twee 

beëindigde begeleidingen was ook meteen hun 

startpunt van begeleiding in kader van 

crisisdepannage, namelijk een OOOC en de 

jeugdrechtbank. In twee gevallen beschikken we 

niet over verdere informatie met betrekking tot 

de bestemming.  

 

 

A lgem ene  c i j f e r s  

In de begeleidingstrajecten met de jongens schakelden we 12 keer de mogelijkheid van time -out in de 

gemeenschapsinstellingen in. Daarvan werden twee jongeren twee keer 14 dagen teruggekoppeld. Eén 

jongere werd twee keer teruggekoppeld naar De Grubbe. Omdat hij er telkens minder dan 14 dagen bleef, 

wordt dit geteld als time-out.  

Vooraleer wij de mogelijkheid tot time-out in de gemeenschapsinstelling inzetten, trachten wij eerst via intern 

of extern aanbod de begeleiding te deblokkeren. In 14 begeleidingstrajecten werd er een vorm van time-out 

gehanteerd. In zeven trajecten werd er minstens eenmaal teruggekoppeld naar de leergroep. In drie trajecten 

werd een time-out in een psychiatrische setting ingelast. In drie trajecten werd in het kader van het CANO-

samenwerkingsverband de jongere tijdelijk opgevangen in een andere CANO-voorziening. Eén jongere zag 

een time-out inzet in de context.  

Om de complexiteit van trajecten aan te tonen, geven we even mee dat een jonge re gedurende zijn 

begeleidingstraject verschillende vormen van time-out kan krijgen. In één traject werd een ‘contextjongere’ 

tweemaal residentieel teruggekoppeld, één keer op een camping gehuisvest om daarna door een collega -

voorziening te worden opgevangen en ten slotte in een K-dienst van het ziekenhuis te belanden.  

Naar algemene cijfers heropname zien we dat we bij acht jongens één of meerdere keren overgingen tot 

heropname.  
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Be ze t t i n g  2 0 1 5 

 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de bezettingsgraad per maand in 2013-2015. Naar bezettingscijfers toe zien 

we dat we in 2015 een bezetting haalden van 94,51%. De bezettingsgraad ligt in de lijn van de voorbije jaren.  

 

Tabel 2: overzicht bezettingsgraad per maand (2013, 2014 en 2015) 

 

 

maand 2015 2014 2013 

dagen               bezetting               dagen             % bezetting             dagen             % bezetting 
 

januari 897 96,45 1006 101,41 938 94,56 

februari                         801                         95,36                           906                          101,12                       886                          98,88 

maart 842 90,54 961 96,88 981 98,89 

april                            763                          84,78                          886                          92,19                          930                          96,88 

mei 768 82,58 912 91,94 1006 101,41 

juni                            816                          90,6                            876                         91,25                           989                          103,02   

juli 799 85,91 860 86,69 956  96,37 

augustus                        871                          93,66                        871                         87,8                          949                         95,67 

september 920 102,22 780 81,25 875  91,15 

oktober                         948                          101,94                        875                          88,21                          910                          91,73 

november 948 105,33 889 92,60 894 93,13 

december                       974                          104,73                        881                           88,81                         986                         99,4 

TOTAAL 10347 94,51 10703 91,68 11300 96,78 
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ON Z E 

KERNPROCESSEN  
 
 

CANO  als  letterwoord  staat  voor  Centrum  voor Actieve  Netwerkontwikkeling  en  Omgevingsondersteuning. 

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon, van oorsprong een eerder residentiële voorziening, heeft reeds 

jarenlang expertise opgebouwd in het begeleiden van adolescenten en contexten met een complexe achter- 

grondproblematiek. Vanuit een herdefiniëring van de residentiële hulpverlening is CANO geëvolueerd tot een 

multimodaal en flexibel begeleidingsconcept. Cruciale uitgangspunten hierbij zijn dat de hulpverlening permanent 

vorm krijgt vanuit de dagelijkse leefomgeving van de jongeren en dat nieuwe breuken moeten vermeden worden. 

Het model stuurt aan op snel en efficiënt schakelen tussen ambulant, mobiel, projectmatig en residentieel 

begeleidingswerk in opbouw naar een geïntegreerd begeleidingstraject. 

In de jaarverslaggeving van 2012 en 2013 (globe) vermeldden we de opstart van een experimenteel modulair 

kader vanaf 1 januari 2013. Samen met integrale jeugdhulp vormde het experimenteel modulair kader de opstart 

van wat gezien wordt als één van de grootste wijzigingen in de jeugdhulp van de voorbije 35 jaar. De instap in het 

experimenteel modulair kader had gevolgen op velerlei vlak: voor de cliënt, voor de organisaties, voor de 

medewerkers en voor het beleid. 

 

Op sectorniveau betekende het omslagpunt dat de vroegere opdeling van de voorzieningen in categorieën 

wordt verlaten en dat de volledige sector migreert naar een flexibele en gedifferentieerde zorgorganisatie. Zo wordt 

de overstap gemaakt naar een aanbod dat erkend, gesubsidieerd en aangestuurd wordt aan de hand van 

typemodules. Deze typemodules zijn: module contextbegeleiding, module contextbegeleiding in functie van 

autonoom wonen (het vroegere begeleid zelfstandig wonen), module verblijf, module ondersteunende begeleiding, 

module dagbegeleiding in groep en module kortdurend (crisis)verblijf. Gaandeweg werden  nieuwe 

typemodules gecreëerd die de werkel i jkheid beter c lusteren.  De overgang verliep gefaseerd en de 

volledige sector werd ingesloten in de loop van 2014. Op 1 januari 2015 eindigde het experimentele karakter en 

wordt het modulair kader in een grondig hertekend hulpverleningslandschap de basis van een fundamenteel 

gewijzigde regelgeving. Dat alles situeert zich ook binnen de ingeslagen weg naar een integrale jeugdhulp. 

 

Op voorzieningsniveau betekent dit dat wij sinds 1 januari 2013 onze hulpverlening vertalen in verschillende 

modules die flexibel ingezet kunnen worden afhankelijk van het traject van de jongere. S inds  1  januar i  2015 

zijn we er voor 32 adolescente jongeren. Die jongens kunnen bij ons terecht in verschillende modules. Een 

aantal modules is rechtstreeks toegankelijk (RTJ) voor beide geslachten : 

 
• module verblijf: 12 capaciteitseenheden 
• module contextbegeleiding kortdurend intensief: 27 capaciteitseenheden 
• module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen: 3 capaciteitseenheden 
• module contextbegeleiding kortdurend krachtgericht: 8 capaciteitseenheden (RTJ) 
• module ondersteunende begeleiding: 8 capaciteitseenheden waarvan 4 voor interne jongeren, en 4 

voor extern toegeleide jongeren (RTJ). 
 

Deze modules kunnen gecombineerd worden aangeboden (bijv. module verblijf, module contextbegeleiding en 

module ondersteunende begeleiding). De beschikking van de jeugdrechter bepaalt in welke richting we kunnen 

schakelen. Alle jongens kunnen steeds rekenen op contextbegeleiding. 

Het decreet Integrale Jeugdhulp ging in voege op 1 maart 2014. Het decreet installeerde een intersectorale toe- 

gangspoort (ITP) voor ‘niet-rechtstreeks toegankelijke  hulp’. Om  de  processen in de  ITP te  stroomlijnen 

werd een nieuw informaticasysteem gelanceerd. Vanaf 1 maart 2014 is Insisto een vaste waarde in het 

wachtbeheer van organisatie Jongerenwerking Pieter Simenon. 

 

In de pijler kernprocessen gaan we dieper in op de organisatie van de hulpverlening zoals die gestalte krijgt in de 

dagelijkse werking van CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon. Waar nodig verwijzen we naar gewijzigde 

terminologie of naar belangrijke veranderingen. 
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De  i n t e r n e  r eg i e  o p  c l i ën t n i v eau :  h e t  r eg ie t ea m  
 

Centraal in het organiseren en beheersen van 

de individuele begeleidingsprocessen staat het 

regieteam. Het ankerteam is een team van 

medewerkers opgebouwd rond het traject van 

een jongere. Al le expertise die nuttig is in het 

traject van de jongere wordt op regelmatige 

momenten geactiveerd. Het ankerteam vindt 

minstens eenmaal in twee weken plaats en ad 

hoc volgens de nood in de begeleiding. Het team 

bestaat centraal uit coördinator (methodisch 

team) en contextbegeleider en wordt - indien 

nodig - aangevuld met medewerkers uit de andere 

teams. Het ankerteam bespreekt de begeleiding 

van de jongere integraal en bewaakt de 

voortgang van het traject . Het ankerteam 

bewaakt - in overleg met de verwijzer - de 

beslissingsli jn om te ‘zappen’, schakelen 

tussen de verschi llende modules die we 

aanbieden. Ook de jongere, zijn contextf iguren 

of belangrijke externe partners worden 

uitgenodigd om op regelmatige ti jdstippen aan 

te sluiten op het ankerteam. In de terminologie 

van het experimenteel modulair kader vervult het 

ankerteam de rol van interne regie op 

cliëntniveau.  

Binnen  de  opvolging van het traject trachten we 

vraaggestuurde hulpverlening zoveel als 

mogelijk te realiseren.  De coördinator is de 

eindverantwoordelijke in het traject. Wij 

beschouwen het ankerteam als dé motor van elke 

begeleiding en als centraal orgaan voor alle 

vormen van casemanagement. Naast een 

integrale bespreking van het traject van de 

jongere, biedt het ankerteam ook de ruimte en 

zuurstof voor een eersteli jnscoaching van onze 

betrokken medewerkers  

 

 

In de figuur hieronder ziet u welke teams voeding 

geven aan het ankerteam. In de hiernavolgende 

bladzijden geven we meer toelichting bij de 

kernprocessen van deze teams.  

 

 
“Voor elke cliënt (of voor elk cliëntsysteem) wordt een interne regie geactiveerd 

 

die het verloop van het traject binnen de organisatie opvolgt, de verwijzende instantie van het verloop 

op de hoogte houdt, en de naadloosheid en eenduidigheid van het cliënttraject garandeert.” 
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Het STUT-team heeft als kernopdrachten: het realiseren van een time-outaanbod voor jongeren die vast- 

lopen in de begeleiding; het aanbieden van sociale vaardigheidstraining. Daarnaast vervult  het STUT- 

team een belangrijke brugfunctie in het stimuleren van vakantie en vrijetijdsinvulling. Het STUT-team 

treedt ook op als groene begeleider en biedt daarnaast ondersteuning aan het leergroepteam. 

 

 
 

De dienst tijdsbesteding biedt ondersteuning in het zoek- en begeleidingsproces naar een zinvolle en 

groeibevorderende tijdsbesteding, gekaderd binnen het individueel begeleidingstraject van de jongere. 

 

 

De coördinatie coacht en stuurt dit geheel. Zij zijn eindverantwoordelijk en staan in voor de continu- 

iteit van het hulpverleningstraject. 
 
 

De sociale dienst is ons intern regieteam op organisatieniveau en zorgt voor een vlot verloop van elke opname in 

samenwerking met de Intersectorale Toegangspoort. Vanaf opname hebben zij een adviserende rol met betrek- 

king tot de trajecten van de jongeren in de vorm van doorverwijzing, adviesverlening en beleidsopvolging, ... 

 
 

 
Het Project ErvaringsLeren geeft ons extra mogelijkheden om ons begeleidingsengagement te realiseren 

en biedt projecten aan vanuit een ervaringsgerichte benadering. Vanaf 2015 wordt dit project geïntegreerd in de werking van 
APPèL. 

 

 
 

Project A richt zich tot elke jongere tussen 12 en 18 jaar die vastloopt in het reguliere onderwijsaanbod in Limburg.           

Vanaf 2015 wordt dit project geïntegreerd in de werking van APPèL.              6 

 

7    Het contextteam staat in voor de vraaggestuurde begeleiding van 30 jongens en hun leefomgeving. 

 
De leergroep realiseert een tijdelijk verblijf voor een aantal jongeren, maar pas nadat alle hulpbronnen in 

de leefomgeving zijn aangesproken op hun mogelijkheden. De leergroep is een  steeds 

beschikbare ‘terugvalbasis’  voor alle jongeren die door het begeleidingstehuis contextueel 

begeleid worden.  Het einddoel is steeds een re-integratie in hun eigen leefomgeving.



25 25 

 
 
 

MODULE VERBLIJF 

HET  LEERGROEPTEAM  
 
 
 

 
De leergroep realiseert een tijdelijk verblijf voor een aantal van onze jongeren, maar pas nadat alle hulpbron- 

nen in de leefomgeving zijn aangesproken op hun mogelijkheden. Dit aanbod is sterk geïndividualiseerd en 

legt de nadruk op ondersteuning, beveiliging, structurering en begrenzing in combinatie met ruimte en verant- 

woordelijkheid, kansen en groei. 
 

 

 

Door  een  permanentiesysteem de  klok  rond  is  de 

leergroep  een steeds beschikbare ‘terugvalbasis’ 

voor alle jongeren die door het begeleidingstehuis 

contextueel begeleid worden. Een verblijf in de 

leergroep heeft geen leefomgevingsvervangende 

functie (tenzij zeer uitzonderlijk). We werken 

intensief met de jongere rond het (weer) in 

verbinding komen met zichzelf en zijn leefomgeving. 

Het einddoel van een begeleiding is steeds een re-

integratie in hun eigen leefomgeving. 

 
 

De jongere wordt gestimuleerd om terug verbinding 

te leggen met zichzelf, met zijn context van oor- 

sprong en met de context waarin hij zich dagelijks be- 

weegt. Residentieel werken creëert extra ruimte om 

een netwerk te herstellen of zelfs uit te bouwen als 

de jongere geen context meer heeft. Voor de context 

van de jongere kan de residentiële ‘back-up’ een  

verhoging van de eigen kracht betekenen waardoor 

het mogelijk wordt op langere termijn te blijven 

werken aan de probleemsituatie waarmee men 

geconfronteerd wordt. Het residentiële 

permanentiesysteem vormt een steeds aanwezige 

terugvalbasis voor alle jongeren en hun context. 

 
 

Voor de jongere biedt de residentie de mogelijkheid 

tot  ‘leren  samenleven’,  een essentiële 

vaardigheid om in een context te kunnen leven. Door 

talrijke breuken in de verblijfssituatie zijn de 

vaardigheden van jongeren op dit vlak dikwijls 

onvoldoende ontwikkeld of hebben ze de motivatie 

verloren om hier nog in te investeren. 

Het verblijf kan een structurerende functie hebben. 

De residentiële begeleiding biedt immers een leef- 

tijdsadequaat kader aan met een genormaliseerd 

leefritme vanuit een open en participatieve doch ook 

sturende en gestructureerde pedagogische omkade- 

ring. 

 
 
Groepsprocessen kunnen als een leermiddel  gezien 

worden. De werkgroep ‘groepsdynamica’ focust op 

deze groepsprocessen. In de leergroep leren de 

jongeren meer verantwoordelijkheid op te nemen en 

werken aan het ontwikkelen van competenties: 

dagstructuur, praktische vaardigheden, zorg voor 

anderen, sociale vaardigheden en zelfzorg. Bij de 

‘moeilijker te begeleiden’ jongeren zijn dit vaak 

belangrijke elementen in hun problematiek. Project X 

biedt een geïndividualiseerd aanbod op maat voor 

jongeren waar de klassieke residentiële werking 

weinig vat op heeft. 

 
 
Een CANO-residentie staat zowel open voor 

langdurige begeleidingen, wanneer dit vanuit de 

problematiek van de jongere aangewezen is, als 

voor jongeren die op relatief korte termijn terug naar 

huis gaan wonen of willen doorgroeien naar een 

autonoom wonen (het vroegere Begeleid zelfstandig 

Wonen). De ‘zap’-functie is er vanaf het begin 

ingebouwd: jongeren kunnen soepel ‘schakelen’ 

tussen residentieel, in de oorspronkelijke 

leefomgeving verblijven of zelfstandig wonen. 

Anticiperend op en tijdens crisismomenten kunnen 

time-out- en projectwerking nieuwe radicale breuken 

vermijden en het langetermijnperspectief gaaf 

houden.
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MODULE CONTEXTBEGELEIDING 

HET  CONTEXTTEAM  
 
 

Het contextteam van CANO begeleidingstehuis 

Pieter Simenon zet de samenwerking met de jon- 

gere en hun eigen directe leefomgeving centraal. 

Dit team wil de communicatie in en met de leefom- 

geving van de jongeren op gang brengen, de ban- 

den (tussen gezinsleden, met netwerken) in deze 

leefomgeving herstellen, het netwerk activeren en 

verstevigen vanuit de aanwezige krachten van het 

gezin en dit netwerk. En dit vanuit het vertrekpunt 

dat deze verschillende actoren eigen positieve 

mogelijkheden hebben (oplossingscapaciteiten en 

krachtbronnen) en dat het van cruciaal belang is 

hen daarop te blijven aanspreken. Re-integratie in 

gezin en maatschappij staan voorop, evenals ver- 

bondenheid en zelfstandigheid in het functioneren 

van de jongeren en hun context. 

 
De contacten tussen contextbegeleider en jongere zijn 

intensief. Teamvorming met de jongere en zijn ouders 

(of de  andere steunfiguren) staat hier steeds 

centraal. Het contextteam bestaat uit 

contextbegeleiders die elk een aantal gezinnen 

wekelijks opvolgen. Zij hebben een face-to-face 

begeleidingsgesprek met de jongere en het gezin. 

Vaak vinden ook telefoongesprekken plaats, worden e-

mails en brieven verstuurd. De begeleider blijft op alle 

momenten een  steunfiguur voor de jongere, ook 

wanneer deze een moeilijk begeleidbare houding 

vertoont. Contextbegeleiding behandelt verschillende 

onderwerpen: het gaat vaak om zeer praktische sa- 

menlevingsafspraken tussen de verschillende actoren, 

zoals regels over op tijd thuis zijn, manieren om wat 

meer te sparen, weekplanning en dergelijke meer. 

Hiernaast raken de contextbegeleiders thema’s 

aan zoals het herstel tussen jongere en ouders, 

pedagogische steun, psycho-educatie, aandacht voor 

de communicatiepatronen. Ook wordt er erg 

netwerkgericht gewerkt (in kaart brengen van het 

netwerk, dit bespreken en hierin ondersteuning 

zoeken). 

 

Wanneer samenleven tussen jongere en context niet 

meer haalbaar blijkt en gesprekken met de betrokke- 

nen hierin geen verandering kunnen brengen, zal de 

contextbegeleider het ankerteam op de hoogte bren- 

gen. Op dit overleg wordt beslist wat de verdere stap- 

pen zijn binnen het traject. Dit kan op verschillende 

wijzen ingevuld worden: bijvoorbeeld een verblijf bij 

andere belangrijke personen binnen de context, een 

time-out alternatief (een staptocht, een tijdelijk verblijf 

bij bijvoorbeeld een boerengezin, een korte periode 

binnen onze residentie of - indien al onze eigen moge- 

lijkheden uitgeput zijn - een kort verblijf binnen een ge- 

meenschapsinstelling)... Ook wanneer de jongere nood 

heeft aan uitgebreidere individuele begeleiding – denk 

bijvoorbeeld aan sociale vaardigheidstrainingen – zal 

dit in eerste instantie ingeschat worden door de con- 

textbegeleider en op het ankerteam besproken worden. 

 

Samenwerking met de andere teams rond het traject 

van de jongere is van cruciaal belang in de werking van 

ons begeleidingstehuis. De dienst tijdbesteding, het 

leergroepteam, de sociale dienst en het STUT-team zijn 

onlosmakelijk verbonden met het contextwerk.
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POSITIEVE HERORIËNTERING 

 

Begin 2015 kregen we een erkenning om de methodiek 

Positieve Heroriëntering (PH) uit te bouwen.  Deze 

manier van bemiddelen in gezinnen zet de jongere en 

de context 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.  

Deze Positieve Heroriëntering betekent voor ons team 

een samenwerking met onze collega’s van Dagcentrum 

De Teuten. Het PH-team bestaat nu uit vier CANO-

contextbegeleiders en drie medewerkers van De 

Teuten. Ook zagen we een doelgroepverbreding: PH 

kan worden ingezet voor (gezinnen met) kinderen van 0 

tot 18 jaar, jongens en meisjes. In 2015 werd 

voornamelijk ingezet op vorming van ons contextteam, 

kennismaking en engageren van onze toekomstige 

partners (CLB, CGG, OCJ,…) en het opstarten van de 

eerste dossiers.  

 

 

 
. 
 

 

 

NIEUWE PERSPECTIEVEN BIJ 

TERUGKEER 

 

Het in 2013 en 2014 opgestarte NPT-

samenwerkingsverband met de Gemeenschapsinstelling 

van Mol, rond uitstroom van jongens uit de Behandelunit 

van De Hutten werd in 2015 verdergezet. Ons 

contextteam deed een zestal NPT-begeleidingen. NPT 

staat voor Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer en 

beoogt een hiaat in de jongerenhulpverlening te vullen. 

Jongeren die na een vrijheidsbeneming als gevolg van 

(al dan niet herhaald) delictgedrag de kans krijgen terug 

te keren in de samenleving (hun context), worden 

intensief, direct en doortastend begeleid binnen NPT. 

Wanneer zulke jongere terugkeert naar zijn context, is 

het noodzakelijk om deze terugkeer objectief en 

exhaustief voor te bereiden. Deze terugkeer brengt met 

zich mee dat er een toename is van onrust bij de 

jongere zelf, binnen de context en bij uitbreiding in de 

hele wijk waarin de jongere terecht komt. Het is via deze 

doorgedreven vorm van zorg dat we de kans op recidive 

trachten in te perken. Zonder deze zorg zou het risico op 

recidive groter zijn dan voor de plaatsing. De doelgroep 

van NPT bestaat uit de zwaardere categorie criminele 

jongeren (veelplegers) die uit de 

gemeenschapsinstelling van De Hutten terugkeren naar 

hun oorspronkelijke context.  Midden 2015 werd van 

Jongerenwelzijn een uitbreidingsvraag geformuleerd, 

conform de werkwijze van NPT. Jongerenwerking Pieter 

Simenon tekende in op deze uitbreiding, kreeg deze 

erkend vanuit Brussel en zag zo de NPT-procedure een 

structurele verankering krijgen binnen de werking. In 

2016 zullen NPT-begeleidingen dus niet langer deel 

uitmaken van een experiment rond samenwerking met 

Mol, maar zal deze vorm van begeleiden met focus op 

recidive en criminogene factoren kaderen binnen het 

geheel van de 34 begeleidingen die we als contextteam 

vanaf 1/01/2016 doen. 
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CONTEXTBEGELEIDER BENNY VERTELT 

OVER NPT 

 

Het moet ergens in 2013 geweest zijn. 

Samen met enkele collega’s van het contextteam van 

JPS, een aantal collega’s uit andere voorzieningen, 

enkele collega’s uit de behandelunit van 

gemeenschapsinstelling ‘De Hutten’ volgden we een 

intensieve opleiding (een 7-tal dagen) Nieuwe 

Perspectieven bij Terugkeer (NPT). De vorming werd 

georganiseerd door ‘Raïdho’, een Antwerpse 

organisatie van Jeugdzorg Emmaüs, met ervaring in 

deze methodiek. 

 

Het opzet vanuit Jongerenwerking Pieter Simenon was 

om op experimentele basis met deze methodiek een 

aantal jongeren uit de gemeenschapsinstelling te 

begeleiden. Dat deden we al, niet?  Jawel, maar niet 

deze jongeren… 

De methodiek NPT wordt namelijk vooral toegepast bij 

een specifieke, kleine groep jongeren vanuit 

gemeenschapsinstelling ‘De Hutten’.  Jongeren uit de 

‘behandelunit’, jongeren die een heel aantal stevige 

delicten op hun kerfstok hebben staan. Het soort 

delicten dat (anoniem) de kranten haalt en soms een 

onveiligheidsgevoel meebrengt waar je niet blij van 

wordt.  Jongeren die de laatste tijd meer opgesloten 

hebben gezeten dan dat ze buiten vertoefden.  

Jongeren die de ‘begeleidings-trukendoos’ beter 

kennen dan sommige begeleiders.  Jongeren die in 

geen enkele instelling nog welkom zijn en die mogelijks 

uit handen gegeven gaan worden door de jeugdrechter 

omwille van de zwaarte en/of de hoeveelheid van hun 

delict(en). 

Maar wel jongeren dus.  Gasten die nog net niet 

‘volwassen’ zijn qua leeftijd.  Die misschien toch een 

allerlaatste kans verdienen of verdienen opgelegd te 

krijgen (die lijn is dun), die misschien nog voor (een 

verderzetting van) een criminele carrière behoed 

kunnen worden door middel van een zeer intensieve 

begeleiding met een focus op delictbespreking, 

delictontleding en hervalpreventie. 

En dit ook door middel van een zeer intensieve 

samenwerking tussen twee voorzieningen: de 

behandelunit van de Hutten, waar binnen een zeer 

gesloten, vrijheidsbeperkend(berovend) gefaseerd 

systeem rond bovenstaande thema’s met  

 

 

 

 

bovenstaande gasten gewerkt wordt, en een tweede 

voorziening, in ons geval Jongerenwerking Pieter 

Simenon, waar ik dus begeleider ben. 

Bedoeling is dat ik als begeleider met een toegewezen 

gast aan de slag ga binnen ‘de Hutten’ terwijl hij er toch 

nog ongeveer een drietal maanden zal verblijven.  

Wekelijks is er een contact met de jongere.  Ook bijna 

wekelijks is er overleg met de begeleiding van de 

behandelunit (opvoeders, psychologe en/of 

maatschappelijk assistent).  De behandelunit staat in 

voor de dagdagelijkse begeleiding. Wij begeleiden van 

binnen uit de stappen van de jongere richting 

buitenwereld.  Alles in nauw overleg en in openheid met 

elkaar. 

Wanneer de jongere na veel evaluatie klaar bevonden 

wordt om terug richting buitenwereld te trekken, komen 

wij (nog) veel meer in de picture. Vanuit Pieter Simenon 

hebben wij (contextbegeleider samen met 

tijdsbestedingsbegeleider) wekelijks twee tot drie 

contacten met de jongere (en context).  Dit om een 

korte opvolging te kunnen waarmaken op vlak van 

school, werk, vrije tijd, familie, vrienden…  met als 

belangrijkste invalshoek ‘geen feiten meer plegen’.  In 

deze fase is er nog steeds veel overleg met de mensen 

van de behandelunit.  Iedere maand is er een fysiek 

overleg tussen alle actoren, aangevuld met de 

consulent.  Wanneer de jongere terug richting 

misstappen dreigt te gaan, bestaat de mogelijkheid dat 

hij voor een tweetal weken terug binnen moet gaan in 

de behandelunit. 

Na drie maanden gaan we de laatste fase van de 

begeleiding in.  De behandelunit verdwijnt uit de picture 

(maar staat desgewenst nog open voor overleg). Vanuit 

Pieter Simenon gaan we wekelijks één keer op bezoek 

bij de jongere (en zijn context). We begeleiden hem nog 

drie maanden om daarna de begeleiding af te ronden. 

Ikzelf ben nu een tweetal jaren, een  vijftal jongeren en 

een pak ervaringen en indrukken verder.  

 

Ik zie  de krachten van deze methodiek.  Ik ben echter 

vooral onder de indruk van de kracht die kan uitgaan 

van de samenwerking met de gemeenschapsinstelling 

en de bundeling van expertises in het belang van deze 

jongeren. 

  

Benny 
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DE SOCIALE DIENS T: 

INTERNE  REGIE  OP  ORGANIS ATIENIVEAU  
 

 
Het  beheer  van  de  capaciteit  binnen  een  gemoduleerde  organisatie  is  een 

cruciale opdracht, die wordt vertaald in een interne regie op organisatieniveau.  
 

 
De  sociale  dienst  zorgt  voor  een  vlot  verloop  van 

elke opname in samenwerking met de Intersectorale 

Toegangspoort (ITP), rekening houdend met de 

bestaande  opnameprocedure en doelgroep.  Op  de 

hoogte zijn van belangrijke wetgeving, decreten, 

methodieken e.d. .. is noodzakelijk om een goede 

dienstverlening te garanderen. Deze dienstverlening 

houdt in: het toepassen van bovenstaande kennis én 

het verlenen van advies aan gebruikers,  

collega’s en externe diensten. Ook de sociale 

administratie vormt een belangrijk deel van het 

takenpakket van de sociale dienst. De focus ligt 

voornamelijk op mutualiteit, kinderbijslag, VDAB, 

OCMW. 

 
Andere belangrijke taken zijn contacten met het 

VAPH, de sociale kaart, assessments naar externen 

(diensten en personen). De sociale dienst stelt haar 

expertise eveneens ter beschikking van externe 

partners rond jongeren die niet noodzakelijk later 

opgenomen worden in de organisatie. De sociale 

dienst is ook verantwoordelijk voor het aanmaken en 

beheren van de dossiers van de jongeren. Om een 

begeleiding goed te laten verlopen, is het noodzakelijk 

een dossier aan te leggen met alle nuttige informatie 

rond de gebruiker. Dit dossier, zowel manueel als 

elektronisch, wordt aangemaakt bij de start van de 

begeleiding en bevat o.a. gegevens met betrekking 

tot de verwijzer, beschikkingen, adressen, medische 

informatie, schoolgegevens, sociale administratie, het 

hulpverleningsprogramma van de verwijzer, ...   

Gedurende de begeleiding worden de dossiers 

aangevuld met het handelingsplan, evolutieverslagen 

en verdere relevante informatie. Bij uitschrijving van 

de jongere wordt het dossier geklasseerd en uiterlijk 

vijf jaar na meerderjarigheid vernietigd. 

 

 
In het kader van de opstart van integrale jeugdhulp 

en de toegangspoort (01-03-2014) integreerde de 

sociale  dienst  de  werkingsprincipes  van  Insisto  in 

de  werking  van  de sociale dienst.  Het  IT-systeem 

Insisto  is  inmiddels  het  belangrijkste  instrument 

naar wachtlijstbeheer geworden. De sociale dienst 

wordt medeverantwoordelijk voor het ingeven en 

onderhouden van informatie in de Moduledatabank 

en Insisto. 
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DE D I E N S T  
T I J D S B E S T E D I N G  
 
 

De dienst tijdsbesteding (DTB) biedt 

ondersteuning in het zoek- en 

begeleidingsproces naar een zinvolle en 

groeibevorderende tijdsbesteding, gekaderd bin- 

nen een individueel begeleidingstraject van de 

jongere. Nadruk wordt gelegd op de integratie 

van de jongeren in het reguliere school- en 

werkaanbod. Het is vooral een ondersteunende, 

bemiddelende functie in samenwerking met 

diverse actoren (context, jongeren, begeleiders, 

externe actoren zoals scholen,     CLB’s,   

werkgevers,  vormingsinitiatieven ...) 

 

 
De doelgroepjongeren van CANO begeleidingstehuis 

Pieter Simenon hebben vaak een problematische dag- 

besteding. Structurele moeilijkheden zoals school- of 

werkverzuim, onaangepast gedrag op school of op 

werk, schoolmoeheid e.d. zijn eerder de regel dan uit- 

zondering. Belangrijk is dat de neerwaartse spiraal van 

school- en werkervaringen wordt doorbroken.  School 

en werk zijn belangrijke variabelen in een goede ont- 

wikkeling van jongeren. Daarom streven we naar een 

gestructureerde dagprogrammatie, met de klemtoon op 

school en werk. Het streefdoel is een zinvolle en 

groeibevorderende tijdsbesteding van vijf dagen per 

week. Verder beoogt deze dienst de motivatie, atti- 

tudes en vaardigheden van de jongeren te activeren en 

te vergroten. De tijdsbestedingsbegeleiders willen 

zelfinzicht en oefenkansen bieden op vlak van werk en 

sociale vaardigheden. 

 

Het opnemen van een ondersteunende, 

stimulerende en bemiddelende rol aangaande 

school en werk, is een belangrijke taak. Hierin is de 

voornaamste betrachting verbindend te werken 

tussen al deze actoren. Door een intensieve 

schoolbegeleiding aan te bieden, wil de dienst 

tijdsbesteding voorkomen dat de jongeren afhaken 

op school, én  wensen ze de draagkracht van de 

scholen t.a.v. onze doelgroep te vergroten. 

 

 

Indien het op school misloopt, zoekt de dienst samen 

met de jongere naar zinvolle en haalbare manieren om 

toch te voldoen aan de leerplicht. Hierbij kan beroep 

worden gedaan op zowel intern als extern georgani- 

seerde initiatieven. Vanuit het begeleidingstehuis krij- 

gen jongeren een time-out aanbod. Daarnaast wordt er 

samengewerkt  met partners voor schoolvervangen- de  

programma’s. Afhankelijk van  de  interesse van  de 

jongere wordt er gezocht naar een passend program- 

ma. Jongeren die volledig afhaken kunnen terecht bij 

APPèL,  de ondersteunende module. 

 

Ook biedt de dienst tijdsbesteding, in nauwe samen- 

werking met een aantal externe partners, een intensieve 

werkbegeleiding aan. Hierin is het doel samen met de 

jongere op zoek gaan naar geschikt werk, idealiter op de 

reguliere arbeidsmarkt. Indien de jongere nog niet klaar 

is voor het reguliere arbeidscircuit, kan hij in een 

voorbereidend traject stappen: een persoonlijk 

ontwikkelingstraject (POT), voortraject, brugproject, 

vrijwilligerswerk of APPèL.  

Onder werkbegeleiding verstaan we ook het aanbieden 

van kortdurende stages binnen het interesseveld van de 

jongere. We hopen de jongere zo te kunnen laten 

proeven van een nieuwe (succes)ervaring. Tijdens de 

zomervakanties is er ruimte om mee te draaien binnen  

het ‘foor-wezen’.  Jongeren krijgen de kans om in een  
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plezante (werk)sfeer nieuwe indrukken op te doen.  

Vanuit de dienst  hechten we veel belang aan 

‘ouderbetrokkenheid’. Dit kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan een optimaal verloop van de 

schoolloopbaan. We streven naar een goede 

samenwerking, waarin de jongere centraal staat. 

Wederzijds respect, begrip en vertrouwen zijn hierin 

belangrijke begrippen. Om daarvoor te zorgen doen we 

ons best om de communicatie zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Afhankelijk van waar de noden liggen, bieden 

we vanuit de dienst (tijdelijk) ondersteuning binnen dit 

proces. 
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HET  STU T-TEAM  
 

De opdracht  van  het  ‘STUT-team wordt geconcretiseerd in vijf kernopdrachten:  
 

 

 

GROENE BEGELEIDING 

vanuit laagdrempeligheid structureel mee 

openstaan voor klachten van onze jongeren 

over de organisatie en deze signaliseren en 

kanaliseren. 

 
 

VRIJETIJDSBESTEDING 

inventariseren, stimuleren en evalueren van 

vakantie- en vrijetijdsaanbod, vervullen van 

brugfunctie naar vrijetijdsbesteding. 

 

TIME-OUT 

time-outs organiseren en begeleiden; 

inventariseren van time-out aanbod; 

ontwikkelen van time-out methodieken in 

samenwerking met andere diensten; uitvoeren 

van een intern georganiseerde time-out; 

opgedane kennis delen met collega’s;  

eindverantwoordelijkheid rond de 

administratie bij dit aspect.

 

 

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING (SOVA) 

inventariseren van SoVa-technieken; uitvoeren 

van intern georganiseerde SoVa; opgedane 

kennis  delen  met collega’s. 

 

ONDERSTEUNING LEERGROEP 

bijspringen   bij   (wekelijkse)   groepsactivitei- 

ten; thematische ondersteuning van de bewo- 

nersvergadering, ventilatiegesprekken met de 

doelgroep ook, en aanbieden activiteiten 

tijdens de schoolvakanties met een knipoog 

naar sociale vaardigheidstraining.
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STU T-FUNCTIE  
 

Bewegen tussen en er zijn voor de jongens. 
 
 
 

Het  aanwezig zijn tussen de jongeren 

(letterlijk/figuurlijk) maakt dat de STUT-begeleider 

een andersoortige werkrelatie  met  de  jongeren  

opbouwt.  Een  relatie start met kennismaken en 

opbouwen van vertrouwen  om  dan  te  komen  tot  

een  werkrelatie.  De  STUT-functie  maakt  dat  er  

meer  tijd en ruimte wordt gecreëerd om deze 

vertrouwensrelatie   te   realiseren.   De   STUT-

begeleider zit niet in het direct regelgevende luik, 

maar leert vanuit zijn functie jongeren omgaan en 

inzicht verwerven in de regels zonder in strijd te 

gaan. 

 

Binnen de STUT-functie kunnen jongeren ook hun 

emotie, gevoel, … kwijt om te komen tot een ont- 

lading (letterlijk, figuurlijk). Dit ventilatiemoment 

aanbieden  aan  de jongeren is erg  belangrijk  en 

maakt dat zij meer ontspannen aan hun taken 

kunnen beginnen en met een andere bril naar hun 

realiteit en de af te leggen weg kunnen kijken. Het 

aanbieden van (zeer intensieve) activiteiten leert 

jongeren om door te zetten, grenzen te verleggen 

en succesverhalen op   te bouwen. Hierbij onder- 

vinden we dat wanneer jongeren door hun eigen 

fysieke  grens gaan hun  ‘façade’ als  het  ware  

wegvalt. Het echte ik komt naar boven met zijn 

kwetsing   en   noden.  Deze   thema’s  kunnen  

dan   later in SoVa verder hun plaats krijgen. Een 

volgend thema van de STUT-werking is veiligheid, 

zowel letterlijk als figuurlijk. In al de activiteiten die 

we doen met de jongeren (SoVa, ontspanning, 

bewonersvergadering, ….) worden goede 

afspraken gemaakt met de jongens, zodanig dat er 

een veilig klimaat gecreëerd wordt. 

Verder maken we de jongeren mee verantwoor- 

delijke van hun eigen proces, en beschouwen we 

hen als gelijkwaardige partners, zij het zelfs meer- 

dere  in hun  verhaal. De STUT-begeleider  tracht 

het gesprek aan te gaan met hen en niet over hen. 

In  de  functie  van  groene  begeleider  probeert 

STUT de jongeren zoveel mogelijk te informeren 

 over hun plichten en rechten. In sommige geval- 

len bemiddelt STUT om samen naar oplossingen 

te  zoeken,  zodanig  dat  de  hulpverleningsrelatie 

niet opgeblazen wordt, niet langs de kant van de 

jongens,  niet  langs  de  kant  van  de  begeleiding. 

Dit is soms dansen op het slappe koord en ge- 

weldloze communicatie kan helpen in dit thema. 

Dikwijls zijn het dan de oplossingen die komen uit 

een wederzijds gesprek, het sterkste. 

 

Jongeren aanvaarden zoals ze zijn, niet stigmati- 

seren en geloven in hun krachten op een socrati- 

sche wijze, maakt dat jongeren hun eigen emanci- 

patorisch proces kunnen bewandelen. Het is soms 

een weg met vallen en opstaan, maar wel hun ei- 

gen weg, ondersteund door de hulpverlening. 

 

Binnen  SoVa  ligt  er  voor  de  STUT-medewerker 

een boeiende uitdaging, omdat iedere jongere 

uniek is. Het is steeds zoeken om tot een ver- 

bondenheid/echtheid te komen. Een les geleerd 

doorheen  de  jaren  is  dat  van  de  100  woorden 

die gesproken worden, jongeren er 7 onthouden. 

Daarom is er hard ingezet op de ontwikkeling van 

psychofysieke trainingen, gekoppeld aan theo- 

retische kaders om SoVa bij te brengen aan de 

jongeren. Psychofysieke training kan bestaan uit 

worstelen, trappen, boksen alsook extra sportac- 

tiviteiten.  Elke  SoVa  is  een  proces  op  zich,  dat 

niet gaat over het resultaat, maar over het proces. 

Daarnaast maakte STUT doorheen de jaren ken- 

nis met natural horsemanship; dit maakt dat het 

tweeluik/drieluik (psychofysiek werken, communi- 

catie, natural horsemanship) een succesverhaal 

geweest is voor de STUT-werking. De reacties van 

de jongeren, én het feit dat ze terugkomen (zonder 

verplichting) geeft tevredenheid. Want een andere 

les is dat dit geheel enkel werkt als de intrinsieke 

motivatie bij de jongens aanwezig is. “Natural hor- 

semanship is een voorbeeld van wat kan werken 

met onze jongens.” 



34 34 

 
 
 

Ook het thema time-outs werkt enkel als de jon- 

geren zelf bereid zijn dit te doen. Vroeger werd er 

dikwijls te snel meegegaan in time-out voor de jon- 

gens op  vraag  van  collega ’s en  derden. Nu 

wordt het belangrijker om hiervoor het nodige 

gesprek met hen te doen. zodanig  dat hij en de 

time-out plaats mee is in het verhaal van de 

jongen en dat zij het beiden zien zitten. Wordt dit 

niet gerespecteerd, zal de time-out meestal niet 

“succesvol zijn”. 

Daarnaast  is  er  binnen  de  STUT-werking  ook 

steeds ruimte om een interne time-out van een 

aantal dagen te organiseren. Dit kan gaan van 

wandelen tot meerdaagse uitstappen met een 

aantal leerdoelen en uitgangsprincipes. In CANO 

Pieter Simenon wordt er veel rekening gehouden 

met de vraag van de jongeren, de time-out 

overeenkomsten opgesteld door begeleiding en 

jongere zijn hiertoe een nuttig instrument.  Dit 

maakt dat zij elk door hun eigen bril naar het 

gegeven time- out kunnen kijken en zien naar de 

mogelijkheden en niet naar de verplichtingen.
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APPèL 

MODULE ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING 
CANO BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gras groeit door het water te geven. 
Geef jongeren voeding en ze kunnen groeien. 

Elke jongere is uniek. 
Naast “water” (= respect voor eigenheid) geven wij hen individuele “meststoffen”:  

nabijheid - afstand, vragen - antwoorden, rust - actie, grenzen - 
inspraak, praten - zwijgen, werken - rust, rots - water,  … 

 

 

 

ALGEMEEN  

In 2015 sloegen PEL (Project Ervaringsleren) en Project A, de vroegere apart functionerende projecten van 

Begeleidingstehuis Pieter Simenon, een gezamenlijke weg in als APPèL.  2015-2016 wordt het tweede 

schooljaar dat we samen werken aan een krachtig coherent aanbod dat we als geheel naar buiten toe 

profileren.  Een zoekproces dat nog steeds verder gaat.  

APPèL wil een optimale dienstverlening bieden aan elke jongere die ons  toegeleid en dus toevertrouwd 

wordt.  CANO Pieter Simenon blijft onze belangrijkste toeleider/partner. Maar daarnaast hebben we in 2015 

met heel wat nieuwe partners samengewerkt: CLB-medewerkers, schooltrajectbegeleiders, consulenten van 

jeugdrechtbanken en begeleiders uit welzijnsorganisaties zochten bij ons ondersteuning in de begeleiding van 

jongeren die vastliepen, blokkeerden, gepest werden, rust nodig hadden of net terug tot actie moesten komen.

 

 

We gingen aan de slag met 92 jongeren, jongens en 

meisjes.  Elke vraag was anders, elk traject zag er anders 

uit.  We startten met alle jongeren op dezelfde manier. Op 

basis van hun krachten, talenten en gebaseerd op het 

traject dat ze als droom voor zichzelf zagen, kwamen we 

tot een drietal doelstellingen waarrond we aan de slag 

gingen.  

Op basis van de doelstellingen en op basis van andere 

factoren (woonplaats, specifieke vraag, problematiek, …) 

werd er bekeken of een jongere naar een projectplaats 

toe ging (PEL) of naar de vaste locatie van Project A in 

Lommel kwam. Meer en meer jongeren stapten tijdens 

hun traject over van het ene project naar het andere.  

Ondersteuning bieden, op je dienstverlening en expertise 

appèl laten doen, 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 alle partners (ouders en 

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 gingen hun kind anders zien, waren dankbaar 

omdat hij/zij bij ons zichzelf mocht zijn.  Toeleiders en 

betrokkenen zagen zich gesteund, draagkracht 

verhoogde, ze konden na een periode APPèL terug met 

de jongere aan de slag.  
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OMSCHRIJVING AANBOD APPèL   

 

Wie is onze doelgroep? 

Wij richten ons tot alle jongens en meisjes van 14  tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in een traject binnen 

integrale jeugdhulp.  

 

Wie zijn onze toeleiders? 

In eerste instantie werken wij voor CANO Pieter Simenon, de organisatie die APPèL inricht. 

Daarnaast staan wij open voor alle mogelijke toeleiding vanuit integrale jeugdhulp (bijv. consulenten JRB, CLB’s, 

voorzieningen, …).  

In principe bevindt de ondersteunende module zich voor de toegangspoort en zouden jongeren en hun ouders ook 

rechtstreeks beroep op ons kunnen doen. Ons aanbod is echter beperkt: in het kader van terugkeer naar de reguliere 

hulpverlening, verkiezen wij vanaf het begin samen te werken met de diensten en organisaties die deze terugkeer verder 

begeleiden.  

 

Wat is ons algemene doel?  

- ondersteuning bieden aan lopende (hulpverlenings)trajecten 

- vastgelopen situaties trachten te deblokkeren.  

- klassieke hulpverlening lijkt niet (meer) aangewezen, we 

trachten een alternatief aanbod te creëren.  

- betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht 

te creëren 

 

Wat bieden wij aan? 

Voor elke jongeren ontwikkelen we een aanbod-op-maat.  

Trajecten zijn verschillend in duur, inhoud, met of zonder 

overnachting, vol- of deeltijds, individueel of in groep, bij externe 

projectplaatsen of in onze eigen locatie, … 

Dit past steeds binnen de globale doelstellingen die door het 

Agentschap toegekend worden aan een module ondersteunende 

begeleiding, namelijk korte ervaringstrajecten, dagactivering, 

time-out, (ont)heming en andere.  

 

Methodieken? Filosofie? 

Wij gaan ervan uit dat mensen al doende bij zichzelf en bij hun 

omgeving stil staan. Jezelf èn de ander tegen komen lukt het best 

terwijl  je samen werkt, sport, muziek maakt, kookt, knutselt, een 

bezoek brengt aan…  

In APPèL werken we eclectisch met een aantal actieve 

methodieken of methodieken die we tijdens activiteiten 

toepassen: 

- (rondetafel)gesprekken gebeuren met materialen (Duplo-

methodiek) 

- begeleidingsgesprekken d.m.v. een Explorator (Missing 

Link) 

- ervaringsgerichte methodieken tijdens activiteiten 

- psycho-fysieke weerbaarheidstraining (Rots en Water) 

- LSCI (Life Space Crisis Interventie) bij conflicten 

- spiegelen om  zelfinzicht te verhogen  

PEL:  projectplaats boerderij - stallen 
opruimen. Niet meteen de favoriete bezigheid 
van onze jongeren, maar het hoort erbij… 

 

PEL: afronding van een begeleiding met alle 
betrokkenen van de jongere. Geslaagd! 
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Project A is een samenlevingsproject. Daar passen we Institutionele Pedagogie toe om het samenleven in groep te regelen. 

PEL-begeleidingen spelen zich af op projectplaatsen. Het werken met niet-professionele mensen met een hart voor jongeren 

en met gezond verstand is een krachtige confrontatie met de realiteit.  

 

Transfer 

Niet alleen onze jongeren, ook wij kregen de voorbije jaren de kans als APPèL te groeien. 

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

We continueren met onze halfjaarlijkse intervisies met St.-Augustinus Zutendaal rond de module ondersteunende begeleiding 

Limburg. 

 

Meer en meer partners en collega-organisaties willen kennis maken met onze werking en met ons zoekproces. 

BuSO St.-Elisabeth Wijchmaal, de verschillende afdelingen van De Oever en Cirkant, OOOC Elkeen, St.-Vincentius Zelem, 

nieuwe scholen en CLB’s, … kwamen langs voor een toelichting en/of leidden jongeren toe. 

Het team van RIZSAS kwam een dag meewerken. 

In januari 2016 verwachten we bezoek van De Dijk (De Oever) en komt een begeleidster van De Raat (St.-Vincentius) een 

week meedraaien. 

Op 29/1/2016 stelt APPèL zichzelf voor op de algemene vergadering van Leerrecht Limburg. 

 

  

Project A: project ‘fotografie’ zorgde voor 
kunstige foto’s van activiteiten die daarna 
tentoongesteld werden. Voetballen is altijd 
leuk! 

 

Project A: tijdens het door de jongeren 
gekozen project “techniek” werd er aan een 
voetbalkooi en onderdelen van brommers 
gelast. 
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DE VERHALEN VAN ONZE JONGEREN  

 

 

 

Het verhaal van B. 

B. werd door het CLB bij ons aangemeld. B. had in zijn school na 

herhaaldelijke agressieve uitvallen naar medeleerlingen toe een schorsing 

opgelopen. Bij de intake gingen we dieper in op deze uitvallen en werd het 

duidelijk dat er sprake was van pestproblematiek. We stelden voor met B. te 

werken rond zijn gedrag, maar ook met zijn klas, teneinde na de schorsing 

de terugkeer van B. te vergemakkelijken. Alle partijen gingen akkoord met 

dit voorstel, afspraken en doelstellingen werden in de 

engagementsverklaring gezet en door iedereen ondertekend. 

B. kwam elke dag naar Project A. Hij hield zich nogal afzijdig van de groep, 

zocht weinig contact. Zowel begeleiders als jongeren respecteerden dit. 

Klussen en sommige sporten lagen hem het best. Twee dingen vielen op: 

B. weigerde over school te praten, voor hem waren Project A en school 

twee gescheiden werelden. En daarnaast was het opvallend hoe moeilijk hij 

het had met programmawijzigingen. Zijn gedrag duidde soms op ASS,  

het CLB startte in overleg met de ouders een onderzoek. 

Na de periode in Project A werd er een tweedaagse rond groepsvorming 

met de hele klas georganiseerd. Onze begeleiders Bert en Hassan gingen 

met de hele klas aan de slag met de methodieken van Rots en Water. Ook 

heel wat leerkrachten namen deel. B. stelde zich aanvankelijk afzijdig op, 

maar gaandeweg werd de sfeer tussen de jongeren beter. En tijdens de 

evaluatie van de tweedaagse bleek dat de klas, met B. erbij, een sterke 

groep geworden was. 

Op de eindrondetafel werd de positieve evolutie van B. door alle partijen 

verwoord. 

Na enkele weken vertrok de klas naar zee. B. bewees daar dat hij zich 

beter kon beheersen en de sfeer in de klas was opmerkelijk verbeterd. Bij 

kleine conflicten verwezen de leerkrachten naar de tweedaagse. 

Achteraf kregen we nog mails van mama en van school om ons te 

bedanken voor de fijne samenwerking. 
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Het verhaal van S. 

S. werd aangemeld door het CLB van de school waar ze 

ingeschreven was. Er waren grote problemen tussen S. 

en haar klasgenoten. Daardoor zat S. overdag urenlang 

bij de leerlingbegeleidster. Dit was niet langer houdbaar.  

Het was duidelijk dat S. een meer individuele werkvorm 

nodig had, met veel begeleiding. S. verbleef op dat 

moment tijdelijk in een OOOC.  

Tijdens de startrondetafel bleek dat ze inzicht had in 

zichzelf. Ze wou bij ons aan volgende doelstellingen 

werken: rust vinden, aan zichzelf werken (ze was er zich 

bewust van dat ze mensen aantrekt en dan weer 

afstoot), afspraken maken en ze ook naleven.  

We startten in Project A om haar beter te leren kennen 

en regelden ook al een PEL-proefdag in een manège.  

In Project A bleek meteen dat S. enorm druk kon zijn en 

veel aandacht nodig had van de begeleiders. Ze vertelde 

hen trieste verhalen uit haar verleden. Dit ging (net zoals 

in de school) ten koste van de andere jongeren. De 

groep geraakte door haar gedrag en gemanipuleer 

ontregeld, er ontstonden conflicten, we moesten 

voortdurend brandjes blussen. Het was duidelijk dat in 

een groep samenleven voor S., zelfs met veel 

begeleiding, erg belastend was.  

De proefdag in de manège was niet meteen een 

meevaller: S. was het werk meteen beu en was niet 

meer tot actie te bewegen.  

S. verhuisde van het OOOC in Lommel naar een 

organisatie in Zelem, een kamertrainingscentrum. 

Omwille van de afstand en omwille van de conclusie dat 

we echt op zoek moesten naar een individuele invulling, 

ging de PEL-begeleider met S. op pad.  

Eerst startte ze in een dierenasiel. Ze gaf aan graag met 

honden te werken, maar het werk bleek toch niet wat ze 

verwacht had. Misschien kwam deze tijdsbesteding ook 

te snel na de verhuis naar Zelem. We spraken af op haar 

verdere vragen te wachten. Na een paar weken had S. 

in overleg met CLB uitgemaakt dat ze van opleiding wou 

veranderen. Ze koos voor een zorgopleiding en wou PEL 

in een rustoord.  In een bejaardentehuis in Zelem kon ze 

aan de slag. Maar ook daar loopt het niet van een leien 

dakje: S. is (te) vaak afwezig en heeft grote moeite om 

mee te draaien met de andere teamleden.  

Met S. stoten we op onze beperkingen. Doorgaans 

vinden we wel een plaats waar een jongere zich goed 

kan voelen, tot rust komt, zichzelf kan zijn en zo na een 

poos weer verder kan. Met S. lukt dit blijkbaar niet of 

zeer moeilijk. De toekomst zal uitwijzen of meer 

gespecialiseerde hulp aangewezen is.  

Het verhaal van N. 

N. werd door zijn jeugdrechter in de leergroep van Pieter 

Simenon geplaatst. Het liep thuis moeilijk, een time-out 

zou hemzelf en zijn gezin rust brengen. De Dienst 

Tijdsbesteding werd meteen ingeschakeld om een 

zinvolle tijdsinvulling te zoeken, want N. moest overdag 

bezig zijn. N. werd aangemeld in APPèL.  

Instap in een project ervaringsleren leek ons de beste 

oplossing. Hassan stelde Geert en Hanne, een 

groentenboer in Lommel-Kattenbos voor. De eerste dag 

fietste Hassan met N. mee omdat hij de weg nog niet 

kende. Na een korte rondleiding in het bedrijf en een 

warme choco werden alle papieren in orde gemaakt 

(aanvraag Groene Zorg en stagecontract). Daarna 

konden ze echt van start op het veld. Er moesten 

wortelen uit de grond gehaald worden voor een 

bestelling.  

De volgende dagen fietste N. zelf naar Kattenbos en 

kwam Hassan regelmatig eens poolshoogte nemen. 

Geert was tevreden over N. Hij kwam een paar keer wat 

te laat, maar werkte die tijd ’s avonds zonder morren bij.  

N. heeft 2 weken bij Geert en Hanne gewerkt. Hij kwam 

er tot rust. Zijn grootvader kwam op bezoek in de 

boerderij en ging met hem ergens iets eten om eens 

over zijn relatie met zijn ouders te praten. N. besefte dat 

hij zijn familie toch wel erg miste, maar dat hij op een 

punt gekomen was dat hij beter op eigen benen zou 

gaan staan. Hij begreep dat hij werk moest zoeken om 

dit te kunnen realiseren. Na de time-out ging hij terug 

naar huis om werk te zoeken en te sparen om alleen te 

gaan wonen.  

.
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ON Z E 

MEDEWERKERS  
 

 
 
 
 
 

“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.” 

 
 
 
 
 
 

Vzw Jongerenwerking Pieter Simenon telt op 31 december 2015 67 medewerkers (55,7 VTE). Op 31-12-2015 

stelt  CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon 48 medewerkers tewerk. Deze 48 medewerkers vullen in totaal 

40,6 VTE in. In de front-office werken, ter verwezenlijking van onze kernprocessen, voornamelijk pedagogisch 

geschoolde medewerkers. Het gaat hierbij voornamelijk om begeleiders, maatschappelijk werkers en 

coördinatoren. In de back-office beheren administratieve en logistieke medewerkers ondermeer de 

processen boekhouding, financiën, IT, onthaal, onderhoud…  

Wat de leeftijdspiramide betreft zien we een oververtegenwoordiging van medewerkers in de categorieën 30-40 

jaar en 40-50 jaar.  Onze toekomstgerichte uitdagingen liggen in het aanwervingsbeleid van waaruit knelpunten 

verbeterd en voorkomen kunnen worden. 
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V o r m in g ,  T r a i n i n g  &  O p le i d i n g  

Aandacht voor leren en ontwikkelen vinden we 

binnen onze organisatie belangrijk. We vertrekken 

vanuit de visie van een lerende organisatie. We 

beogen dat medewerkers steeds meer kwaliteiten 

gaan gebruiken zodat we steeds beter de gewenste 

resultaten bereiken in functie van de doelgroep. 

Naast  verhogen  van  kennis  en  kunde  willen  we 

als organisatie ook tijd en energie vrijmaken om 

aandacht te geven aan motivatie en betrokkenheid 

van medewerkers.  

 

LEEFTIJ DSPIRAMIDE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aandeel medewerkers in leeftijdscategorieën (VTE en effectief aantal)

Aa n d a c h t  v o o r  
a g r e ss i e h a n t e r i n g ,  
o p l o s s i n g sg er i c h t  w e r k e n ,  
Po s i t i e v e  H er o r i ë n t e r i n g  e n  N PT  

De afgelopen jaren investeerden we in vormingen rond 

agressiehantering. Opleidingen psychofysieke weerbaarheid 

Rots & Water, Life Space Crisis Interventie (LSCI) en 

geweldloze communicatie sterkten onze medewerkers in het 

omgaan met en reageren op agressie in alle vormen. In 2015 

bogen we ons vooral over het vraagstuk implementatie en het 

levendig houden van de aangereikte kaders.   

Daarnaast volgden enkele medewerkers de vorming Signs of 

Safety met het oog op een verdere verankering van 

oplossingsgericht werken met jongeren, gezinnen en in de 

coachingsprocessen naar begeleiders. Een intensief 

vormingsprogramma Positieve Heroriëntering voor interne 

begeleiders en externe toeleiders vergde en gaf veel energie. In 

2016 investeren we verder in een opleiding over Nieuwe 

Perspectieven bij Terugkeer.  

 

 

Werkgroep stress en burn-out  

Veel energie werd dit jaar gestoken in de werkgroep stress en 

burn-out. Vanuit een zorg naar medewerkers die tijdelijk een 

vermindering van energie ervaren naar onze kernprocessen 

verkennen we al enige tijd de factoren die werkzaam blijken in 

een correcte aanpak van stress- en burn-outsignalen. In 2015 

investeerden we verder in de verkenning van thema’s als 

communicatie, feedback/waardering en inspraak. Thema’s die 

vanuit zelfevaluatie door de medewerkersploeg naar voor 

werden geschoven als aan te pakken en in verandering te 

zetten. We kijken uit naar de conclusies en verbeteracties die 

voortkomen uit de werkgroep.  

 

 

 

Leertrajecten met stagiairs 

Vanuit diverse studierichtingen versterken stagiairs via stage of 

werkplekleren onze dagelijkse werking. Hun inbreng en 

betrokkenheid op onze kernprocessen wordt erg gewaardeerd.  

 

Individuele medewerkers vanuit POP 

Ook dit jaar gingen er nog tal van teamopleidingen en 

individuele opleidingen door, ingebed in de teamcoaching en in 

de individuele coaching.  Functioneringsgesprekken worden 

ingezet als instrument om vormingsbehoeften te bevragen en te 

detecteren. 

 

Werkgroep arbeidstijd  

Sinds 2012 bundelen we expertise en inspraak rond arbeidstijd 

in een werkgroep. Deze projectgroep focuste zich op de manier 

waarop we in evenwicht met de polen doelgroep, organisatie en 

medewerkers onze arbeidstijd in de toekomst wensen te 

organiseren. De voorbije jaren werden verschillende knopen 

doorgehakt: we kozen voor een systeem van variabele 

uurroosterplanning waarin we onze planning voor minstens een 

week vastklikken met duidelijke regels naar overuren en 

afwijkingen. In ondersteuning van dit proces ontwikkelden we 

een nieuw systeem van digitale uurroosterplanning. Het is onze 

vaste overtuiging dat deze benadering meer evenwicht brengt in 

onze kwaliteitsdriehoek, met zorg en aandacht voor flexibel 

werken bij onze medewerkers, in een brede inzetbaarheid naar 

onze doelgroepen en een correcte kwalitatieve zorg. Naar de 

volgende jaren wensen we dit proces verder vorm te geven met 

insluiting van belendende processen zoals de impact van 

arbeidsduurvermindering en de formule thuiswerken.   

. 
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GLOBE 

 

 

 

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 2015 lijsten we graag onderstaande initiatieven op. Zij versterken de 

kernprocessen van de werking en voeden door hun invloed het innovatieve karakter van onze organisatie in 

beweging.  

 

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) 

 

Pieter Simenon heeft een lange traditie wat betreft 

samenwerken met de gemeenschapsinstellingen 

om jongeren aansluitend op een vrijheidsbeperking 

opnieuw in de samenleving te plaatsen.  

Wij kiezen expliciet voor deze jongeren en hun 

vaak complexe situatie, in nauwe samenwerking 

met de gemeenschapsinstellingen, psychiatrie en 

andere belendende sectoren. Het partnerschap 

betreffende de uitstroom van jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling is voor CANO's zeer 

ernstig en kent een lange traditie in een 

permanente zoektocht naar verbetering en 

optimalisatie met een hart voor de 

gemeenschappelijke doelgroep van zeer 

kwetsbare jongens en meisjes. 

 

Op 20 mei 2015 verspreidden Vlaams Minister Jo 

Vandeurzen en Jongerenwelzijn een 

uitbreidingsoproep naar de sectoren. Deze oproep 

die zich expliciet richt op het 'versterken van het 

mobiel aanbod gericht op uitstroom uit de 

gemeenschapsinstellingen' ligt voor het CANO-

netwerk en concreet voor Pieter Simenon in de 

kern van haar reden van bestaan. Wij kozen er 

expliciet voor om een uitbreidingsvraag te stellen 

in het kader van deze oproep en deze te koppelen 

aan een experimentele werking rond Nieuwe 

Perspectieven bij Terugkeer. Sinds 2014 is er een 

experimentele samenwerking met de 

Gemeenschapsinstelling De Kempen, afdeling De 

Hutten van Mol: Nieuwe Perspectieven bij 

Terugkeer. Dit is een begeleidingsprogramma voor 

de zwaardere categorie jongeren die na een 

verblijf binnen De Hutten terugkeren naar hun 

context of op eigen benen gaan staan. De focus 

binnen deze vorm van begeleiding ligt voortdurend 

op de criminogene factoren die een rol hebben 

gespeeld in het verleden en die mogelijks een 

hoog risico op recidive inhouden bij de nieuwe 

terugkeer naar de context. NPT als methodiek kan 

een onderdeel vormen van CANO om de overgang 

tussen de geslotenheid van een 

gemeenschapsinstelling en de openheid van een 

CANO-begeleiding te versoepelen en een zachte 

overgang te creëren.  

In onze aanvraag wilden we samen met een 

ombuiging en de uitbreiding een voldoende 

aanbod creëren voor Limburg opdat elke 

Limburgse jongen die in de geslotenheid van een 

gemeenschapsinstelling terecht komt ook een 

goed onderbouwde (vervolg)begeleiding krijgt. 

Eind oktober kregen we bericht over ons formeel 

uitbreidingsdossier ‘versterking mobiel aanbod 

uitstroom gemeenschapsinstellingen’. Het resultaat 

hiervan omvat een uitbreiding van 4 modules 

kortdurende intensieve contextbegeleiding. 

Uiteraard kijken we ernaar uit NPT in onze 

reguliere werking als kwaliteitsvol protocol verder 

uit te bouwen.  
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Kwaliteitslabel Intersectorale Zorgnetwerken 

 

Midden juli bereikte ons vanuit Jongerenwelzijn een oproep rond een kwaliteitslabel voor intersectorale 

zorgnetwerken. Hierbij werden middelen ter beschikking gesteld voor een structurele en duurzame uitbouw van 

intensieve intersectorale samenwerking voor de hulpverlening voor kinderen en jongvolwassenen met een 

handicap en complexe zorgvraag. Het zorgnetwerk staat in voor zorgcoördinatie en moet zich tevens 

onvoorwaardelijk engageren om elke jongere een kans te geven op een onvoorwaardelijk kwalitatief hulpaanbod. 

Concreet werd voorzien in drie netwerken: één netwerk voor de regio Antwerpen, één netwerk voor Oost- en 

West-Vlaanderen en één netwerk voor Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel.  

In een vijftal bijeenkomsten in de periode september-december werd samen met partners in verschillende 

sectoren, bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, VAPH een gezamenlijke visie op de zorg voor deze 

doelgroep geschreven.  

We namen deel aan enkele verkennende bijeenkomsten en onderschreven ons engagement naar 

contextbegeleiding en ondersteunende begeleiding. Het dossier werd op 4 december 2015 ingediend en werd 

onderschreven door 33 voorzieningen. Eind januari 2016 ontvangt een delegatie feedback over het ingediend 

voorstel vanuit Jongerenwelzijn. Daarna kent het zijn verdere vervolg naar herwerking of goedkeuring.  

 

De oproep biedt een uitgelezen kans om de zorg naar deze kwetsbare groep jongeren en jongvolwassenen op 

een duurzame manier uit te werken.  

 

CANO en sport 

 

Sport spreekt veel jongeren aan: het is leuk om te 

doen, het geeft energie en zoomt in op de 

mogelijkheden in plaats van de problemen van  

jongeren.  Dit  kan  een positieve basis  vormen 

om te werken aan de zelfontwikkeling van de 

jongere en andere,  ruimere doelstellingen.  Toch 

blijkt uit de praktijk dat heel wat jongeren binnen 

de (bijzondere) jeugdzorg een serieuze drempel 

ervaren op het vlak van sportparticipatie en dat de 

sport- en de jeugdhulpsector elkaar onvoldoende 

kennen.  Met die insteek verspreidde Vlaams 

minister van Sport Philippe Muyters een oproep 

naar de CANO-voorzieningen om op die manier 

sport en jeugdzorg te verbinden. In februari 2015 

dienden we een projectvoorstel in om het thema 

sport onder de aandacht te brengen van de 

werking en doelgroepjongeren. 

 

Met dit project beogen we gefaseerd en gespreid 

over twee jaar, verschillende doelstellingen:  

- jongeren in diverse sportcontexten positieve, 

plezierige sportervaringen laten  ontdekken en 

beleven, zodat de jongeren vertrouwd worden 

met het sporten in de vrije tijd; 

- de intrinsieke motivatie van jongeren 

stimuleren om op een duurzame wijze te 

sporten; 

- competenties en attitudes van jongeren 

versterken via het sporten; 

- door jongeren toe te leiden naar 

sportbeoefening buiten het kader van de  

georganiseerde jeugdhulp bijdragen tot de 

vermaatschappelijking van de zorg;  

- het uitbouwen van  een  structureel,  

duurzaam netwerk van partners  tussen  

welzijns-, sport-  en vrijetijdsactoren. 

 

In het kader van dit project nam een medewerkster 

de taak als sportmedewerkster op zich. Samen met 

de begeleidersploeg tracht zij gedurende de looptijd 

van het project bovenstaande doelstellingen te 

verwezenlijken. 
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Positieve Heroriëntering 

 

Medio 2014 dienden we als vzw een dossier in  voor  uitbreiding van modules contextbegeleiding in functie van  

positieve heroriëntering (module krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding). Als vzw kregen we een 

uitbreiding  van 4 plaatsen, daarnaast realiseerden we door ombuiging van bestaande modules als vzw nog eens 

9 plaatsen. Op die manier kunnen we als vzw 13 modules positieve heroriëntering aanbieden.  

 

Visie binnen positieve heroriëntering 

We zetten de module krachtgerichte contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering in bij acute 

verontrustende situaties met als doel escalatie/crisis te vermijden of de situatie te deblokkeren. In gezinnen met 

kinderen van 0-18 jaar. We geloven in de kracht van het gezin en de mogelijkheid dat zij zelf voor een andere 

aanpak kunnen gaan. 

Gedurende de begeleiding wordt nauw samengewerkt met de aanmelder/contactpersoon. De aanmelder blijft 

doorheen het proces nauw betrokken. De intensiteit van deze begeleidingsvorm is vastgelegd op 1 uur 

begeleidingscontact per week maar de duur is beperkt tot 4 maanden en is niet verlengbaar.  Wel wordt bij 

afronding met alle betrokkenen stilgestaan of nog een andere vorm van hulpverlening noodzakelijk is.  

We starten de begeleiding niet op wanneer de veiligheid van het kind in gevaar is of wanneer de verontrusting 

met geen enkel betrokken gezinslid bespreekbaar is. 

Aanmeldingen kunnen gebeuren vanuit de brede instap (partnerorganisaties of op korte termijn een 

partnerorganisatie worden) in het kader van verontrusting en vanuit het OCJ in het kader van maatschappelijke 

noodzaak. 

 

Praktijk binnen positieve heroriëntering 

Binnen de vzw werden door uitbreiding en 

ombuiging 13 modules positieve  heroriëntering 

gerealiseerd, waarvan 8 in het CANO 

begeleidingstehuis en 5 in dagcentrum de Teuten. 

Dit  resulteerde in een teamsamenstelling met 

teamleden uit beide deelwerkingen. We opteerden 

om deze methodiek zo breed mogelijk in te zetten 

over verschillende personeelsleden, waardoor er 7 

personeelsleden de methodiek PH in de praktijk 

zullen omzetten. Deze worden begeleid en 

ondersteund door een coördinator van het CANO 

begeleidingstehuis en de directie van het 

dagcentrum. 

Begin 2015 startten we interne teamdagen om 

elkaar, de methode, het voorwerk alvast te 

realiseren. In juni 2015 namen we, samen met een 

aantal andere partners in Limburg, deel aan een 

driedaagse vorming, gegeven door het Oranjehuis 

in Kortrijk. In september volgden nog twee 

vormingsdagen. 

Het team kwam om de tien dagen samen om te 

werken rond de methodiek, afspraken te maken. 

Vanaf oktober 2015 startten we met het geven van 

vormingen voor onze partners, aanmelders die 

gezinnen die PH nodig hebben zullen 

doorverwijzen. 

Centraal werd voor Limburg mee ondersteuning 

geboden in het gezamenlijk realiseren van vorming 

aan partners in Limburg en OCJ. We eindigden 

2015 met vier lopende dossiers. Voor 2016 werden 

terugkomdagen, vormingen gepland en loopt de 

teamsamenwerking verder. 

 



 

 

Integrale jeugdhulp en modulering 

 

In de voorbije jaarverslagen berichtten we over de opstart van een intersectorale toegangspoort die een 

eenvormige en transparante werking mogelijk maakt. De ITP beslist over de toegang tot alle niet -

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en was voor ons tot 2014 de voornaamste poort om 

hulpverlening te krijgen tot CANO. In 2015 met de start van positieve heroriëntering ging voor de CAN O-

werking opnieuw een nieuw stuk realiteit open: rechtstreeks toegankelijke modules. Samen met de 

rechtstreeks toegankelijke modules binnen APPèL opende dit de deur voor een vernieuwde en boeiende 

samenwerking voor de poort.  



 

 

 


