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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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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) 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). In 

dagcentrum De Teuten 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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AFKOR TINGEN  
 
 
 
 
ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
 
BAAL  Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg 
 
BINC  Begeleiding In Cijfers 
 
BJB  Bijzondere Jeugdbijstand  
 
BJZ  Bijzondere Jeugdzorg 
 
CANO  Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 
 
CLB  Centra voor LeerlingenBegeleiding 
 
CPBW  Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
 
DB  Dagbegeleiding in groep 
 
EHBO  Eerste Hulp Bij Ongevallen 
 
GKRB  Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding 
 
HCA  Herstelgerechtelijke/Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 
 
IJH  Integrale Jeugdhulp 
 
JAC  Jongeren Advies Centrum 
 
JOPLim  Jongeren- ouderparticipatie Limburg 
 
JRB  Jeugdrechtbank 
 
UCLL  University college Leuven Limburg 
 
KOPP  Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen 
 
LPJ  Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg 
 
PROZA  Projectgroep Ontwikkeling zelfanalyse 
 
VAPH  Vlaams Agentschap voor personen met een handicap 
 
VSD  Vlaams Samenwerkingsverband Dagcentra 
 
VTE  Voltijds Equivalent 
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INLEIDING 
 

 

 

 

Graag  willen wij u als  lezer  meenemen  in  het  

jaarverslag  van  2015. In  de  opbouw  van  dit  

jaarverslag  omschrijven  we  drie  invalshoeken  

binnen  de  werking: de doelgroep, de 

medewerkers en de organisatie. Deze worden 

eerst kort weergegeven.  Daarna wordt er 

dieper op ingegaan.  Deze drie invalshoeken 

worden omringd door de globe. 

  

Bij de doelgroep staan we stil bij het aanbod.  

De  acties die we ondernemen voor en met de 

doelgroep worden beschreven en   de   

populatiestatistieken van 2015 worden 

weergegeven. 

 

Verder geven we een overzicht van de 

medewerkers werkzaam in 2015.  Er wordt ook 

een overzicht gegeven van de gevolgde 

vormingen. 

 

Daarnaast wordt de organisatie van het 

dagcentrum voorgesteld. Dit jaar namen ouders 

en jongeren even het woord om hun 

begeleidingsverhaal of ervaring te delen. 

 

2015 kenmerkt zich vooral door de praktische 

uitvoering en beleving van het Rechtstreeks 

Toegankelijk Aanbod van het dagcentrum.    

 

Als organisatie, meer bepaald voor het 

dagcentrum en het CANO begeleidingstehuis,  

kregen we een uitbreiding van modules 

contextbegeleiding nl. positieve heroriëntering.  

Dit werd voor teamleden van het dagcentrum 

een uitdagende opdracht doorheen 2015.  

 

 

 

 

 

 

Deze bovenstaande zaken stonden doorheen 

2015  steeds  bovenaan de  agenda’s en  

vroegen aandacht, opvolging en 

nauwgezetheid. 

 

We verwijzen graag naar onze website 

www.pietersimenon.be. Hier vindt u een digitale 

versie van dit jaarverslag en de verslagen  van  

het  CANO begeleidingstehuis en de HCA-

dienst BAAL. 

 

We wensen u als lezer veel leesplezier en 

trachten u mee te nemen in de vele acties die 

het dagcentrum het voorbije jaar ondernam en 

de uitdagingen waarvoor we staan. 

 

 

Sigrid Bielen 

Directie dagcentrum de Teuten 

 

 

http://www.pietersimenon.be/
http://www.pietersimenon.be/
http://www.pietersimenon.be/
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2 B EPERKTE A L G E M E N E   

 INFORM ATIE VZW 
 

 
 
 

2.1 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 

2.2 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 ahv een aantal belangrijke trefwoor- 

den 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 

het integrale jeugdlandschap  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 

setting schoolgaande jongeren begeleid.  Deze 

begeleidingen richten zich vooral naar de 4 pijlers 

van het dagcentrum nl. groepsmomenten, 

huiswerkcoaching, individuele begeleiding en 

gezinsbegeleiding.   

 

In deze lokale werkvorm kunnen jongeren en hun gezin 

rechtstreeks worden aangemeld door diensten binnen 

de brede instap (CKG, CLB, DAGG, …).  Daarnaast 

blijft ook de aanmelding via OCJ of JRB (OSD). 

 

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek worden de 

aangemelde jongere, zijn context, bijstandspersoon en 

aanmelder verwacht.  In dit eerste gesprek wordt 

gekeken wat de vragen en verwachtingen zijn van al de 

aanwezigen.  Dit brengt de kernhulpvraag in kaart.   

 

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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3      V OORSTELLING ACTUELE WERKING 

DAGCENTRUM  DE  T EUTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de organisatie willen we de drie           

invalshoeken: de doelgroep, de medewerkers 

en de organisatie aan jullie voorstellen. Deze 

drie invalshoeken staan met elkaar in 

verbinding en elke invalshoek dient voldoende 

aanwezig te zijn om een juiste verbinding  en  

het  evenwicht  te  kunnen realiseren. 

De organisatie wordt verder uitgelegd in deel 

4, de doelgroep in deel 5 en de medewerkers 

in deel 6. 

Deze driehoek beweegt en verhoudt zich binnen 

een globe, deze wordt voorgesteld in deel 7. 
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3.1  Organogram DC de Teuten 

 

               

   

3.2  Voorstell ing  van  het  dagcentrum 

 

We zijn erkend als voorziening binnen het integrale jeugdlandschap met 11 contextmodules, 9 modules 

dagbegeleding in groep. Leeftijdscategorie jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar. Dagcentrum De Teuten 

is een deelorganisatie van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon te Lommel. 

Verder bieden we 5 modules contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering voor jongens en 

meisjes van 0 tot 18 jaar. 

Sinds het rechtstreeks toegankelijk karakter kunnen gezinnen rechtstreeks in het dagcentrum terecht.  

Voordien moesten deze gezinnen de integrale toegangspoort passeren.  Dit is nu niet meer nodig.  Een  

contactpersoon-aanmelder (bijv CLB, DAGG,…) meldt een gezin aan in het kader van verontrusting.  

Een aanmelding via OCJ of JRB kan ook nog steeds.  In het kader van een maatschappelijke noodzaak, zal 

de desbetreffende consulent contact nemen met het dagcentrum om samen met jongere en zijn gezin de 

kerndoelstellingen op te volgen.  Deze gezinnen komen uit Lommel of aangrenzende gemeenten. 

Het dagcentrum is goed bereikbaar en gelegen in het centrum van Lommel, Koning Leopoldlaan 26. 
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3.3  Opdrachtverklaring 

Onze  opdracht  kadert  in  de  missie  die de 

vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 

vooropstelt. 

In onze begeleidingen staat de cliënt centraal 

en is inspraak van de cliënt belangrijk. Wij willen 

laagdrempelig zijn voor onze cliënten en  

werken aanklampend. Dit wil zeggen dat we 

kansen bieden, intensief werken, beroep doen 

op krachten van de cliënten en hierin het belang 

van het kind altijd centraal zetten. 

We geloven in deze aanklampende intensieve 

samenwerking met het kind en zijn context om 

zo tot verandering te komen.   

Wij streven ernaar om de communicatie binnen 

het gezin terug op gang te brengen.  We doen 

dit kijkend vanuit krachten van een gezin.  Wat 

vinden zij belangrijk, hoe kunnen ze dit doen 

en wat is hun belangrijkste wens.   

Daarnaast kunnen kijken naar eigen gedrag, 

inbedding in de maatschappij en breuken 

herstellen.  We begeleiden een breed spectrum 

aan elementen zoals opvoedings- en 

relatieproblemen, individuele thema’s, ….  

Wij hechten veel belang aan het zoeken van  

een ondersteunend netwerk, al  dan niet 

binnen de famil ie.   Samen met de jongere 

en zi jn gezin k i jken wat voor hen het 

beste werkt. 

We doen dit vanuit de systemische en 

contextuele benadering, samen met het 

oplossingsgerichte gedachtengoed. 

Onze troef is zeker nog ons  ½ jaar aanbod in 

nazorg.    De jongere en zijn gezin kan dan nog 

beroep doen op het dagcentrum met vragen.  

De frequentie wordt op maat afgesproken. 

  

3.4  Doelstel lingen 

 

In eerste instantie heeft het dagcentrum een 

preventieve functie om een andere ingrijpende 

maatregel te vermijden.   

 Er wordt naar aanleiding van een               

verontrustende opvoedingssituatie hulp en on- 

dersteuning geboden aan het gezin. Dit 

betekent ondersteunend en verbindend werken 

vanuit een respectvolle houding en vanuit de 

krachten van het gezin. 

We  kijken  naar  de  noden  van  het  kind. 

Onze doelstelling is om beroep te doen op de 

krachten van het gezin zodat ze zo zelfstandig, 

zonder professionele hulp kunnen functioneren. 

We proberen ouders kapstokken en inzichten 

aan te reiken zodat ze mogelijk op een andere 

manier kijken naar wat er gebeurt en hoe ze 

verder kunnen. Wij stappen samen, laten los 

en begeleiden hun empowerment.               

In dit proces zijn een open communicatie en 

duidelijke afspraken belangrijk. 

De jongere wordt bijgestaan in een positieve 

ontwikkeling als persoon in het gezin, school en 

de context. De jongere krijgt ondersteuning  in  

zijn/haar  rechten.  Via de integrale begeleiding 

wordt getracht te voorkomen dat de 

moeilijkheden groeien, zodat het samenleven 

met de jongere leefbaarder wordt.  

Indien nodig gaan we, samen met het gezin, op 

weg naar een meer gepaste hulp- 

verleningsvorm, die meer aansluit bij de noden 

van de cliënten. Dit gebeurt steeds in 

samenspraak met de cliënten en de verwijzers. 

Als blijkt dat een meer ingrijpende maatregel 

nodig is, gaan we ook hierin samen op weg en 

bieden de nodige ondersteuning. 
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3 .5  Methodieken/houding 
 

We vertrekken steeds vanuit onderstaande principes  (vanuit Hugo Der Kinderen) 

- Cliënt, jongere en leefomgeving staan centraal. 

- Oplossingen zoeken we samen aan de juiste tafel. 

- Iedereen is deel van het geheel en verantwoordelijk voor het geheel. 

- We bouwen op vertrouwen. 

- Ik wil, ik probeer, ik leer en ik evalueer in een lerende organisatie. 

- Wij zorgen voor elkaar. 

 

Binnen deze principes willen we aangeven dat we inspraak en 

participatie zeer belangrijk vinden. We gaan open en eerlijk om met de 

doelgroep, steeds vanuit een respectvolle houding. We vertrekken 

vanuit de krachten van de cliënten. We bieden hun tijd en ruimte om het 

proces aan te gaan. We doen en handelen steeds vanuit overleg en 

nemen samen beslissingen die passen bij de client.  

We werken steeds vanuit de driehoek, vanuit het individueel stuk om 

samen met het team op weg te gaan met onze doelgroep. Elke 

invalshoek is daarin zeer belangrijk. 

In deze begeleiding zijn voor ons volgende krachtwoorden zeer 

belangrijk: ondersteuning, respectvolle open houding, innoveren, 

verbinden, zelfreflectie, geduld, discretie, loyaal, assertief, 

emancipatorisch handelen, zorg op maat, oplossingsgericht werken, 

empowerment, afstand en nabijheid, begrip en erkenning, 

authenticiteit, flexibel, communicatie, proces en dit om terug gepast te 

kunnen verbinden. 

Als professionele hulpverleners proberen we op een dynamische 

manier oplossingen te zoeken door middel van verschillende 

methodieken (bv. Duplo, vorming, levenslijn, wensvraag, genogram, 

steunkoffer...). 

 

 
  



 
15 

4. ON ZE ORGANISATIE  
 
 

In dit hoofdstuk wordt de derde invalshoek van de driehoek, naast de doelgroep en de medewerkers, 

omschreven. We staan stil bij het organigram, overlegstructuren en samenwerkingsverbanden.  

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 (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, afvaardiging, vertrouwenspersoon en 

vriendenkring. Afhankelijk van wat je gezamenlijk 

wil organiseren (structureel of tijdelijk) kan dit al 

dan niet uitbreiden.  

Dit vernieuwd organigram zet de organisatie in 

horizontale werkprocessen naar de cliënten toe en 

is naar structuur toe zeer flexibel van aard op het 

terrein, terwijl in de backoffice stabiliteit wordt 

verzekerd. Onze organisatie is ingebed in een 

maatschappelijke context, die ons een 

maatschappelijke opdracht geeft, verwoord door de 

overheid. 

 

Ondertussen werken we aan gelijkaardige 

schema's per deelwerking, waarbij elk team een 

aparte unit (zelfsturend team) voorstelt met een op 

maat gemaakte opdrachtsovereenkomst in functie 

van de VZW missie.  
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OVERLEGSTR U CTU REN  IN DE  VZW 

 

 

Binnen de vzw nemen we als dagcentrum deel 

aan verschillende overlegstructuren: 

 

• directieteam 

• beleidsvergadering 

• CPBW 

• intervisie coördinatoren 

• overleg leerbeleid 

• kwaliteitsoverleg 

• diverse (tijdelijke) werkgroepen 

• feestcomité 

 

 

Er zijn werkgroepen lopende over de gehele vzw 

waar medewerkers uit diverse deelwerkingen aan 

deelnemen: 

• arbeidstijd 
• stress- en burnout 

• E- social work 

• herstel 

• seksualiteitsbeleid 

• drugsbeleid 

• medicatiehantering 

• R E G A S  

• duurzaamheid 

• …            …

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

De vzw is als organisatie sectoraal aangesloten bij: 

• de vzw Vlaams Welzijnsverbond; 

• de vzw Jongerenbegeleiding. 

 

Vanuit het dagcentrum wordt er deelgenomen aan volgende samenwerkingsverbanden: 

Regionaal: 

•              Lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg 

•              Deelname aan het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg 

 

Provinciaal: 

•              Betrokkenheid op Limburgs Platform Bijzondere Jeugdbijstand 

•              Betrokkenheid op de Intervisiegroep Kwaliteitszorg van het Vlaams Welzijnsverbond Afdeling 

  Limburg geëvolueerd naar intervisiegroep van het LPJ 

•   Voorzitter van de werkgroep Vorming van het Vlaams Welzijnsverbond 

                Afdeling Limburg geëvolueerd naar werkgroep van het LPJ 

•              Deelname aan het LSD: het Samenwerkingsverband Dagcentra in Limburg 

•              Deelname werkveldcommissie UC Leuven Limburg 

•              Deelname klankbordwerkgroep UC Leuven Limburg  

•              Deelname stuurgoep positieve heroriëntering Limburg 
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Nationaal: 

•              Deelname Vlaams Samenwerkingsverband Dagcentra: gewoon inhoudelijk-methodisch overleg 

•              COBAL (coördinatorenoverleg dagcentra Brabant- Antwerpen- Limburg) plaatsen 

- COBAL.... 

- algemene vergadering 

- Lid van Raad van Bestuur.... 

 

Er is daarnaast een prettige en vlotte samenwerking met de Vriendenkring van Pieter Simenon. 

Het dagcentrum stelt zijn vergaderlokaal ter beschikking voor hun vergaderingen. 

 

 

 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING  

 

We ontvingen dit jaar van serviceclub Futura uit Lommel, geschenkjes voor de gezinnen.  Er werden op hun kosten 

eveneens grote speculaasfiguren aangekocht voor elke jongere in het DC.  

De jaarlijkse avondmarkt bracht ook een aardige som op.  

Vanuit de vriendenkring van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon ontvingen we € 250 voor onze jaarlijkse uitstap naar 

Bobbejaanland en ontvingen we € 250 voor sinterklaasaankopen
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5      DOELGROEP 

Binnen dit hoofdstuk willen we jullie verder informeren over ons aanbod naar de doelgroep. We 

omschrijven acties in het kader van onze doelgroep en geven cijfers en statistieken betreffende de 

doelgroep weer. 

De doelgroep bestaat uit jongeren (6-18j) en hun gezin/context in een verontrustende opvoedingssituatie.  

De problematieken die meestal gemeld worden en waarrond gewerkt wordt, zijn onder te brengen in twee 

categorieën.  Meerdere thema’s vormen vaak gelijktijdig een zorgvraag, vandaar spreken we van multi -

problem gezinnen.  

Het samenleven geeft moeilijkheden omwille van opvoedingsproblemen met één of meerdere kinderen 

o.a. schoolverzuim, ongehoorzaamheid, niet aanvaarden van begrenzing, agressief gedrag, 

vluchtgedrag, specifieke gedragsstoornissen … 

Problemen binnen het gezin leiden tot opvoedingsmoeilijkheden, o.a. echtscheidingsperikelen, 

relatieproblemen bij de ouders, drank- en drugproblemen, financiële  problemen, werkloosheid, 

familievetes, huisvestingsproblemen, chronische pathologische ziektebeelden van steunfiguren 

in het gezin ... 

5.1  Aanbod  binnen  het  dagcentrum                     contex tbegele id ing 

 

Gezinnen en jongeren die begeleid worden door het dagcentrum krijgen contextbegeleiding, individuele 

begeleiding en dagbegeleiding aangeboden. Gezinnen krijgen nog een extra aanbod en voor de jongeren 

is  er  bijkomende  ondersteuning  voorzien op verscheidene domeinen. 
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5.1.1  Contextbegeleiding 

 

Wie:  

 De cliënt → jongere en de context (ouder, familie, sociaal netwerk) 

 

Wat: 

 De gezinsbegeleid(st)er is aanwezig bij de aanmelding en wordt toegewezen. 

 Er is een mogelijkheid om de uithuiswonende (ex-)partner (scheiding) mee in de begeleiding te betrekken. 

 Wij hebben oog voor het systeem, de communicatie en de bredere context. Verschillende methodieken 

worden gebruikt. 

 Zaken buiten de opvoedingsproblemen zijn bespreekbaar: bijvoorbeeld relatieproblemen, verleden van de 

partners ... 

 Positieve krachten in het systeem worden aangesproken en er is oog voor het evenwicht tussen 

draagkracht en draaglast. 

 De afspraken rond het doorgeven van informatie buiten het dagcentrum worden in het gezin besproken. 

Door de ouders wordt een toestemmingsformulier ondertekend. 

 Er is voor het gezin een mogelijkheid om een eventuele klacht te formuleren. 

 Overlegmomenten met gezin en verwijzer worden in samenspraak met het gezin gemaakt. De 

gezinsbegeleid(st)er stapt als het ware letterlijk in het systeem en werkt dan met gegevens uit het concrete 

leven. 

 De focus van de gezinsbegeleiding is het concrete leven en het huidig functioneren van het gezin. Men 

zoekt tastbare hulp binnen de actuele probleemsituatie door bv. het structureren van de gezinssituatie, door 

pedagogische ondersteuning te bieden, door conflictsituaties bespreekbaar te maken, door aan roluitklaring 

te doen, enz. Daarnaast heeft men aandacht voor het algemene gezinsfunctioneren, voor de beleving van 

het gezin, maar dit in de eerste plaats als ondersteuning van het concrete handelen. 

 De contextbegeleiding is gericht op het verbeteren van samenleven en de opvoedingsprocessen thuis. 

 Er wordt ondersteuning geboden rond verbinding tussen de verschillende actoren. 

 We gaan ervoor om te werken rond het versterken van de krachten die aanwezig zijn bij de jongere/gezin. 

Gezinsbegeleiding 

 intensief 

 mobiel 

 integraal 

 laagdrempelig 

 aanklampend 

 op maat 

 flexibel 

Contextbegeleiding 

 netwerking 

 steunfiguren/hulpbronnen 

 maatschappelijke participatie 

 begeleiding buitenhuisactiviteiten 

 coördinatie van de hulpverlening 

 lokale werking 

Hoe:  

 wekelijks contextbezoek of eventueel na overleg in een later stadium tweewekelijks 

 bezoek in het dagcentrum en gesprek 

 telefonisch gesprek 
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 We doen ook aan cliëntoverleg binnen het dagcentrum. Zo kan de gezinsbegeleid(st)er en de individuele 

begeleider de begeleiding voldoende op elkaar afstemmen. 

 

Wanneer: 

 gedurende de gehele begeleiding 

 

Overige: 

 netwerkbezoeken 

 LCO (lokaal cliëntoverleg) 

 contacten andere voorzieningen in belang van de cliënt 

 info-overdracht of doorgave andere diensten 

 overleg verwijzers: wordt gezien als een belangrijke schakel in het communicatieproces binnen de driehoek 

hulpaanbieder – cliënt – verwijzer 

 contacten: e-mail, telefonisch, schriftelijk, face-to-face 

 

 

 

Prakt ische  ui twerking  contextbegeleid ing  

 

Wekelijks vindt er gezinsbegeleiding plaats. 

Het werken met een reserve 

gezinsbegeleid(st)er en reserve individuele 

begeleid(st)er zorgt voor continuïteit en geeft 

de begeleiders een houvast. 

Op vraag van het gezin en de verwijzer 

bieden we ook co-gezinsbegeleiding aan bij 

bijvoor- beeld de ex-partner/gezin.   Co-

begeleiding is minder intensief, tenzij dit 

voor de vraag nodig is.

Gezinsbegeleidingsmethodieken (genogram, 

ecogram, Duplo, cirkels, associaties, ...) worden 

steeds ingezet om de actuele vraag onder de 

loep te nemen.  We verkennen en bespreken 

dit bij gezin en in team.  Er werden 

methodieken rond oplossingsgericht werken 

geïmplementeerd en de opmaak van 

evolutieverslagen en handelingsplan werd 

verder geconcretiseerd volgens het 

oplossingsgerichte denken. 

 

 

Een moeder van een jongere gaf aan:  

“Het begin van de begeleiding heb ik als moeizaam ervaren. We woonden zelf op een camping en er 

was weinig structuur en duidelijkheid. Nadat we zelf wat stabiliteit hadden gevonden door verhuis  naar 

ons vast stekje was het duidelijk waar we graag naar toe wilden. Onze gezinsbegeleidster heeft toen 

geholpen om samen met ons op weg te gaan, dit in kleine stapjes. Vanaf toen ging het allemaal wat 

vlotter. Dat stappenplan, open en eerlijke communicatie van zowel ons als de gezinsbegeleidster, 

heeft ons vooruit geholpen. Ik kan wel stellen dat het soms misschien wat “te” is, maar over het 

algemeen ben ik zeer tevreden. Alles is bespreekbaar …”  
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5.1.2  Individuele  begele iding 

 

Wie: 

 De jongere 

 

Wat: 

 De individuele begeleid(st)er wordt aangesteld bij het opstarten van de begeleiding. 

 De individuele begeleiding geeft de jongere de kans om zijn verhaal kwijt te raken. 

 Het is een moment om stil te staan bij de problematiek van de jongere. 

 Het zijn oefenmomenten voor de jongere. Er kan stilgestaan worden bij gedrag en onderliggende 

problemen, denkwijzen of noden op basis van de gestelde doelen uit het handelingsplan. Er kunnen 

verschillende methodieken gebruikt worden en eventuele opdrachten gegeven worden (in 

overeenstemming met de gezinsbegeleiding).. 

 Tijdens de individuele begeleiding kunnen sociale vaardigheden worden aangeleerd of er kan gekeken 

worden naar passende alternatieven voor het probleemgedrag. 

 Er is een nauwe samenwerking met de gezinsbegeleid(st)er. 

 

Hoe:  

 wekelijks IB moment (intern of extern) 

 regelmatig gesprek met context en begeleiders 

 we doen ook aan cliëntoverleg binnen het dagcentrum. Zo kunnen de gezinsbegeleid(st)er en de 

individuele begeleider de begeleiding voldoende op elkaar afstemmen. 

 

Wanneer: 

 vanaf de start van de begeleiding 

 

Prak t i sche  u i twerk ing  ind iv idue le  bege le id ing : 

Een kind van 9 jaar omschrijft de individuele begeleiding in het dagcentrum als volgt:  

 

 

 

 

 

Hij vertaalt fantaseren als volgt: 

 

Individuele 
begeleiding 

Doelstellingen 

Ontplooien 

Experimenteren, iets afmaken waar ik aan begin 

Luisteren 
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Verder omschrijft deze jongere zijn individuele begeleiding als 

 

De Z van zelfverdediging, de S van seksualiteit, de B van babbelen, de V van voorbereiden, de S van 

schoolgesprek, de A van afspraken, de G van gevoel, de P van plannen, de A van ADHD, de K van 

kwaliteiten, de B van belonings- IB, de H van heldenverhaal, de O van opvoeden, de S van samen sterk, de T 

van tijd voor avontuur, de P van puberteit. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

F 
A angepast aan 

mijn vragen 

N ooit alleen 

T oppie 

A ctie 
S uper 

E cht 

R ust 

E moties 

N  
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5.1.3  Extra  aanbod  voor  gezinnen 

S CHOOLBEGELEIDING 

Vanuit het dagcentrum is er, in samenspraak met de ouders,  regelmatig contact met de school, met 

het CLB in functie van het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere. Regelmatige 

telefonische contacten, extra overlegmomenten met jongere en zorgjuf evenals het grondig bijhouden 

van rapporten zijn voorbeelden van onze aanklampende houding. 

 

OUDERWERKING, GEZINSDAGEN  

De ouderwerking zien we als onderdeel van de begeleiding en heeft een meer verplichtend karakter. 

Verschillende momenten in het jaar brengen we de ouders samen, waarvan 3 keer rond eenzelfde thema 

wordt gewerkt met de begeleiding of een externe professional. Deze 3 samenkomsten zijn dus eerder 

vormend bedoeld (inhoudelijk). 

Andere momenten worden deze bijeenkomsten als ontspannend opgevat en om kennis te maken met 

andere begeleiders en met elkaar. 

 De ouderwerking biedt kansen om mensen uit een isolement te halen. 

 Er is herkenning dat ook bij anderen problemen zijn ontstaan. 

 Ouders kunnen van gedachten wisselen onder elkaar rond opvoedingsproblemen. 

 Er ontstaat een gemeenschappelijk gevoel en een gemeenschappelijk draagvlak. 

Ongeveer twee keer per jaar worden er gezinsdagen voorzien waar alle gezinnen met al hun kinderen 

uitgenodigd worden om samen te zijn en een activiteit te doen. 

 

O U DERRAAD 

De ouderraad komt een paar keer per jaar samen, vaak gelinkt aan ouderwerking of gezinsdag; De 

doelstellingen van de ouderraad zijn: 

 inspraak en participatie voorzien voor alle cliënten, aanspreekouders in de werking van het dagcentrum; 

 samen denken over alle aspecten van de werking; 

 voorstellen doen tot verbetering die op het dagcentrumteam besproken worden; 

 samenkomen met ouders om zich in te zetten voor het dagcentrum; 

 mee een engagement aangaan rond voorbereidingen of effectieve verkoop op de avondmarkt (wafels, 

confituur, kaarten, ...), opvolgen van de financiële situatie; 

 mee zicht houden op mogelijke vakanties voor ouders met hun kinderen en indien mogelijk voorbereiden 

en doorgeven aan ouders; 

 mee op zoek gaan naar thema's voor de ouderwerking en verbetervoorstellen doen  

(vb. adviezen rond jaarlijkse gezinsuitstap). 

 

AANSPREEKOUDERS  

Binnen de ouderraad/ ouderwerking hebben we ook aanspreekouders.  Ze stellen zich ter beschikking 

om, als ervaringsdeskundige vanuit het dagcentrum, er voor de ouders te zijn. Voor de ouders is dit 

laagdrempelig en een onmisbare link bij nood aan mentale ondersteuning of leermomenten vanuit 

ouderperspectief. Zij dragen zelf mee een positief imago uit over het aanbod en de ondersteuning van 

het dagcentrum naar de maatschappij toe.   
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De aanspreekouders kunnen een aanspreekpunt (steun-brugfunctie) zijn voor de ouders wat betreft 

vragen over hun ervaringen met het dagcentrum, zowel op praktisch niveau  als bijvoorbeeld een 

concreet perspectief aanhalen op lange termijn. We komen, naast de ouderactiviteiten, een tweetal 

keer per jaar samen met de aanspreekouders. 

 

STEU NK OFFER 

 

De steunkoffer is een project dat in 2013 werd opgestart, in samenwerking met Een Hart Voor Limburg. 

Deze stichting zorgt voor de financiële ondersteuning, zonder dat was er geen sprake van de 

steunkoffer.  

De steunkoffer is een verzameling van boeken en educatieve spelen.  Deze worden gebruikt in  

gezinsbegeleidingen, in groepswerking of individuele begeleiding. Er wordt gewerkt  rond  volgende 

thema’s: ADHD/autisme, KOPP-kinderen, Sociale vaardigheden, Seksualiteit, Relaties, Verlies en 

Rouw, Zelfbeeld, Puber worden, M ishandeling, Opvoeden,  Multicultureel, boeken en spellen om de 

band tussen kinderen en ouders te verbeteren etc.  Voor elk thema werd er een selectie gemaakt uit 

boeken en spelen die bij de leeftijd van de doelgroep horen.  Een gezin kan bv een echte koffer vol 

materiaal uitlenen om zelf deze thema’s te bespreking in de gezinscontext.  

 

 Praktische  uitwerking  ouderwerking met inbegrip ouderraad en gezinsdagen  

Het thema van dit schooljaar is: 'Lommel in de kijker'. Dit met het doel mensen meer in de 

maatschappij te zetten, buiten te laten komen, kennis te laten maken met diensten die 

ondersteunend kunnen zijn. Dit vooral in de stad Lommel. Om de ouders te motiveren hebben we dit 

schooljaar de regel ingevoerd, dat het gezin dat het meeste aanwezig is geweest tijdens een 

ouderwerking, een prijs krijgt. 

Volgende bezoeken, activiteiten zijn reeds doorgegaan: 

 januari 2015: nieuwjaarsreceptie 

 februari 2015: klusjesdag in DC met de gezinnen 

 juni 2015: ouderraad 

 juni 2015: avondmarkt 

 aug 2015: gezinsdag 

 aug 2015: bedankkaartjes voor de ouders om aanwezig te zijn op gezinsdag  

 sept 2015: ouderraad 

 oktober 2015: bezoek 't huis van de mens 

 november 2015: gezinsdag 

 december 2015: ouderraad 

 dit jaar heeft er geen vorming plaatsgevonden. Deze zal meegenomen worden in 2016  

Het is zo dat verschillende punten die op een vergadering aan bod zouden kunnen komen, 

geïntegreerd worden tijdens gezinsdagen. Volgende thema's zijn in 2015 aan bod gekomen: 

De steunkoffer is een eerder project in het DC geweest gesubsidieerd door Hart voor Limburg. 

Telkens bij ouderraden, ouderwerking komt een stuk van de steunkoffer in beeld. Akindo is geregeld 

in beeld gekomen door uitleg tijdens een gezinsdag en door een bezoek te brengen op het terrein. In 

2016 proberen we nog een keer terug te gaan.   
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Het blijvend kenbaar houden van de aanspreekouders werd in 2015 verder opgenomen. Doorheen 

het jaar zijn verschillende brieven verstuurd, info opgehangen in het dagcentrum om interesse op te 

wekken van de ouders over de aanspreekouders.  

 

Via Toerisme Lommel hebben we een treintje gehuurd waarbij we doorheen de dag een rondrit 

hebben gemaakt in Lommel en gestopt zijn op verschillende plaatsen (zoals ' t Inloopcentrum te 

Lommel, Akindo, weggeefwinkel Lommel, Toerisme Lommel, speeltuin, …) en waar we de nodige 

uitleg gekregen hebben waarom deze diensten nuttig kunnen zijn voor de ouders. Het meedenken van 

de ouders rond vakantieplanningen, gezinsdagen, vormingen is gestimuleerd. Een procedure  rond 

schade is opgemaakt en afgeklopt samen met de ouders. Bij schade wordt deze procedure vanaf 

heden als leidraad gebruikt. Psychose-educatie is aan bod gekomen rond luizen. Vanuit het 

dagcentrum is er informatie gedeeld hoe hiermee om te gaan. Ouders hun ervaringen worden 

eveneens hierbij gedeeld. Tijdens een ouderraad is de sportdienst van Lommel een uitleg komen 

geven voor een goedkoper aanbod van sporten voor kind en volwassene. Nog thema's die in de verf 

zijn gezet voor ouders en gasten: JOPLim (jongeren- en ouderparticipatie), recht op 

vertrouwenspersoon en externe kampen.  

 

Praktische  uitwerking  aanspreekouders 

 

De aanspreekouders zijn aanwezig op activiteiten die georganiseerd worden voor de ouders zoals de 

ouderraad, ouderwerking, ... De aanspreekouders zijn een aanspreekpunt voor de ouders wat betreft 

vragen over hun ervaringen met het dagcentrum. Twee keer per werkjaar is er een afstemming met 

directie en verantwoordelijke ouderwerking/ouderraad en/of teambegeleiders hoe de rol in te vullen. 

Het werkpunt van het jaar 2015 , hoe aanspreekouders zich voelbaar meer laten betrekken in de 

werking, eveneens naar de ouders toe heeft de volgende invulling gekregen: 

 etentje aanspreekouders – team; 

 koffie drinken extern met aanspreekouders. Dit in combinatie met het bespreken van enkele 

thema's; 

 Op ludieke manieren de ouders meer kennis laten maken met aanspreekouders tijdens 

gezinsdagen/uitnodigende brieven verstuurd, … ;  

 op ludieke manieren de aanspreekouders bedankt voor hun inzet en participatie: sms’en, mails, 

gedichten via post, …; 

 uitnodigende brieven rond aanspreekouders aan de ouders, dit om de aanspreekouders 

toegankelijker en kenbaarder te maken; 

 een brief gericht aan de aanspreekouders rond weetjes van het dagcentrum. Dit om de 

aanspreekouders meer op de hoogte te houden rond werking en veranderingen binnen het DC;  

 Aanspreekouders waren aanwezig op verschillende ouderraden – ouderwerkingen. 

 

             Praktische  uitwerking  steunkoffer 

 

De boeken, educatieve materialen kunnen nog steeds door ouders/jongeren uitgeleend worden. 

Begeleiders hanteren hiervan materialen in de contextbegeleiding of de individuele begeleiding als 

een bepaald thema aansluit bij de vraag of de behoeften van het gezin of de jongere. Tijdens de 

ouderraad wordt er telkens een boek, materiaal toegelicht.  
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5.1.4  Dagbegeleiding 

 
Wie:  

 Jongere 

Wat: 

 Dagelijks vindt een groepsbegeleiding plaats behalve in het weekend. Na school komen de jongeren naar 

het dagcentrum tot 19 u, op woensdag tot 17 u. 

 De groepsbegeleiding wordt gezien als een gelegenheid tot leren, een oefenterrein. 

 Er wordt samen gegeten (warme maaltijd, vieruurtje). Er is mogelijkheid tot een gesprek. Op woensdag zijn 

er activiteiten. De jongeren krijgen ook vorming. De onderwerpen sluiten aan bij de noodzaak van de groep 

van dat moment. Het kan gaan over sociale vaardigheden, pesten, druggebruik, … 

 De inspraak van de jongeren gebeurt in de maandelijkse jongerenvergadering. Tijdens deze vergadering 

worden o.a. taakjes verdeeld, lijstjes voor de playstation gemaakt, wie wanneer in de  tienerkamer kan. De 

jongere leert hierdoor luisteren naar anderen en zijn eigen mening uiten. Langs de andere kant leren ze 

ook om behoeften uit te stellen en dit aan te brengen tijdens momenten die hiervoor gepland zijn. Er 

worden thema’s behandeld rond verschillende aspecten van het samenleven. 

 Tijdens de groepsmomenten worden de jongeren geobserveerd en bijgestuurd. Er zal rekening gehouden 

worden met de eigenheid van elk kind. 

 Omdat de leeftijden binnen de groep uit elkaar liggen, kozen we voor een kinderkamer en een tienerkamer. 

Deze ruimtes werden aangekleed naar de leeftijd van de jongeren en er is een lijst die bepaalt wie, 

wanneer in deze kamer kan (jongeren krijgen hierin ook inspraak). Zo leren de kinderen met verschillende 

personen omgaan en creëren we zo ook meer rust voor de jongeren. 

 Verjaardagen worden steeds gevierd. Jongeren kunnen met anderen spelen, kleuren... in de leefruimte of 

zich rustig bezighouden in de kinder- of tienerkamer. 

 Er zijn altijd twee vaste begeleiders in de groep aanwezig. 

 Dagelijks wordt voor het naar huis gaan de streefkaart ingevuld. 

 Tijdens de vakanties is er een ruim aanbod van activiteiten. De jongeren krijgen inspraak hieromtrent in de 

vorm van keuzeactiviteiten. 

Hoe: 

 Op de locatie van het dagcentrum 

Wanneer:  

 Vanaf start begeleiding 
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Praktische  uitwerking dagbegeleiding  

 

Groepsbegeleiding vormt een belangrijk 

onderdeel van de dagcentrumwerking. 

Door dit groepsgebeuren ontstaan er 

momenten waarbij de jongeren aan de 

slag gaan met hun sociale vaardigheden, 

en leren hierbij dan ook om samen te 

spelen. Dit geeft later dan ook de 

handvaten om onderling optredende 

problemen te kunnen verwerken. 

Als begeleider is het de taak om deze 

jongeren samen te brengen op een 

individuele manier. Dit vergt dan ook een 

inventieve en creatieve manier van 

aanpak. 

De maandelijkse jongerenvergadering 

beschouwen we als een participatief 

geheel binnen het groepsgebeuren. Door 

de jongeren te laten meedenken, praten 

over onderdelen van het dagcentrum, 

versterkt dit de inspraak. 

 

De kinderen en jongeren hebben een kinder- 

en tienerkamer waarin ze even tot rust 

kunnen komen, boeken kunnen lezen, 

spelletjes kunnen doen. Het tienerproject 

werd uitgebreid naar de andere tieners om 

hen hiermee kennis te laten maken. Verder 

proberen we ook de ouders in deze 

dagbegeleiding te betrekken. Dit gebeurt 

onder meer door de huiswerkbegeleiding of 

de ouders te laten koken voor de groep. 

Deze participatievorm is momenteel aan het 

opstarten met positieve vooruitzichten. 

In de zomer van 2015 gingen we met de 

gehele groep weer een week op kamp. Het 

is zowel voor de begeleiding als voor de 

jongeren een zeer vruchtbaar en fijn kamp 

geweest. Dit proberen we dan ook zeker 

verder te zetten. 
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5.1.5  Extra  aanbod  voor  jongeren 

 

HUISWERKBEGELEIDING  

•  De  studie -  of  leerbegele iding 

De studie- of leerbegeleiding 

Er wordt tijd, ruimte en opvolging voorzien om ondersteuning te bieden op vlak van de studiebegeleiding. 

Dagelijks wordt samen met de jongeren via hun agenda gepland wanneer en hoe de huistaken gemaakt en de 

lessen geleerd worden. Eventueel wordt op vraag van de leerkrachten een herhaling of intensere ondersteuning 

geboden, volgens de specifieke noden en vragen vanuit de school. 

 

JONGERENVERGADERING 

In het kader van participatie, emancipatie en empowerment van de jongeren, organiseren we maandelijks een 

overleg met alle begeleide jongeren en daarvoor vast afgesproken begeleiders. Kenmerkend voor deze 

overlegmomenten zijn: 

 De jongeren bepalen mee de agenda door in de betreffende ideeënbus thema’s, irritaties en voorstellen aan 

te reiken. 

 Ze hebben een eigen verslaggever en een eigen verslagenmap. 

 Ze handtekenen het verslag voor akkoord. 

 Ze hebben inspraak in een aantal interne organisatorische afspraken rond menu’s, klusjes, gebruik van het 

aanwezige speelgoed, televisie, gebruik van hun lokalen, enz. 

 Ze bepalen mee hoe het budget voor ontspanning en activiteiten besteed wordt in de grote vakantie. 

 De overlegmomenten zijn bij uitstek een forum om de onderlinge problemen aan de orde te brengen en 

samen te zoeken naar oplossingen. 

 Ze voeden uiteraard de sociale vaardigheid van elke deelnemer. 

 Ze bieden een medeverantwoordelijkheid aan de jongeren voor de sfeer, de veiligheid en de inhoud van het 

dagelijks gebeuren in het dagcentrum. 

 

 

W@zz  ME  D @ TTE :  VORMING  

Doorheen het jaar worden vormingssessies (w@zz me d@tte) georganiseerd met verplichte aanwezigheid van 

alle jongeren. Deze gaan over thema’s die leven in de groep of in hun leefsfeer zoals pesten, zelfbeeld, 

druggebruik, assertiviteit, sociale vaardigheden, ... 

 

 

T IENER WERKING/ KINDERWERKING 

In het dagcentrum begeleiden we kinderen en jongeren tussen 6-18 jaar. De leeftijdscategorie +12-jarigen vraagt 

een andere aanpak en aanbod. Gezien de jongeren die dagelijks naar het dagcentrum komen toch een groot deel 

van hun vrije tijd met leeftijdsgenoten en vrienden willen doorbrengen gaan we met hen steeds op zoek naar een 

op maat gericht aanbod. 
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De tieners hebben een eigen tienerkamer. Hierin staat een TV, DVD-speler, dartspel, Nintendo DS, tienerboekjes, 

make-up, ... . Dit allemaal in overleg met de tieners, met als doel om het dagcentrum voor hen een aangename 

plaats te maken. Er worden ook regels en afspraken met hen gemaakt voor het gebruik van de tienerkamer en de 

aanwezige materialen. 

Daarnaast willen we hen kennis laten maken met het JAC, met jeugdhuizen, ... zodat ze hier nu en later steeds 

terecht kunnen. Het stimuleren om naar een sport- of hobbyclub te gaan wordt mee opgenomen omdat deze 

jongeren vaak minder actief bezig zijn in dat verband. 

 

Om de groepsmomenten een beetje te ontlasten, is er een doorschuifsysteem opgemaakt om de tieners een deel 

van de avond in de tienerkamer te laten doorbrengen. Tevens werd er een traject uitgezet om de doelstellingen 

van elke tiener individueel te linken aan de tienerwerking. Een bijkomend voordeel van deze manier van werken is 

dat er bij veranderingen in de groepssamenstelling flexibel kan omgegaan worden met de tienerwerking. In het 

verleden werkten we met projecten, maar aangezien de tieners zich vaak in verschillende stadia in de begeleiding 

bevonden, kon de continuïteit van deze projecten niet altijd gegarandeerd worden.  

 

Naast de tienerkamer is er ook een kinderkamer. Het aanbod is anders: er is een gevarieerd aanbod 

van speelgoed (poppen, knikkers, autobaan, knex, lego, ...), radio, knutselgerief, enz. aanwezig.  

 

In principe mogen kinderen niet in de tienerkamer, en komen tieners niet in de kinderkamer.  

 

 

Praktische uitwerking huiswerkbegeleiding  

 

Huiswerkbegeleiding is een belangrijk pijler binnen 

ons groepsaanbod. We houden een kaft bij van alle 

jongeren individueel waarin we hun werkpunten 

bijhouden en hun vooruitgang opvolgen. We zorgen 

dat er extra oefeningen voor handen zijn, afhankelijk 

van de individuele leerpunten, voor elke jongere. Zo 

proberen we de jongeren te stimuleren om minstens 2 

keer per week, gedurende 10 min, voor school te 

werken. We trekken dit sinds dit jaar ook door naar 

vakantieperioden en willen hen zo een goede 

leerhouding aanleren. 

We kijken elke dag de agenda na om zo de 

verbinding met de school te behouden en een goede 

opvolging te bieden. We zorgen, waar nodig, samen 

met de jongeren voor orde in de boekentas. Omdat 

we de transfer naar de thuissituatie belangrijk vinden, 

laten we ouders in het dagcentrum ook 

huiswerkbegeleiding 'oefenen' samen met hun 

kinderen. Vervolgens gebeurt dit op thuisblijfdagen 

met ondersteuning van een begeleider. 

 

 
 

Praktische  uitwerking  jongerenvergadering  

 

Onder leiding van een begeleider gaat de jongerenvergadering éénmaal per maand door. Hierbij is de 

opzet om een inspraakmoment te voorzien voor de jongeren. De vergadering wordt doorgaans geopend 

via een of meerdere methodieken rond het gevoelsmatige aspect. Dit kan zijn via de 

gevoelsthermometer of het houden van een complimentjesronde. Daarna halen we verschillende 

thema’s aan.  
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Vaste onderwerpen: 

• Ledigen van de ideeënbus van de jongeren. Hierbij gaan we verder in op de voorstellen die op 

tafel liggen en brainstormen we kort over nieuwe ideeën. 

• Toelichten van mededelingen vanuit het begeleidingsteam. 

• Het opstellen van nieuwe taakjeslijst: de jongeren kiezen een dag van de week uit wanneer ze 

graag een bepaald taakje willen uitvoeren. De overige dagen worden door de begeleiding 

ingevuld. 

• Toelichten van nieuwe tafelindeling. 

• Verdeling kinderkamerlijst: iedere jongere onder de 12 jaar moet iedere week minstens een op 

voorhand afgesproken moment spelen in de kinderkamer. Deze lijst wordt met hen opgesteld. 

Ze kiezen ook een speelmaatje. 

• Invullen van de computer- en playstationmomenten. Hieraan mag iedere jongere één moment 

per week besteden. 

• Bespreking van mogelijke activiteiten te plannen op woensdagnamiddagen of vrije dagen.  

Variërende onderwerpen: 

• Bespreking van thema's voor dagelijkse werking zoals toilethygiëne, brandoefeningen, 

huiswerkbegeleiding, … 

• Tijdsgebonden thema's: Sinterklaas, Kerstmis, …  

• Bespreking van komende vakanties: hierbij vragen we wat de jongeren graag zouden willen 

doen. Deze voorstellen nemen we dan mee in de voorbereiding.  

• Kampbespreking 

• Persoonsgerichtte thema's: pestgedrag, seksualiteit, ...  

 

De inhoud van iedere vergadering wordt bekeken vanuit de noden en vragen bij zowel de 

jongerengroep, als de begeleiding. Er kan per vergadering gekeken worden of het gunstig is om de 

groep in twee te splitsen om zo de drempel te verlagen om actief te kunnen deelnemen aan de groep.  

De onderliggende doelstellingen van deze samenkomst is ook deels om de sociale vaardigheden van 

de jongeren te stimuleren. Het samenwerken om tot een doelgerichte oplossing te komen en er samen 

voor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd zoals in groep afgesproken is. Deze 

medeverantwoordelijkheidszin kan dan positief uitgedragen worden.  

Praktische  uitwerking  w@zz  me  d@tte  

Ieder jaar bieden we een vorming aan voor onze jongeren. We spelen in op huidige thema's die leven 

binnen de groep of thema's uit de actualiteit. In het voorjaar van 2015 rondden we de vorming van 

schooljaar 2014- 2015 af. Deze vorming handelde over “erbij horen” en “broederlijk delen”. Tijdens deze 

vorming wilden we de jongeren inzicht geven in verscheidenheid en acceptatie van mensen. We trachtten 

hun vaardigheden bij te brengen om assertief te reageren en alert te zijn voor pestgedrag.  

Tijdens de evaluatie van deze vorming, besloten we om volgende vormingen korter op elkaar te laten 

volgen zodat het thema meer gedragen is binnen de groep en de groep in 2 te verdelen. Aangezien we 

momenteel een tienergroep en kindergroep hebben kunnen we zo gerichter aan de slag en op maat.  

In het najaar van 2015 gaven we gedurende 5 woensdagnamiddagen vormingen over het thema 

'vriendschap'. We kozen voor een ruim begrip omdat we zo verschillende thema's kunnen aanraken zoals: 
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bewustwording van je lichaam (stevig staan), het verschil tussen een vriend en  kennis, wie zijn je 

vrienden op facebook (de gevaren van facebook – bij de kinderen werd er gewerkt met de axenroos), 

assertiviteit d.m.v. de ik-boodschap/ hoe reageren op pesten. We zien dit als een belangrijke leerkans 

voor onze jongeren. Ze leren zichzelf en hun talenten kennen, leren van elkaar en van de begeleiding. 

Deze verworven inzichten en vaardigheden kunnen ze vervolgens overdragen naar hun schoolse – of 

thuissituatie. De invulling van het thema gebeurt met inspraak van de jongeren, na bespreking op het 

team. 
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Praktische  uitwerking  t ienerwerking/ kinderwerking  

 

Elke week worden 2 dagdelen vastgelegd waarin de 

tieners in de tienerkamer aan de tienerwerking 

werken. Om de tieners te leren zichzelf zinvol bezig 

te houden, wordt er een lijst opgemaakt met 

voorstellen voor activiteiten die kunnen gedaan 

worden tijdens deze tienerwerking.  

 

De tieners dienen te overleggen voor welke activiteit 

ze kiezen. Deze wordt door de begeleider afgevinkt 

wanneer ze voltooid is. Deze lijst kan ook eigen 

voorstellen bevatten en is heel gedifferentieerd. Zo 

zitten er kookopdrachten tussen, informatie 

opzoeken, contacten leggen met instanties/diensten 

zoals JAC en bib, maar ook ontspannende 

activiteiten zoals een tienerfilm bekijken. 

 

Enerzijds zijn er gemeenschappelijke doelstellingen 

voor de aanwezige tieners, zoals leren zichzelf 

zinvol bezig te houden, zelfstandigheid stimuleren, 

sociale vaardigheden verhogen door samen te 

werken en te overleggen, zicht krijgen op sociale 

kaart en voorzieningen/diensten die relevant zijn 

voor tieners.  

Anderzijds werken we via de tienerwerking ook aan 

individuele doelstellingen uit het handelingsplan. 

 

Er wordt hierbij gekeken naar wat deze tiener 

specifiek nodig heeft naar verantwoordelijkheid, 

ontwikkelen van zelfstandigheid, sociale 

vaardigheden.  

Voorbeeld van individuele doelstellingen binnen de 

tienerwerking kunnen zijn: de tiener leert met een 

leeftijdsgenoot te overleggen, de tiener leert op een 

aanvaardbare manier om te gaan met bepaalde 

vrijheden zoals naar een winkel gaan, de tiener leert 

iets bij over bepaalde onderwerpen zoals GAS-

boetes e.d.... 

Naast de tienerwerking hebben we ook een 

kinderwerking uitgewerkt. Zoals bij de tieners, 

werken we ook met een doorschuifsysteem voor de 

kinderkamer.  

 

Ook hier is dit deels om de groepsdrukte te 

vermijden. Eerst was er een vrije invulling van dit 

moment. Omdat we merkten dat sommige kinderen 

moeite hadden hier een zinvolle invulling aan te 

geven, hebben we er ook voor gekozen te werken 

met een activiteitenlijst. Dit houdt in dat er een lijst is 

met aanbod van spelletjes, knutselactiviteit, alle 

speelgoed, ...  

 

De kinderen die een dagdeel in de kinderkamer 

moeten doorbrengen, kiezen iets van de lijst. Zo 

worden ze gestimuleerd na te denken over 

tijdsinvulling. Wij kunnen dan ook stimuleren om 

andere activiteiten te gaan doen, speelgoed en 

spelletjes te ontdekken,... 
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5.2      ACTIES  VOOR  EN  MET  DE  DOELGROEP 

5.2.1  Tevredenheidsmet ing  doelgroep 

 

De tevredenheidsmetingen van cliënten (zowel bij  jongeren als ouders) worden afgenomen 

na 1 maand begeleiding, na 3 maanden, telkens na 6 maanden en op het einde van de 

begeleiding. 

Uit de cijfers van de tevredenheidsmetingen halen we volgende conclusies.  

 

Conclusie tevredenheidsonderzoek kinderen  

Er kan geconcludeerd worden dat de kinderen best tevreden zijn over de werking van het 

dagcentrum. Ze komen graag naar het dagcentrum.  

Wat na 1 maand naar voor komt is dat het voor kinderen bij de start onduidelijk is waar het 

dagcentrum voor staat.  Hieruit blijkt wel dat kinderen zich na 1 maand sneller in groep 

integreren dan jongere. Daarnaast ondervinden kinderen de individuele begeleiding (IB) als 

erg ondersteunend. 

 

Na 6 maanden wordt duidelijker wat het dagcentrum juist inhoudt en worden ze kritischer. 

Kinderen zouden graag nog meer inspraak hebben in het hele groepsgebeuren. Dit gaat van 

activiteiten kiezen tot speelgoed dat ze graag zouden willen. Hoe een klacht te formuleren 

blijft ook dit jaar een actiepunt. 

 

Conclusie tevredenheidsmetingen jongeren  

In dit onderzoek komt aan bod dat jongeren sneller het doel en de werking van het 

dagcentrum begrijpen. Na de eerste maand ervaren ze IB als erg ondersteunend, terwijl ze 

dit na 6 maanden minder in waarde schatten. Daarnaast zien we vanuit het onderzoek da t 

jongeren meer inspraak en participatie willen, dit loopt gelijk met het 

tevredenheidsonderzoek voor kinderen. Wat hier verschillend is, is dat jongeren meer regie 

en duidelijkheid willen over de verslaggeving en het eigen dossier. 

 

Conclusie tevredenheidsmetingen ouders 

Uit de tevredenheidsmetingen blijkt dat de ouders erg tevreden zijn over de werking en de 

gang van zaken in het dagcentrum. Bij ouders zien we na 1 maand dat zij op alle gebieden 

hoog scoren. Na 6 maanden worden ook ouders kritischer, dit vooral naar 

huiswerkbegeleiding. Deze zal dan ook als actiepunt bekeken worden. In  2015 werden al 

stappen gezet om de huiswerkbegeleiding te optimaliseren. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat ouders het meeste waarde hechten aan gezinsbegeleiding en 

individuele begeleiding. Deze worden ook het hoogst gescoord. Ouders hechten het minst 

aan ouderraad en ouderwerking, maar vinden inspraak en participatie zeer belangrijk.  

 

 

Conclusie algemeen 

 

Bij zowel kinderen, jongeren als ouders merk je dat deze na 6 maanden kri tischer zijn dan in 

het begin. Wat hieraan positief is, is dat alle partijen durven aan te geven wat beter kan 

volgens hen. Bij deze partijen blijft het formuleren van een klacht (op- en aanmerkingen) als 

werkpunt aangegeven, hier zal ook dit jaar verder worden op ingezet. 

 

Wat opvalt bij kinderen en jongeren is dat ze meer inspraak willen en zich meer vragen 

stellen bij de eigen begeleiding. Dit vertaalt zich dan in het willen meebeslissen in 

groepsgebeuren en de regie van het eigen dossier. Dit nemen we als actiepunt mee naar 

2016 en we bekijken hoe we dit kunnen realiseren naar kinderen en jongeren. 

Als laatste hameren veel ouders op een goede huiswerkbegeleiding, deze is al deels 

aangepakt maar blijft een aandachtspunt voor 2016. 
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5.2.2  JOPLim 

In het jaar 2015 stonden onderstaande punten op de agenda: 

 

Ouder- en jongerengroepen 

- De ouder- en jongerengroepen liepen in 2015 door. De oudergroep Noord is bezig rond het 

thema ‘wat na de hulpverlening’ en is gestart met het thema: nazorg. Ook bij de 

tienergroep is het thema nazorg een besproken thema. 

- De jongerenvergadering loopt goed, ze komt om de 14 dagen samen. Ze zetten in op verdere 

werving en hebben folders voor de jongeren ontwikkeld. 

 

 

Planning in 2015 

- De financiële zekerheid van het project JOPLim werd doorheen 2015 verder bekeken. 

Vanuit Vlaanderen werd bekeken om de verschillende initiatieven rond participatie over de 

verschillende provincies te bundelen, om op die manier garant te staan voor projecten en 

werkvormen rond participatie. 

- Doorheen 2015 werd vanuit de organisatie JOPLim deze denkpiste mee besproken en met 

anderen in dialoog gegaan. Op de mandaathoudersvergadering van Limburgse 

voorzieningen rond JOPLim werden deze vraagstelling alsook de eventuele vragen en 

voorwaarden rond samenwerking besproken.  

- In 2016 wordt duidelijk dat er een Vlaamse VZW rond participatie komt. Dit zal het 

komende jaar meer vorm en duidelijkheid krijgen.  

 

Praktijk  

- De Parti-Van van JOPLim werd ontwikkeld en was klaar voor gebruik in 2015. Binnen de 

methode Parti-Van  werden tenten, caravans aangekocht en ingekleed rond het thema 

participatie om rond te trekken naar de verschillende voorzieningen om met kinderen en 

tieners op een speelse, creatieve manier bezig te zijn rond inspraak. De folder hiervan werd 

ontwikkeld en verspreid aan alle voorzieningen. 

- Verschillende participatievragen vanuit de voorzieningen werden in de ouder - en 

jongerengroep bekeken en een antwoord hierop werd geformuleerd. 

- Het thema participatieve basishouding werd verder bekeken.  

-  Werkgroep rond priorisering bekeek mogelijkheden rond het betreffende thema. Vanuit de 

jongerengroep werd dit ook reeds bekeken. 

-  In oktober 2015 vond er een dialoogdag plaats rond verontrusting, deze werd binnen JOPLim 

bekeken. 

- Binnen de themawerking werd gebrainstormd rond het organiseren van een ouderwerking 

binnen de voorziening. 
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5.3  POP U LATIESTATISTIE K EN  2015 

INLEIDING 

Van 10 modules dagbegeleiding in groep/contextbegeleiding en 2 modules contextbegeleiding gingen 

we respectievelijk naar 9 modules dagbegeleiding in groep/contextbegeleiding en 2 modules 

contextbegeleiding. Dit omdat bij aanvang van 2015 er een omschakeling geweest is van een aantal 

begeleidingen naar PH (Positieve Heroriëntering). 

5.3 .1  Aanmeldingen  

Spreiding geslacht 

(per unieke jongere) RTJ 

Geslacht      Aantal 

Mannelijke 4 

Vrouwelijk 2 

Totaal 6 

 

 

 

            Spreiding geslacht (per unieke       

             jongere) OSD 

            Geslacht                       Aantal 

Mannelijke 2 

Vrouwelijk 3 

Totaal 5 
 

Spreiding leeftijd bij aanmelding  

(per unieke jongere) RTJ en OSD 

Leeftijd   Aantal 

0-3  0 

4-6 1 

7-12 6 

13-18 4 

19-21 0 

Totaal 11 
 

 

 

 

Verblijfsadres vermeld bij 

aanmelding  

(per unieke jongere) 

 

Gemeente  Aantal 

Lommel 8   

Overpelt 0   

Neerpelt 0   

Hechtel-Eksel 2   

Hamont-Achel 1   

Totaal 11   
 

          

                       Spreiding verwijzende instantie            

                       (per unieke jongere) 

             

 

                          Instantie          2015 2014 

OCJ Maaseik 3 2 

SDJ Hasselt 2 3 

RTJ (brede instap) 6 0 

Totaal 11 5 
 

 

 

       Aanmeldingen die niet gestart zijn per 31 12 2015 

       Reden   Wachtlijst 2015   Wachtlijst 2014 

Passief 0 0 

Andere hulpverlening 0 0 

Van de lijst af 0 0 

Onbekend 0 0 

Nog in afwachting van 

plaats dagcentrum 

11 14 

1 X negatief antwoord* 0 2 

TOTAAL 11 16 
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5.3 .2  Gestar te  begele id ingen  

Spreiding geslacht (per unieke jongere) zowel 

in DB als CB 

 

             Geslacht Aantal 

Mannelijk 4 

Vrouwelijk 0 

Totaal 4 
 

           Spreiding leeftijd bij start begeleiding 

 

 

           Leeftijdscategorie       Aantal 

0-3 0 

4-6 
1 

7-12 
2 

13-18 
1 

Totaal 4 
 

 

 

    Spreiding verwijzende instantie bij start jongere 

    Instantie     Volledig jaar 2015 

OCJ 1 

JRB 1 

Brede Instap 2 

Totaal 4 

 

  

   Gezinssituatie 

    Gezinssituatie     Aantal 

Éenoudergezin moeder 2 

Eenoudergezin vader 1 

Nieuw samengesteld gezin moeder 0 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

kerngezin 1 

Totaal 4 
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5.3 .3  Begele ide  jongeren  

 Totaal opgestarte en afgesloten begeleidingen in 2015 (zowel DB als CB) 

 

 maand  aantal opgestarte begeleidingen        aantal afgesloten begeleidingen 

 OCJ JRB RTJ OCJ JRB RTJ 

januari 0 0 0 0 1 0 

februari 0 1 0 0 2 0 

maart 1 0 0 1 0 0 

April 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 1 0 

Juli 0 0 1 0 0 0 

augustus 0 0 0 0 0 0 

september 0 0 1 1 0 0 

oktober 0 0 0 0 0 0 

november 0 0 0 0 0 0 

december 0 0 0 1 0 0 

Totaal 1 1 2 3 4 0 

* Er zijn 7 jongeren gestopt in 2015. Hiervan waren er drie jongeren die in  

contextbegeleiding zaten. Er werden 4 jongeren opgenomen. 

 

 

         Spreiding geslacht (per unieke jongere)          

         zowel in DB als CB 

         Geslacht      Aantal 

Mannelijk 9 

Vrouwelijk 2 

Totaal 11 
 

       Spreiding leeftijd bij start begeleiding 

        

        Leeftijdscategorie         Aantal 

0 – 3 0 

4 – 6 1 

7 – 12 9 

13 – 18 1 

Totaal 11 

  

 

 

           Verblijfadres   

           Gemeente     Aantal 

Lommel 7 

ST. H. Lille (Neerpelt) 1 

Hamont 2 

Hechtel 1 

Totaal 11 
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 Opleidingsniveau bij start begeleiding 

Dagbesteding  Onbekend Mannelijk  Vrouwelijk       Totaal 

Algemeen secundair 

onderwijs 

0 0 0 0 

Buitengewoon 

secundair onderwijs 

0 1 0 1 

Kleuteronderwijs 0 0 0 0 

Lager onderwijs 0 5 0 5 

Buitengewoon lager 

onderwijs 

0 3 2 5 

Totaal 0 9 2 11 

  

 

        Gezinssituatie van de begeleide jongere  

         per 31 12 2015 DB en CB 

         Gezinssituatie              Aantal 

Eenoudergezin moeder 4 

Eenoudergezin vader 1 

Nieuw samengesteld gezin moeder 1 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

kerngezin 5 

Totaal 11 
 

        Spreiding verwijzende instantie  

        van begeleide jongere 

         Instantie  Volledig jaar 2015 

OCJ 6 

JRB 3 

Brede instap 2 

Totaal 11 
 

 

 

           

          

 Samenwerking met andere instanties 

 Sector         Instantie    Aantal 

ANDERE   

Gezondheidssector Artsen 0 

Gezondheidssector Centrum Geestelijke 

Gezondsheidszorg 

0 

Gezondheidssector Kinder- of 

Jeugdpsychiater/psycholoog 

5 

Onderwijs CLB 11 

Onderwijs School 11 
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5.3 .4  Gestopte  jongeren  

       Spreiding geslacht per unieke jongere 

       Geslacht           Aantal 

Mannelijk 6 

Vrouwelijk 1 

Totaal 7 

  

 

       Spreiding leeftijd bij stop (afsluiting) 

        Leeftijdscategorie          Aantal 

0 – 3 0 

4 – 6 0 

7 – 12 3 

13 – 18 4 

Totaal 7 

  

 

 

 

 Reden van einde begeleiding (afgesloten  

 begeleidingen) 

 Reden                   Aantal 

Positieve afronding in 

gezamenlijk overleg 

4 

Aanbod blijkt niet geschikt (meer 

aangepast aanbod is 

aangewezen) 

3 

Voortijdige beëindiging vanwege 

cliënt zonder akkoord 

hulpverlener 

0 

Totaal 7 
 

     Spreiding verwijzende instantie bij STOP   

     jongere 

 

        Instantie               Volledig jaar 2015 

OCJ 3 

JRB 4 

Brede Instap 0 

Totaal 7 

  

 

 

  

 

 

                Spreiding van de begeleidingsduur voor afgesloten begeleidingen 

    Termijn     Aantal 

0-3 maanden 0 

3-6 maanden 0 

6-9 maanden 0 

9-12 maanden 0 

12-15 maanden 0 

15-18 maanden 1 

18-21 maanden 0 

21-24 maanden 0 

Langer dan 2 jaar 6 

Totaal 7 
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      Gezinssituatie 

       Gezinssituatie     Aantal 

Eenoudergezin moeder 1 

Eenoudergezin vader 4 

Nieuw samengesteld gezin moeder 2 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

Kerngezin 0 

Totaal 7 

  

 

 

      Nazorg (afgesloten begeleidingen) 

       Nazorg      Aantal 

Nazorg geboden 5 

Nazorg geboden, maar door context 

geen aanspraak op gemaakt 

1 

Onbeantwoord 0 

Nazorg niet nodig omwille van broer in 

vervolgtraject 

1 

Totaal 7 
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     Bezettingsdagen en percentages in 2015 

                  Maand         Begeleidingsdagen            % Bezetting  DB                     % Bezetting CB 

Januari 286 102,5% 111,45% 

Februari 252 100% 102,5% 

Maart 267 95,5% 96,5% 

April 270 100% 100% 

Mei 279 100% 100% 

Juni 270 100% 100% 

Juli 289 100% 93,8% 

Augustus 310 103,5% 100% 

September 300 111% 100% 

Oktober 310 111% 100% 

November 300 111% 100% 

December 310 111% 100% 

Jaarbasis gem. 3443 104,8% 100,5% 

 

 

                   Benuttingsdagen (BINC) en percentages in 2015 

                        Kwartaal          % Benutting  DB                     % Benutting CB   

                                Gem. Laagintensief/breedsporig 

Eerste kwartaal: 

Januari 

Februari 

Maart 

 

90,4% 

 

108,6% 

Tweede kwartaal: 

April 

Mei 

Juni 

 

97,2% 

 

109,1% 

Derde kwartaal: 

Juli 

Augustus 

September 

 

85,9% 

 

99,2% 

Vierde kwartaal: 

Oktober 

November 

December 

 

94,4% 

 

100% 

Jaarbasis gem. 91,9% 104,22% 
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    Overzicht bezettingsgraad vanaf 1991 

         Jaar        Capaciteit                            Dagen                                  % Bezetting 

1991 6 0 0,00% 

1992 6 1247 56,90% 

1993 6 2183 99,70% 

1994 6 1466 66,90% 

1995 6 2095 95,50% 

1996 6 2335 106,30% 

1997 6 2346 107,10% 

(1-5/98) 6 964 106,40% 

1998    

(6-12)/98) 10 1583 74,00% 

1998 10   

(gemiddeld) 10 2547 83,60% 

1999 10 3148 86,20% 

2000 10 2826 77,50% 

2001 10 3338 91,40% 

2002 10 3292 90,20% 

2003 10 3248 89,50% 

2004 10 3406 84,50% 

2005 10 3533 96,70% 

2006 10 3452 94,60% 

2007 10 3195 87,50% 

2008 10 3181 95,10% 

2009 10 3536 96,80% 

2010 10 3633 99,53% 

2011 10 3631 99,48% 

2012 10 3573 97,60% 

2013 10 DB 3822 104,60% 

 12 CB / 97,44% 

2014 10 DB 3686 101,00% 

 12 CB / 102,30% 

2015 9 DB 3443 104,7% 

 11 CB 104,8% 100,5% 
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6        O  N  Z  E       M EDEWERKERS 

Naast de doelgroep als belangrijke invalshoek, is de tweede belangrijke invalshoek de medewerkers. 

Hieronder wordt het personeelsoverzicht weergegeven. 

6.1  PERSONEELSOVERZICHT  2015 

De betoelaagde personeelsnorm voor de erkende dagcentrumcapaciteit is volledig benut. Naast het 

directieteam van Jongerenwerking Pieter Simenon, Roel Gerits, Ilse Jaspers en Sigrid Bielen, zijn in 

het dagcentrum de 6,26 VTE (inbegrepen 0,50 VTE Sociale Maribel) methodisch betrokken 

personeelsleden als volgt nominaal ingevuld per 31/12/2015. Het directieteam kende een 

directiewissel: Gert Houben werd door jobverandering vervangen door Roel Gerits. 

Daarnaast werd bij aanvang van 2015 de module contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering goedgekeurd met een uitbreiding van 4 modules voor de dagcentrumwerking wat 

resulteerde is een 0,5 VTE. 

Daarnaast  hebben we een 0,50 VTE administratief personeelslid, tewerkgesteld binnen de 

administratieve dienst van de vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. Van daaruit worden 

administratieve taken in functie van het dagcentrum verzekerd. 

Personeelsplaatje per 31/12/ 2015 

 

DIRECTIE 

 Bielen Sigrid   100% 

• Bachelor orthopedagogie 
 

• BANABA 
(bachelor na bachelor orthopedagogisch management) 

 

• GPB- opleiding 
 

 

VRIJWILLIG(ST)ER 

 

Va n G e n e c h t e n Carina 
8u/week 

T heu n i s  R o g er 
6u/week 

T h e u n i s  H e n ri 
30u/Jaarbasis 

Mahaber Hamida 
Via artikel 60/ 38u/week 

H OOFDBEGE L EID STER 

 L o m m e r s A n n e   100% 
• Graduaat orthopedagogie 

 

• Gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken VSPW 

        

 

 

 
B EGE L EID (ST ) ERS 
 N u y t s E l i n e   100% 
• Bachelor orthopedagogie 

 

• Postgraduaat ambulant werken 
 

 P a e s h uy s e  Anske  100% 
• Bachelor maatschappelijk werk 

 

Van Lindt Joris   75%                                                        
• Bachelor maatschappelijk werk         

 

M a es Charlotte 76% 
• Bachelor orthopedagogie  

            

 Va n D e n B o s s c h e Marijke 50 % 
• Bachelor orthopedagogie 

 

I NTERIM S  IN  2015  

Nouters Jolien 
Vervanging algemeen 

Van Lindt Joris 
Vervanging algemeen 
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STAGIAIRES  IN  2015 

I N L EEFWEEK S TUDENTEN : 

 

Tarhan Abdulkadi r  

student van Campus Mercurius 

3 dagen kijkstage, 2e jaar derde graad 

ASO 

 

Housen Sarah  

student KHLeuven, BANABA 

buitengewoon onderwijs 

stage van 02 02 2015 t/m 06 02 2015 

 

Van der Sanden Bonnie  

student van WICO-Campus Sint Maria 

stage van 23 02 2015 t/m 06 03 2015 

LANGDURIGE  STUDENTEN: 

 

Schaevers Kimberley  

Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen 

stage derde jaar Orthopedagogie, optievak 

criminologie 

 

Nijs Nele 

student QRIOS (vroegere VSPW, Campus de 

Lazarij in Hasselt) 

stage 3e jaar Orthopedagogie. 

 

Gielen Rajesh  

student QRIOS (vroegere VSPW) , Hasselt 

stage 3e jaar Orthopedagogie 

aanvang september 2015 

 

Gordi jn Yoshi  

student UCLL, Hasselt 

stage 3e jaar Orthopedagogie 

aanvang september 2015 

 

Wuytens  Debby  

student HIK, Geel 

stage 3e jaar Orthopedagogie 

aanvang september 2015 
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6.2  VORMINGSBELEID 

 

Gevolgde vormingen binnen dagcentrum De Teuten 2015: 

•             algemene personeelsvergadering rond cliëntenfeedback system (halve dag, gehele team) 

•             vorming/intervisie met Jürgen Peeters (vier dagen, gehele team) 

•             interne teambesprekingen rond methodieken (gehele team) 

•             deelname LSD en VSD met thema besprekingen (teamlid) 

•             interne vorming en opvolging project REGAS (teamlid)  

•             vorming intro systeemdenken (vijf dagen, teamlid) 

•             vormingvijfdaagse “positieve heroriëntering” en intervisie- supervisiemomenten (vier 

             teamleden) 

•             infodeling rond project “geweld in gezinnen” (halve dag, gehele team)  

•             vormingsvijfdaagse Signs of Safety (twee personeelsleden) 

•             vormingsdriedaagse rond hechting (twee personeelsleden) 

•             ontbijtdebat: protocol van moed en beroepsgeheim (teamlid)  

•             vorming Kwaliteitsdecreet ((teamlid) 

•             werkveldcommissie UCLL (teamlid) 

•             studiedag rond inspectie (teamlid) 

•             studiedag rond cliëntenfeedbacksysteem (teamlid, halve dag) 

•             dialoogdag Limburg rond verontrusting (drie teamleden) 
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7    GLOBE EXTERNE BELEIDSONTWIKKELINGEN  

 

7.1 VLAAMS SAMENWERKINGSVERBAND DAGCENTRA (VSD) 

 

Het Vlaams samenwerkingsverband Dagcentra groepeert alle dagcentra/dagbegeleiding in groep die dit 

als modules aanbieden. 

2014 werd afgerond met een denkdag waar met alle leden werd stilgestaan rond de visie en lijnen van de 

module dagbegeleiding in groep. In diverse groepen werd de module besproken en de nieuwe visieteks t 

werd voorgesteld. 

In 2015 werd hierop verder gewerkt binnen de diversie overlegorganen COBAL, COWOV, de Raad van 

Bestuur en de algemene vergadering van het VSD. 

Vlak voor de zomer lanceerde het agentschap een nota over de visie van de module dagbegeleiding in 

groep met een telling rond bezetting en benutting. Eind 2015 vond een bespreking plaats met het agentschap 

rond de plaats van deze module, de visie, de mogelijkheden van flexibilisering, de benuttingscijfers als 

erkenningscriteria. Standpunten werden ingenomen en werden vragen gesteld.  In 2016 zou er een 

dialoog/debat zijn rond deze materie met de RvB van het VSD, de koepel Jongerenbegeleiding en de koepel 

Vlaams Welzijnsverbond. 

 

7.1.1 Het COBAL -over leg 

Het COBAL staat voor coördinatorenoverleg dagcentra Brabant, Antwerpen en Limburg.  

De  coördinatoren/leidinggevende  van  de  dagcentra  nemen  deel   aan  deze  overleggen. In 2015 

zijn we drie keer samengekomen en bekeken we volgende thema’s: 

•         rechtstreeks toegankelijk 

•         benuttings-/ bezettingscijfers 

•         uitwisseling methodieken 

•         wachtlijsten 

•         profilering 

•         kwaliteitsbeleid 

•         enveloppefinanciëring 

•         elektronisch dossier 

•         kwaliteitsbeleid 
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7.1.2 BAL- overleg  

Het Vlaams Samenwerkingsverband Dagcentra groepeert alle aangesloten dagcentra in Vlaanderen 

uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In 2015 vonden er drie VSD-dagen plaats 

waaraan dagcentrumwerkers en stagiaires participeerden. Vanuit het dagcentrum gaat er steeds 

een personeelslid naartoe. Op deze overlegmomenten wisselen begeleiders gedachten uit en 

worden hete hangijzers besproken. Alsook worden hier infomomenten en vormingen voorzien door 

gastsprekers. 

 

Volgende thema's kwamen aan bod: 

•  Bespreking dagcentra voor de toegangspoort  

•  Bespreking gedragsproblemen in de leefgroep  

•  Multimediagebruik: omgang op  de leefgroep 

•  Vorming omtrent Seksualiteit:  

• Beleid binnen het dagcentrum 

• Wanneer is het gedrag grensoverschrijdend? 

• Hoe reageren we hierop als professionele hulpverleners?  

• Betrokkenheid van ouders 

• Social media & Mediawijsheid  

 

7.1.3 Limburgs Samenwerkingsverband Dagcentra (LSD) 

Het LSD (Limburgse Dagcentra Limburg) is een overleg tussen verschillende dagcentra. Z ij  bespreken  

verschillende thema’s waar  ze  dagdagelijks mee te maken hebben. Tijdens  dit overleg  wordt er 

aangegeven hoe  een bepaald thema wordt aangepakt in hun eigen dagcentrum. De aanpak van  het 

thema kan meegenomen worden, aangepast  worden naar de eigen werking of er kan een tegenreactie 

komen. De overleggen vinden 4 keer per jaar plaats, telkens in een ander dagcentrum om te eindigen met 

een rondleiding. 

In het werkjaar 2015 kwam er zoals vorig jaar telkens 1 thema aan bod, aangevuld met varia's. De 

rondleiding wordt nog steeds meegenomen. Diegenen die nieuw zijn op LSD en nog geen rondleiding 

gehad hebben, sluiten aan. LSD zal in het volgend werkjaar verder gezet worden. 

 

23/01/2015 

•       werken rond profilering in het rechtsreeks toegankelijk kader 

•       methodieken rond individuele begeleiding. 

•       varia’s: bezetting/registratie van dossiers, taakinvullingen, krantje voor ouders, indeling nieuwjaar Daidalos (tips  

 voor andere diensten) 
 

27/03/2015 

•       profilering 

•       varia’s: registratie dossiers/uurrooster, EHBO, HACCP 

 

9/05/2015 

•       ouderwerking 

20/11/2015 

•       signs of safety 

•       varia’s: interne vormingen, planning werkjaar 2016 
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7.2      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 e en 

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.
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7.3 INTEGRALE JEUGDHULP 

 

In 2014 startte de Intersectorale Toegangspoort 

Het vroegere CBJ kreeg een andere functie en 

mandaat en werd OCJ (Ondersteuningscentrum 

Jeugdzorg). De gehele doorstroom tot 

hulpverlening wijzigde enorm, er diende A-doc of 

M-doc ingevuld te worden. Veel administratief 

werk en telefonische gesprekken drongen zich 

op. Deze toegangspoort bestaat vanaf medio 

maart 2014 voor zowel de sector jeugdzorg als 

de sector gehandicaptenzorg. 

In maart 2015 veranderde het landschap voor de 

modules dagbegeleiding in groep/ 

contextbegeleiding opnieuw. De modules 

contextbegeleiding werden allemaal rechtstreeks 

toegankelijk, waardoor diensten uit het voorveld 

en de brede instap rechtstreeks kunnen 

aanmelden bij het dagcentrum, los van een OCJ 

of JRB. Deze diensten kunnen aanmelden in het 

kader van verontrusting en de OCJ/JRB melden 

aan in het kader van maatschappelijke 

noodzaak. 

Doordat de modules dagbegeleiding in groep 

losgekoppeld werden van de modules 

contextbegeleiding, maar ook niet afzonderlijk 

aangeboden konden worden, kwam de gehele 

werkvorm dagcentra voor de poort terecht. 

 

 

Binnen Limburg werd de afspraak gemaakt dat 

vanaf september 2015 de wachtlijst voor de 

OCJ/JRB door de regionale diensten van 

Limburg beheerd zou worden. Maandelijks 

krijgen we een overzicht van deze wachtlijst. De 

wachtlijst van de rechtstreekse aanmeldingen 

wordt intern bijgehouden. Voor Limburg is de 

afspraak dat er met een ritssysteem gewerkt 

wordt waarbij afwisselend een gezin van de RTJ 

of een gezin vanuit OCJ/JRB opstart. 

Binnen het dagcentrum hebben we nog 

verscheidene dossiers die opgestart waren 

vanuit de niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp, waardoor we momenteel 

onvoldoende ervaring kunnen meedelen. 

Voor 2016 zullen gezinnen vanuit de 

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp opstarten 

en zullen we meer ervaren rond de invulling van 

onze hulpverlening voor de poort. We blijven wel 

steeds achter de werkvorm, visie, aanpak, 

methode en doelgroep staan en blijven dit 

communiceren naar de partners toe.  Doorheen 

deze evoluties in integrale jeugdhulp kwamen we 

als werkvorm in een terrein terecht waarin we 

nieuwe diensten, contactpersonen leerden 

kennen en dienden we als organisatie opnieuw 

de wachtlijst zelf bij te houden. 

 

7.4  KWALITEITSDECREET  

 

Het vernieuwde kwaliteitsdecreet is inmiddels operationeel. Binnen de werking van dagcentrum 

de Teuten werd doorheen 2015 verder gewerkt aan de opbouw van het vernieuwde 

kwaliteitshandboek. De opbouw van het kwaliteitshandboek is een verwevenheid van de 

hantering van het TGI model, waarbij we elke pool: doelgroep, medewerker, organisatie , 

toelichten binnen de steeds veranderende omgeving (globe). De toepassing van het EFQM 

model wordt hierin toegevoegd.   

Verder werd de QuickScan en zelfevaluatie besproken waarin acties ondernomen werden. 

Binnen de kwaliteitsplanning werden verschillende acties ondernomen om steeds te blijven 

werken aan het verbeteren van hulpverlening, begeleiding van personeel, processen in de 

voorziening te verbeteren. 
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We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag 

een overzicht hebt van de doelgroep die we 

begeleiden, de medewerkers die hiervoor 

instaan en wat binnen de organisatie gebeurde.  

Daarnaast de thema’s die we extern opnamen 

om onze werking te optimaliseren. 

De modules contextbegeleiding en 

dagbegeleiding in groep kwamen maart 2015 

voor de poort terecht, waardoor we voor diensten 

rechtstreeks toegankelijk werden. 

Binnen de werking werd deelgenomen aan 

verschillende werkgroepen, krachten werden 

ingezet, engagement werd getoond, kaders 

werden neergezet, waarvoor ik graag iedereen 

wil bedanken aan het creëren van een 

meerwaarde op organisatieniveau hiervoor. 

 

In 2015 kregen we via uitbreiding en ombuiging 

de opdracht een aanbod naar  modules positieve 

heroriëntering uit te tekenen. Eind 2015 werden 

de eerste dossiers opgestart.  

Binnen het aanbod voor de doelgroep hebben 

we op elk van deze domeinen ingezet met volle 

overtuiging, engagement, samenwerking en dit 

steeds samen en met de cliënten. 

 

Voor 2015 willen we iedereen bedanken die op 

een of andere manier meegewerkt heeeft aan de 

verdere uitbouw van  het  dagcentrum,  aan  de  

kwaliteit  die  geleverd werd, aan de visies die 

verder ontwikkeld werden, aan de dagdagelijkse 

inzet voor en met onze cliënten. 

 

Wat 2016 ons zal brengen zullen we in ons 

volgend jaarverslag met veel plezier noteren. We 

hopen dat we in 2016 veel dingen in beweging 

kunnen zetten. 

 

 

 

Sigrid  Bielen 

directie  dagcentrum  de  Teuten 
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