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Amb. Ambulant 
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Binc Begeleiding in Cijfers 
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BZW Begeleid Zelfstandig Wonen 
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DAB Dienst Ambulante Begeleiding 

DAGG Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

DB DagBegeleiding in groep 

DC Dagcentrum 

DOMO Door Ondersteunen Mee Opvoeden 

EFQM European Foundation for Quality Management 

EMK Experimenteel Modulair Kader 

ERPP Emotioneel Relationeel Pedagogisch Programma 
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GGZ Geestelijke GezonheidsZorg 

HB HoofdBegeleider 
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VOORWOORD 

 
Terugblikken op 2015 is écht een oefening voor onze organisatie. Een oefening? Ja, toch wel een 

oefening. Het vraagt tijd, reflectie, grondigheid en durf.  

 

Tijd… want zoals overal hield ook voor ons 2015 er een heus tempo op na. ‘Geen tijd’ niet accepterend 

als excuus… Maar tijd beschouwen als de essentiële voorwaarde binnen ons vernieuwd 

kwaliteitsdenken (2014), zorgt voor een geslaagde sprong over de eerste horde. 

 

Reflectie… als ‘tijdsbesteding’. Voor het werpen van blikken uiteraard, terug en voorwaarts. Wat hebben 

we gedaan?, Wat willen we doen?, Waarom?, Hoe?, Wanneer?, … De integrale denk- en werkwijze van 

onze kwaliteitszorg werd in 2015 verder geïmplementeerd. Naast het verstevigen van vormelijke en 

praktische lijnen vonden we het inhoudelijk internaliseren een must. Alle inhoudelijke werkingen namen 

tijd voor reflectie: het formuleren van vragen, het zwoegen over antwoorden, … De kernprocessen 

worden dit jaar dan ook gekruid door eigen schrijfstijlen, accenten & interpretaties. 

 

Grondigheid… elk jaar worden heel wat touwtjes gevlochten, geknoopt, doorgehakt, vervangen en 

hersteld. Deze derde horde zorgt toch voor wat twijfel. Vergeten we niets? Zien we niets over het 

hoofd? Moeten we volledig zijn of is de essentie genoeg? … En ook duidelijk? Gelukkig werd warm water 

(PRIAC’s) gevonden om de twijfels voor het kwaliteitsverslag van 2016 weg te spoelen. 

 

Durf… het vraagt moed om het verhaal correct te kleuren én zowel binnen als buiten de organisatie te 

vertellen. Ja, enkele geplande acties, projecten zijn niet of later gerealiseerd. Ja, er blijven vragen 

onbeantwoord. Ja, dagelijks samenwerken met cliënten, binnen een team, een organisatie, een 

maatschappij is soms verdraaid moeilijk, lastig. En bovenal ja, we hebben jandorie ook in 2015 grote en 

kleine schitterende werken gerealiseerd. 

 

Toch sprongen we de vier hordes, overtuigd soms in horten en stoten en niet steeds technisch verfijnd.  

 

Omdat we geloven dat deze herhaaldelijke oefeningen onontbeerlijk zijn voor de kwaliteit en de 

effecten van onze hulpverlening. Omdat daar ons hart klopt: steeds streven naar de beste ‘hulp’ voor 

‘onze mensen’. Omdat we als organisatie samen in staat zijn om atletische sprongen te realiseren.  

 

Bedankt beste begeleiders om de oefening écht te maken in woord en daad en de dagelijkse praktijk. 

 

Bedankt inhoudelijke coördinatoren voor de inhoudelijke ondersteuning ten aanzien van de begeleiders 

én de organisatie. 

 

Bedankt medewerksters van de administratie, de logistieke medewerkers, veiligheidsconsulent en 

preventie adviseur om vanuit de schaduw als stille krachten steeds netjes heel wat praktisch reilen en 

zeilen ter harte te nemen! 

 

Bedankt kwaliteitscoördinator, teamcoördinatoren en bestuursleden voor het overzicht, de toewijding 

en daadkracht. 

 

 

Ruben Tempelaere – Algemeen coördinator  
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INLEIDENDE SITUERING 

 

Situering van dit verslag 

 
We spreken sinds 2014 van een ‘kwaliteitsverslag’ in plaats van een ‘jaarverslag’. Hierin focussen we op 

de veranderingen, de verbeteracties die in het afgesloten jaar aan bod zijn gekomen en dit voor onze 

erkende werkingen. Onze projectwerkingen (Project Ikaros en JOPLim) worden in dit verslag niet 

uitvoerig besproken.  

 

We bouwen sinds 2014 het jaarlijkse kwaliteitsverslag op basis van de negen domeinen van het EFQM-

model. We geloven in een dynamische kwaliteitswerking met de circulaire beweging (Plan – Do – Check 

- Act1) als leidraad. Op deze wijze kijken we naar het geheel van de werking en hebben we oog voor de 

interacties en verbindingen tussen de verschillende domeinen en werkingsjaren.  

 

In een eerste deel bekijken we de organisatiedomeinen aan de hand van vier hoofdstukken: leiderschap, 

beleid & strategie, personeelsbeleid, middelen en samenwerking / partnerschappen. Doorheen deze 

schets blikken we vooruit naar 2016.  

 

De inhoudelijk werkingen focussen in het tweede deel op de kernprocessen. Elke specifieke werking laat 

een licht schijnen op de werkingseigen gebieden nadat gedeelde, gemeenschappelijke kernprocessen 

aan bod kwamen. Tot slot worden ook linken gelegd tussen de besprekingen en het komende jaar. 

 

Afsluitend lijsten we alle verbeteracties op voor de organisatie, in al zijn gelederen. Enerzijds als 

resultaat van een zorgvuldige analyse. Anderzijds alvast als een stevige leidraad voor 2016! 

 

 

 
 

  

                                                           
1 De PDCA-cyclus, waar de kwaliteitsplanning gebaseerd is op zelfevaluatie en het benoemen van 

kwaliteitsverwachtingen (opstellen van indicatoren en normen) ten aanzien van de resultaatsgebieden. 
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Situering van de organisatie 

 
Daidalos vzw is een pluralistische en onafhankelijke vzw.  

 

De vzw wordt betoelaagd voor drie verschillende opdrachten vanuit twee verschillende kanalen. 

 

De Vlaamse overheid (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) erkent Daidalos vzw als 

organisatie voor bijzondere jeugdzorg voor het aanbod Contextbegeleiding, Dagbegeleiding in groep en 

Contextbegeleiding in functie van Crisis (Crisishulp aan Huis). 

 

Vier lokale overheden financierden het project Ikaros voor het kalenderjaar 2015, goed voor 12 
begeleiding.  



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 10 

Mission statement van de organisatie 

 

Missie 
 
Onze missie bleef in 2015 ongewijzigd. 

 
Daidalos vzw biedt hulpverlening aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar in een problematische 

opvoedingssituatie. De hulpverlening richt zich niet op een specifieke problematiek. De vzw neemt, 

omwille van haar erkenning binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, een maatschappelijke rol op zich in het 

aanbieden van hulpverlening, daar waar een maatschappelijk orgaan oordeelt dat er in het belang van 

de Rechten van het Kind hulp nodig is in het gezin (cf. Verdrag van de Rechten van het Kind). 

De dienst zorgt, volgens het decreet van de Vlaamse Regering van 13/07/1994, voor de pedagogische, 

sociale, materiële en de praktische begeleiding van de gezinnen waartoe de minderjarigen behoren, 

met als doel het gezinsfunctioneren te optimaliseren waardoor alle gezinsleden de beste 

ontwikkelingskansen krijgen in hun milieu. 

Vaak zal onderhandeling nodig zijn om hulpverlening mogelijk te maken. We willen ons aanbod expliciet 

richten op multi-probleemgezinnen, kansarmen en allochtonen. 

 

Het is onze bedoeling gezinnen een bepaalde tijd in hun ontwikkelingsproces te volgen, hen bij te staan, 

te stimuleren en hun gezinstaken (opvoeding, huishouding, maatschappelijke positie, individueel welzijn 

en partnerrelatie) op te nemen zodat onze hulpverlening uiteindelijk overbodig is. Toch is er na onze 

begeleiding vaak verdere hulpverlening nodig. Wij pleiten dan ook voor een recht op hulpverlening. 

 

Verder hebben wij de intentie om de verantwoordelijkheden rond het gezin aan te scherpen, o.a. via 

een netwerkwerking. We denken hierbij aan andere hulpverleners, onderwijs, bedrijfswereld, … Hoe 

kan de maatschappij zich opnieuw verbinden, weer aansluiting vinden met dit gezin? 

 

Ten slotte willen wij, wanneer zich op maatschappelijk vlak, binnen de hulpverlening of binnen onze 

doelgroepen probleemgebieden voordoen, dit aan de bevoegde instanties signaleren. 

 
 

Visie en strategie 
 
Onze verschillende visieteksten bleven in 2015 onveranderd. 

 

“Groeien is eigen aan het leven, en daar wordt aandacht aan gegeven. In het groeien trachten we elkaar 

te ondersteunen en te stimuleren. Mensen worden uitgenodigd om hun groei in contact te brengen. Dit 

betekent zichtbaar maken van wat er is en wat wenselijk is.  

Contact hebben, elkaar ontmoeten en uitwisselen is belangrijk. Het vraagt een bewustzijn van jezelf en 

een open staan voor de ander. De vzw investeert doelbewust in relaties. Relaties zijn verscheiden en 

complex. De aard van de relatie schept een aantal verwachtingen. Het voortdurend onderhandelen en 

afstemmen van onze positie, onze opdracht is hier een onderdeel van. Besef van wederzijdse continue 

beïnvloeding wordt beoogd en gestimuleerd. Essentiële basishoudingen zijn openheid, 

verantwoordelijkheid en respect. 

Dit alles samen passend dragen betekent plaats geven aan de mogelijkheden en grenzen van onszelf, 

de anderen, de organisatie en de maatschappelijke context. Het is een opdracht van alle 

personeelsleden en leden van de vereniging om de visie bespreekbaar te stellen door ernaar te 

handelen en ze uit te dragen.” 
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Visie op hulpverlening 
 
“Als hulpverlener vertrekken we vanuit, en blijven we beroep doen op, de krachten en kwaliteiten van 
de cliënt en het cliëntsysteem. Vanuit onze opdracht ondersteunen en stimuleren we de cliënt, rekening 
houdend met de leeftijd en ontwikkelingsniveau. Doorheen het hulpverleningsproces is het belangrijk 
dat de cliënt verantwoordelijk blijft voor zijn keuzen. De samenwerking verloopt doelgericht, 
emancipatorisch en verbindend.” 
 
 

Visie op vrijwilligerswerking 
 
“Vrijwilligerswerking is een aanvulling op onze hulpverlening, waar het eigen netwerk onvoldoende kan 
ingeschakeld / uitgebreid worden, en kadert in het samen zorg dragen voor ieders ontwikkelingskansen. 
De groeikansen worden verruimd door een extra aanbod van relatie, communicatie en emancipatie in 
te brengen. Zo kan meer verbondenheid ontstaan tussen gezin en maatschappij. Openheid in 
uitwisseling, ondersteuning en afstemming in rol en positie tussen alle betrokkenen is hierbij 
noodzakelijk.” 
 
 

Reflectie 2015 
 
We slaagden er niet in om in 2015 onze missie, visie en strategie te herdefiniëren. Januari 2016 brengen 
twee oriëntatiedagen de organisatie hier wel toe. Zowel leiderschap, visie en missie worden scherp 
geformuleerd. 
 
 

Opdracht van de organisatie in de praktijk 

 

Modulair kader 
 
Contextbegeleiding  
Drie teams zijn ieder actief in een bestuurlijk arrondissement (respectievelijk Maaseik & Hasselt).  
Modulair vertaald, bieden we de laagintensieve module (1u/ week) en de breedsporige module 
(2u/week) aan.   
 
Binnen beide modules wordt er gedifferentieerd in methodieken: 

 ABFT: Attachment Based Family Therapy is een gezinsbegeleiding die zich richt op de 
hechtingsrelatie tussen ouder en kind. 

 ERPP: het Emotioneel, Relationeel, Pedagogisch Programma ziet dat de opvoedingsrelatie 
wordt beïnvloed door onderliggende gevoelens bij ouders en kinderen en relationele ervaringen 
uit het heden en verleden. 

 Integrale Thuisbegeleiding: begeleidt gezinnen omdat het opvoeden, samenleven moeilijk 
verloopt. Naast de moeilijke dingen gaat men o.a. samen op zoek naar positieve ervaringen, 
zodat er vertrouwen kan groeien. 

 
Sinds september 2015 werden we ook erkend voor de modules contextbegeleiding in functie van 
autonoom wonen (CBAW) en contextbegeleiding in functie van positieve (her)oriëntering (PH). 
 
Voor twee teams is het aanbieden van contextbegeleiding hun hoofdopdracht. Het andere team 
combineert deze module met de module dagbegeleiding in groep. 
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CBAW is mogelijk i.k.v. doorstroom en is mogelijk voor alle teams i.s.m. de stargroep CBAW. 
 
Twee medewerkers nemen Positieve (Her)oriëntering ter harte en werken binnen een regionaal 
samenwerkingsverband. 
 
Ook qua technieken is er een divers aanbod, inzetbaar binnen de verschillende modules.  
 
Dagbegeleiding in groep 
Ook in 2015 begeleidt het dagcentrum 10 minderjarigen en hun gezinnen.  De feitelijke aanwezigheid 
van de jongere op het dagcentrum wordt vervat in de module ‘dagbegeleiding in groep’.  De individuele 
begeleiding van de jongere en de begeleiding van de gezinscontext is de opdracht van de module 
contextbegeleiding.  Dagbegeleiding in groep kan nooit alleen ingezet worden.  Met andere woorden, 
deze module wordt steeds gekoppeld aan contextbegeleiding. 
Sinds maart 2015 is ook dagbegeleiding in groep rechtstreeks toegankelijk voor de brede instap. Tot 
eind juni werd de bestaande wachtlijst, beheerd door de Jeugdhulp Regie, afgewerkt. Sinds juli 2015 
wordt er intern een wachtlijst voor dagbegeleiding in groep bijgehouden en beheerd door de 
werkbegeleiders.  
 
 

Crisiswerking 
 
Contextbegeleiding in Functie van Crisis  
Het crisisteam bedient de volledige provincie Limburg.  Afhankelijk van de hulpvraag wordt de gepaste 
methodiek ingezet. Er worden drie specifieke crisismethodieken aangeboden, telkens vertrekkend 
vanuit een crisis. 
 

 Crisishulp aan Huis: probeert samen een antwoord te vinden op de moeilijkheden thuis, zodat 
er geen uithuisplaatsing hoeft te gebeuren. Dit betekent dat het gezin op een andere manier 
leert omgaan met elkaar en moeilijke gezinssituaties, zodat het gezin samen verder kan. 

 TNT?: Terug Naar Thuis? vertrekt tevens vanuit de crisis en begeleidt de minderjarige terug naar 
huis. 

 CI: Crisisinterventie focust op vraagverheldering voor maximum drie werkdagen. 
 

Project Ikaros (ongewijzigd) 
In samenwerking met enkele lokale besturen (Houthalen-Helchteren, Dilsen-Stokkem, Heusden-Zolder 
en Beringen) bood Project Ikaros in 2015, 12 kortdurende, intensieve crisisbegeleiding aan huis aan in 
de desbetreffende gemeentes.  Bij Project Ikaros is er steeds sprake van pedagogische problemen en 
een schoolproblematiek.  Qua methodiek leunt Project Ikaros aan bij de Crisishulp aan Huis.  Vandaar 
dat het project ook zijn vaste stek heeft bij de crisiswerking. 
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ORGANISATIEDOMEINEN 

 

1. LEIDERSCHAP 

 

1.1 Samenstelling en bijeenkomsten AV 
 

De Algemene Vergadering bestaat hoofdzakelijk uit personeelsleden van de vzw. Deze samenstelling 

illustreert de intentie om de personeelsequipe ook actief te betrekken in het organisatorische luik van 

de organisatie. 

 

De Algemene Vergadering aanvaardde van twee leden hun ontslag. Van drie nieuwe leden werd de 

toetreding door de Algemene Vergadering aanvaard.  

 

In 2015 vonden er twee vergaderingen plaats. Naast verplichte formele agendapunten (maart 2015) 

streeft de Algemene Vergadering naar een bijeenkomst met een inhoudelijke focus (september 2015).  

In september 2015 werd dit; kennismaking met twee nieuwe modules (Contextbegeleiding in functie 

van autonoom wonen & contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering) en met 

spelcounseling. 

 

1.2 Samenstelling en bijeenkomsten RvB 
 

In 2015 verliet één extern bestuurslid de Raad van Bestuur en trad een nieuw extern lid toe. Het aantal 

leden bleef status quo. Ook de verhouding intern (personeelsleden) – extern bleef onveranderd. In 2014 

stelde de Algemene Vergadering de verwachting om te streven naar een verhouding waarbij de externe 

bestuursleden overwicht hebben. Daar dit niet gerealiseerd werd in 2015, behoudt de organisatie dit 

aandachtspunt in 2016. 

 

De gebruikelijke financiële punten (begroting en exploitatie) & sfeerbeelden van de teams vormden de 

rode draad in de bestuursagenda. Voor het tweede jaar op rij was ook de bouw van de hoofdzetel een 

vast agendapunt. Daarnaast zorgden enkele specifieke agendapunten voor (nog meer) kleur: 

 

 De verzekeringen werden doorgelicht (2014) en in 2015 geoptimaliseerd; 

 Informatieveiligheid als hernieuwd aandachtspunt werd door de veiligheidsconsulent (in spe) 

toegelicht; 

 De Interne Preventie Adviseur kwam de preventiewerking toelichten; 

 Het ICT beleid werd gestroomlijnd; 

 De satelliet in Peer werd definitief gesloten. 

 

Om transparant te besturen werd in 2015 extra aandacht besteed aan snelle openbaarheid van de 

verslaggeving. 
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1.3 Organogram 
 

 
 

Na het poneren van het nieuwe organogram als functioneel overzicht (2014) werd nagedacht hoe de 

verschillende organen en communicatielijnen zich enerzijds visueel kunnen vertalen en anderzijds 

inhoudelijk een coherent geheel kunnen vormen. 

 

Door het EFQM model organisatie eigen te maken (door expliciet en consequent te hanteren), worden 

de denkoefeningen verdiept. Concreet is er een duidelijke link tussen de visie op leiderschap (eerste 

organisatiedomein) en het organogram (in theorie en praktijk).  

 

In 2015 werd ook de nieuwe ondersteuningsstructuur geoperationaliseerd door middel van een 

constant bijschaven én geplande evaluatie(s). 

 

Het visualiseren (organogram) en (her)expliciteren (inhoud) van communicatielijnen 

(functioneringsgesprekken, supervisiegesprekken, opvolgingsgesprekken, … etc.) en organen (teams, 

werkgroepen, … etc.) wordt bijgevolg een puzzel mede bestaande uit boven vermelde stukjes. 

 

In 2016 worden eerste stukjes gelegd! 

 

  



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 15 

1.4 Verandering in de organisatie 
 

Post reorganisatiejaar 

2014 Stond in het teken van de implementatie van de geplande reorganisatie. Er waren uiteenlopende 

functiewijzigingen, zowel naar inhoud als persoon alsook enkele nieuwe functies. 

Het operationaliseren van de ondersteuningsstructuur, meer specifiek de invoering van de functie 

‘werkbegeleider’, vroeg in 2015 voornamelijk nog de aandacht. Enerzijds vroeg het 

werkbegeleidingsconcept verfijning en afstemming zowel naar de interne werkingsstructuur als naar 

de bredere externe context. Anderzijds was het ook een zoeken voor alle betrokken medewerkers: de 

begeleiders, de werkbegeleiders an sich, de werkbegeleiders onderling, …  

De overige effecten van de reorganisatie bleven in 2015 eerder beperkt.  

 

Centralisatie 

Naast de geschetste uitdagingen op inhoudelijk vlak was dé grootste wijziging in 2015 ongetwijfeld de 

fysieke werkruimte. In augustus verhuisden alle diensten van de organisatie naar één nieuw gebouw. 

De jarenlange centralisatievoorbereiding werd een feit. Dit ging gepaard met enkele fundamentele 

veranderingen op de (kantoor)werkvloer.  

 

Waar elk begeleidingsteam voorheen een eigen uitvalsbasis genoot met ruimte voor persoonsgebonden 

bureaus en kleine en grote teamgewoontes, maakte een landschapskantoor (één grote werkruimte met 

‘clean desks’) hier een einde aan. Dit bracht voordelen (team overschrijdende kennismaking en 

expertisedeling, …), nadelen (verlies van teamcohesie, informatie, samendragen, …) en uitdagingen 

(zoeken naar nieuw evenwicht, …) met zich mee.  

 

Om de centralisatie specifiek een plek te geven naar praktische regeling als naar inhoudelijk werken en 

emotionele beleving bleef de werkgroep infrastructuur ook in 2015 bestaan. Het reilen en zeilen onder 

één dak wordt er ter harte genomen door teamvertegenwoordigers van elke organisatie entiteit. 

Daarnaast bleven ook de teamkanalen gebruikelijk. 

 

 

1.5 Verbeteracties 2016 
 

- De samenstelling van de Raad van Bestuur voldoet aan de verwachting van de Algemene 

Vergadering (minimum 1 extern lid meer dan interne leden). 

 

- De organisatiestructuur groeit gestaag. 

 
- De werkgroep infrastructuur volgt actief het reilen en zeilen in het gebouw. 
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2. BELEID EN STRATEGIE 

 
In 2014 hebben we ons kompas geëxpliciteerd. Vier algemene principes bepalen steeds de koers die we 

varen: ‘gezond financieel beleid’, ‘opdracht centraal’, ‘optimaal arbeidskader’, ‘organisatie in 

verbinding’.  

 

In 2015 is elke windrichting koersbepalend geweest.  

 
 

2.1 Gezond financieel beleid 
 

Cruciaal voor de organisatie blijft een gezond financieel beleid. Bij het ontbreken hiervan is het 

onmogelijk om als organisatie duurzaam in alle facetten voort te bestaan.  

 

De realisatie van het nieuwe gebouw is dan ook met de meeste zorg gebeurd. Het was de uitdaging om 
de financiële lasten tot een minimum te beperken. We kunnen stellen dat dit in 2015 succesvol 
gebeurde. Ook voor de komende jaren blijft de vzw een financieel gezonde organisatie. 
 
Daarnaast was 2015 tevens het tweede jaar van enveloppefinanciering.  Om een gezond financieel 
beleid te voeren werden enkele strategieën geconcretiseerd bv. wat betreft het inzetten van 
vervanging.  
 
Niet onbelangrijk te vermelden dat we ook hier staan voor transparantie. In 2015 werden twee info 
avonden georganiseerd m.b.t. onze betoelaging en besteding. Ook de financiële rapportage aangaande 
de bouwkosten t.a.v. de Raad van Bestuur gebeurde in alle openheid.  
 
 

2.2 Opdracht centraal 
 

Als tweede principe willen we onze cliënt en de taak, opdracht, uitdaging die ons tijdelijk doch 

onlosmakelijk verbindt, mee centraal stellen in de onophoudelijke keuzestroom. De uiteindelijke 

verbindingen moeten daarenboven kwaliteitsvol zijn. 

 

Primair hulpaanbod - beleid 

Het is het geloof dat een minderjarige best kan opgroeien in een gezinscontext dat ons dagelijks in 

verbinding brengt met kinderen, jongeren, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en netwerken. 2015 

bracht in essentie twee vraagstukken.  

 

Een eerste vraagstuk buigt ons over de hernieuwde positionering van contextbegeleiding en 

dagbegeleiding in groep. Welke organisatievorm of welk systeem m.b.t. ons rechtstreeks toegankelijk 

aanbod komt de (potentiële) cliënt het meest ten goede? Het systeem waarmee we startten kende 

vanuit de zoektocht naar een passend antwoord zo enkele bijsturingen.  

 

De implementatie van twee nieuwe modules (contextbegeleiding: autonoom wonen en positieve 

heroriëntering) vormt een tweede vraagstuk. Daar autonoom wonen gerealiseerd wordt in kader van 

doorstroom kon de toegewijde en bevoegde startgroep zich focussen op de inhoud en praktische 

organisatie.  
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De invoering van positieve heroriëntering gebeurde echter volledig in het licht van het eerste vraagstuk. 

Bij de antwoordformulering kozen we er daarenboven voor om zo dicht mogelijk te landen bij een 

organisatie – overstijgende, provinciale, oplossing.  

 

Secundair hulpaanbod – beleid: vrijwilligerswerking 2015 

Onze vrijwilligerswerking werd in 2015 verdergezet.  
 

We kregen in totaal 26 vragen waarvan 23 uit gezinnen en 3 vanuit de dagbegeleiding. In acht situaties 

kon er geen antwoord geboden worden waarna begeleiders samen met de gezinnen blijven zoeken 

naar andere mogelijkheden en op deze manier de zelfredzaamheid van de gezinnen versterken. 

 

Ook in 2015 gebeurde de werving uitsluitend via de verschillende websites. We hadden met 14 

vrijwilligers een kennismakingsgesprek. Met 10 vrijwilligers werd een overeenkomst afgesloten. 

 
We bleven investeren in vorming en uitwisseling voor de ploeg vrijwilligers. Zo realiseerden we twee 
bijeenkomsten met telkens vier vrijwilligers. 
 
Verder werden deze verbeteracties gerealiseerd:  
- De evaluatievragenlijsten werden herwerkt; 
- Een bijkomende evaluatievragenlijst werd ontwikkeld t.a.v. de contextbegeleiding en staat stil bij 

de betekenis van de vrijwilliger voor het gezin en voor de begeleiding; 
- De vrijwilligersovereenkomst werd verbeterd. Bijkomende informatie in kader van wetgeving 

(informatieveiligheid en informatieplicht ) werd toegevoegd; 
- De folder werd beknopter met meer aandacht voor de opdracht en de visie van de vzw en minder 

uitleg rond de verschillende werkvormen. 
 

Cliëntparticipatie 2015 

In 2015 wordt de keuze gemaakt om intensief samen te werken met JOPLim. De bestaande werkgroep 

inspraak werd ontbonden, cliënten worden gemotiveerd om aan te sluiten bij JOPLim. Dit om ervaring, 

kennis en krachten te bundelen. 

 

Integraal kwaliteitsbeleid 

In 2014 werden de eerste stenen gelegd van een nieuw integraal kwaliteitsbeleid. Het EFQM model 

werd vrij radicaal als kwaliteitsbril ingevoerd. In 2015 werd verder gebouwd op dit fundament.  

 

Voor de zelfevaluatie 2015 hanteerden zowel de inhoudelijke-, organisatorische- als 

kwaliteitscoördinatoren het kwaliteitskader van het uitvoeringsbesluit (kwaliteitsdecreet) als ook de 

vragenlijsten van Prose. De gedetailleerde zelfevaluatie van 2015 wordt in bijlage weergegeven.  

 

Informatieveiligheid  

Informatieveiligheid is een heel ruim gegeven. Het vraagt aandacht voor het organisatorische, het 

digitale, het technologische en voor alle informatie op papier. 

Een eerste versie van het veiligheidsplan werd uitgewerkt en besproken in de terugkomdag van de 

driedaagse vorming van veiligheidsconsulenten o.l.v. Bart Van Buitenen. 

 

De verhuis naar de nieuwbouw bracht heel wat opportuniteiten met zich mee. Zo werden heel wat 

maatregelen ter beveiliging gerealiseerd o.a. inbraakbeveiliging, afgesloten en gescheiden 

archiefruimtes, nieuwe server in een geventileerde, veilige ruimte, clean desk, afgesloten 

persoonsgegevens, … Naast deze fysieke ingrepen werd er tevens breed gesensibiliseerd rond 
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informatieveiligheid en privacy a.d.h.v. uiteenlopende documenten o.a. de folders, het VOB, de 

verhuisgids, de telewerkgids, …  

 

 

2.3 Optimaal arbeidskader 
 

De dagelijkse uitvoering van onze kerntaken gebeurt door een hele equipe. Het is de 

verantwoordelijkheid van de organisatie om goede voorwaarden te scheppen van waaruit de 

medewerkers hun allesbehalve evidente job ter harte kunnen nemen. 

 

In 2015 ging heel wat aandacht naar de realisatie, inrichting en ingebruikname van de nieuwe vestiging. 

Heel uiteenlopende beslissingen werden geënt op bovenstaand principe.  

 

We denken hierbij aan volgende voorbeelden: 

- de inrichting van het landschapskantoor, 

- nieuw meubilair en servies, 

- een duidelijk ICT (groei)plan (zowel m.b.t. telefonie als IT), 

- projectmatig telewerk experiment. 

 
Het arbeidsreglement en huishoudelijk reglement werd in 2015 verder grondig onder handen genomen 
en klaargestoomd voor invoering in het voorjaar van 2016. 
 
 

2.4 Organisatie in verbinding 
 

Tot slot nemen we vanuit bovenstaande identiteit een actieve rol op binnen de vele samenwerkingen, 

op alle niveaus. Met in eerste instantie een focus op het casus- en mesoniveau.  

Samenwerken met de cliënten en hun breder netwerk (o.a. professionelen) is een evidentie. Net als 

deelname aan regionale, sectorale en intersectorale fora & initiatieven. 

 

In het latere middelen en samenwerkingsverhaal komt onze inzet in deze verder uitgebreider aanbod.  

 
In de loop van 2015 kregen enkele nuttige praktische verbindingstools de aandacht. Zo werd een nieuwe 
website in gebruik genomen en deze wordt permanent up to date gehouden. In eenzelfde jasje werden 
folders gedrukt en ook het actuele hulpverleningslandschap werd opgenomen in de algemene folders.  
 
 

2.5 Verbeteractie 2016 
 

i.k.v. vrijwilligerswerking: 

 

- De visie en procedure van de vrijwilligerswerking terug onder de aandacht brengen; 

- De werving verruimen door onze werking via lokale besturen in Houthalen bekend te maken; 

- De samenwerking met @work, een dienst begeleid werken, evalueren en onderzoeken hoe onze 

samenwerking met personen met een beperking een meerwaarde kan zijn voor onze organisatie; 

- Samenwerking met een andere collega voorziening verder vorm geven, zowel inhoudelijke als 

praktisch samenwerking. 

 



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 19 

i.k.v. integraal kwaliteitsbeleid 

Op basis van de zelfevaluatie werden prioritaire verbeterprojecten vooropgesteld: 

 We wensen binnen kwaliteitszorg en de resultaatdomeinen een hoger groeiniveau te 

realiseren a.d.h.v. verbeterprojecten.  

 Naast verbeteringen binnen het kwaliteitskader zijn er ook verbeteracties vanuit de PDCA -

cyclus. De kernprocessen krijgen bijvoorbeeld een continue focus (de concrete realiteit van de 

kernprocessen worden beschreven in goed beschikbare leidraden, procedures en sjablonen). 

 In 2016 beschrijven we onze verbeterprojecten concreet a.d.h.v. Prioritair Actieplan(nen) 

(PRIAC’s) (zie bijlage). Deze projecten zijn bijgevolg SMART gedefinieerd en als dusdanig 

opgesteld dat de PDCA-cyclus herkenbaar is. 

 

i.k.v. informatieveiligheid: 

 Voorzien we de aankoop van ‘Citrix’ om een beveiligde verbinding te realiseren vanuit de 

telewerkplekken; 

 Hopen we dat onze ‘kandidatuur veiligheidsconsulent’ weerhouden wordt door de Vlaamse 

toezichtcommissie; 

 Komt er een procedure rond archivering en vernietiging van alle gegevens – en specifiek i.k.v. 

persoonsgegevens; 

 Komen er policies rond: internet, mails, telefoon, gsm en briefwisseling 

 Zijn vertrouwelijkheids- en veiligheidsplichten t.a.v. gegevens opgenomen in een vernieuwd 

arbeidsreglement;  

 Schenkt de procedure rond toegangsrechten specifieke aandacht voor in- en uitdiensttreding 
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3. PERSONEELSBELEID 

 

3.1 Participatie 
 
2014 was een verkennings- en verduidelijkingsjaar m.b.t. participatie. Het voorbije jaar diende als toe-, 

in- & aanpassingsjaar.  

 
Werkgroepen 
De werkgroep verbinding werd ontkoppeld van de coördinatie en ontheven van specifieke 
uitvoeringsopdrachten en taken. De werkgroep kreeg autonomie (zelfbeheer) naar invulling en 
budgetbesteding met slechts twee consignes: budget respecteren en voldoen aan de 
verbindingsfilosofie. En met succes. Deze werkwijze wordt ook in 2016 verdergezet. 
 
De ontwikkelgroep en de werkgroep infrastructuur werd tevens gereorganiseerd naar voorzitterschap, 
vertegenwoordiging en verslaggeving. Ook hier was een ontkoppeling van de formele 
coördinatiefuncties.  
 
 
Functioneringsgesprekken 
In 2015 vonden functioneringsgesprekken plaats tussen alle medewerkers en de algemeen coördinator. 
Enerzijds en wederzijds was er de ruimte om werkgerelateerde agendapunten te bespreken. Anderzijds 
heeft iedereen het gehad over werktevredenheid en de kwaliteitswerking zonder gebruik te maken van 
een specifieke instrument.  
 
De kwaliteitsinvalshoek kwam er vooral om  zicht te krijgen op elkaars bedoelingen en effecten n.a.v. 
de vernieuwde kwaliteitswerking. De gesprekken maken duidelijk dat gemiddeld genomen de 
kernopdracht van iedere medewerker op de eerste plaats komt. Toch is er uiteraard ook een sterke 
betrokkenheid en bezorgdheid t.a.v. de geleverde kwaliteit maar met de realiteit dat dit qua 
tijdsbesteding niet op de eerste plaats komt. We kunnen concluderen dat het steeds een afweging is 
om de aandacht op een correcte wijze te verdelen, niet te veel en zeker niet te weinig. 
 
Iedereen werd gevraagd naar een tevredenheidscijfer (waarbij 0 helemaal ontevreden betekent en 10 
zeer tevreden). Gemiddeld scoort een werknemer een 8. Uiteraard was het boeiend om te exploreren 
waarvoor punten verdiend of verloren worden.  
 
Thema’s die de tevredenheid vorm geven: 

 de werksfeer (sociaal, gemoedelijk); 

 bespreekbaarheid, ruimte voor eigen inbreng (afstemming en verbetering); 

 de infrastructuur (fietsaccommodatie, parking, kantoor, telefonie, vergaderruimtes, …); 

 interesse in & zorg voor personeel; 

 collega's / team / samenwerking; 

 jobinhoud; 

 ondersteuning; 

 transparantie (zowel inhoudelijk als organisatorisch); 

 waardering van de gezinnen; 

 vormingsmogelijkheden; 

 flexibiliteit; 

 correcte verloning; 

 goede administratieve communicatie. 
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Thema’s die de ontevredenheid vorm geven: 

 het zoeken in de nieuwe setting; 

 zoektocht in takenpakket; 

 geen koffie op bureau, niet mogen eten in landschapskantoor; 

 onduidelijkheden & onzekerheden; 

 persoonlijke ontwikkelingsthema’s, eigen werkpunten; 

 gebrek aan doorgroei mogelijkheden / perspectief / onvervulde ambitie; 

 veeleisende werkvorm o.a. qua werkuren, afstanden, verlofplanning; 

 frustraties van anderen / onhebbelijkheden van andere teams; 

 luide gesprekken in landschapskantoor; 

 geen of beperkte financiële perspectieven; 

 verlies van geborgenheid en casusinfo door nieuwbouw; 

 te druk in refter, drukte in het gebouw; 

 mentale belasting van het werk; 

 informatisering; 

 maatschappelijke druk. 
 
Het cijfer 8 is zonder meer een hoge score. Het zijn echter vooral de thema’s die boeiend zijn als 
indicatoren. Enerzijds worden bedoelde effecten behaald en dit pleit voor een continuering. Anderzijds 
schieten we her en der een doel voorbij, worden blinde vlekken zichtbaar en clichés worden bevestigd. 
 
Niet elk thema dient van een antwoord voorzien te worden. Voor 2016 willen we wel extra aandacht 
besteden aan de volgende items: 

 samenwerken onder één dak (werkgroep infrastructuur); 

 onduidelijke takenpakketten wegwerken (KPO);  
 
 
Geoptimaliseerde verslaggeving 
Om de werknemers kwalitatief beter te informeren werd meer aandacht besteed aan de vorm, inhoud 
en frequentie van de beleidsverslagen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, OCT & KPO). Naast 
de verslagen wordt actief geduid op de beschikbaarheid van de verslagen en gepolst naar feedback. De 
nieuwe werkwijze werd in het najaar bevraagd en kon op bijval rekenen. Daarnaast kunnen de 
verslagbesprekingen meestal over de inhoud gaan eerder dan verduidelijkingsforum. Dit is ook net wat 
beoogd wordt. 
 
T.a.v. de kwaliteit van de verslaggeving blijft het toch een constant zoeken naar duidelijke bewoordingen 
en een goede kadering van agendapunten waarbij herhaling soms beter werkt dan verwijzen naar 
gearchiveerde verslagen. Daarnaast zijn het vooral de teamgesprekken over de verslagen die bruggen 
bouwen en kloven dichten. Hier onderkennen we de verantwoordelijkheid van alle medewerkers en 
toch ook de investering die hiervoor nodig is (en niet altijd voor de hand liggend is). 
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3.2 Brede teamwerking 
 
Zoals eerder al belicht, raakte de verhuis in 2015 aan de brede veiligheid van de begeleidingsteams als 

effectieve leergroep. Vooral de teamintimiteit op de bureauwerkvloer wordt als verloren beschouwd.  

 

Formeel werd ervoor geopteerd om de bestaande teamorganen (organisatorisch, inhoudelijk, 

intervisie, …) zowel naar frequentie als samenstelling te behouden. Team overstijgende bijeenkomsten 

worden voorlopig ad hoc & thematisch georganiseerd vanuit het ICT. 

 

De ontwikkelgroep bracht adviezen uit m.b.t. de functie werkbegeleiding. Deze werden door het ICT 

ter harte genomen en stuurden de werking bij.  

 

In 2016 buigt de ontwikkelgroep zich verder over de teamwerkingen: hoe organiseren we ons ten 

aanzien van onze opdracht? Wat ervaren we binnen het huidige organisatiekader? Waar liggen 

mogelijkheden?  

 
 

3.3 Vormingsbeleid 
 
Op basis van in 2014 geformuleerde adviezen van een ad hoc werkgroep werden enkele eerste lijnen 

uitgetekend voor een nieuw vormingsbeleid. Conceptuele wijzigingen hebben in deze ook financiële 

gevolgen en dit vraagt een sterk voorbereid kader om een nieuw VTO–beleid met een goede 

houdbaarheidsdatum te realiseren.  

 

 

3.4 VeiligheidOndersteunend beleid (VOB) 
 

Registraties VOB 
 

Contextbegeleiding Dagbegeleiding CaH Totalen 

To
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Ernstige gebeurtenis 1 3 4 1 0 1 1 1 0 1 0 2 3 3 0 2 6 8 4 1 21 

Grensoverschrijdend  
gedrag t.a.v.  
medewerker 

9 2 8 4 6 0 3 1 0 10 0 3 5 4 9 9 8 4 8 5 66 

Moeilijke  
hulpverlenings- 
situatie 

68 68 90 63 100 11 6 25 15 17 29 20 41 69 67 108 94 156 147 184 689 

 
Bespreking over 5 jaar 
Overschouwend stellen we het volgende vast: 
- De dalende trend van de ernstige gebeurtenissen zet zich verder na een piekjaar in 2013. 
- Een stijging van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. de medewerkers, doet zich vooral voor in de 

dagbegeleiding in groep en bij CaH.  
- De moeilijke hulpverleningssituaties blijven stijgen.  
 
Gemiddeld doen er zich binnen de organisatie 3 à 4 moeilijke hulpverleningssituaties per week voor. 
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Werkvormverschillen 
Bij grensoverschrijdend gedrag zijn er verschillende evoluties per werkvorm: 

 Bij contextbegeleiding zijn er schommelingen maar geen duidelijke trend waarneembaar. 

 In het dagcentrum is er een stijging van grensoverschrijdend gedrag van de jongeren.  

 Bij CaH zien we een sterke stijging t.a.v. de vorige jaren. 
 
Bij de moeilijke hulpverleningssituaties zijn er ook werkvormverschillen:  

 Bij contextbegeleiding is er terug een stijgende trend. 

 Bij dagbegeleiding stellen we ongeveer hetzelfde aantal registraties vast. 

 Bij CaH blijft de stijgende lijn behouden. 
 
We blijven aandacht geven aan grensoverschrijdend gedrag. 
 
 

3.5 Interne Preventieadviseur (IPA) 
 
De basisopleiding preventieadviseur interne dienst (niveau 3) werd gevolgd en betekende een 

integraal denkkader krijgen rond risicobeheersing en het verhogen van de veiligheid, de gezondheid 

en het welzijn op het werk. 

In afwachting van de herziening van het arbeidsreglement (2016) werd er een bijlage bij het 

arbeidsreglement toegevoegd in kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk, 

waaronder stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

In kader van de verhuis naar de nieuwbouw kreeg het realiseren van eerste hulp o.a. EHBO-materiaal 

herorganiseren, opvolging realiseren en de evacuatie- en noodplanning o.a. brandinstructie kaarten, 

evacuatieplattegronden met vluchtwegen, … de eerste prioriteit. 

Via de werkgroep infrastructuur werden er veel acties opgenomen ter verhogen van de veiligheid, de 

gezondheid en het welzijn (comfort) op de werk.  

 

3.6 Telewerk 
 
Ongeveer de helft van de medewerkers ging experimenteel aan de slag met telewerk. De eerste 
geluiden klonken in 2015 positief. 
 
 

3.7 Verbeteracties 2016 
 
I.k.v. brede teamwerking: 

De ontwikkelgroep focust zich op twee grote vraagstukken: doelgroepbepaling en onderbouwing van 

de jobinvulling.  

 
I.k.v vormingsbeleid: 

 brede persoonlijke ontwikkelingsplannen kleuren vormingsvragen & investeringen; 

 elke werknemer krijgt een persoonsgebonden vormingsbudget met mogelijkheid tot beperkte 

kapitalisatie over de tewerkstellingsjaren heen; 

 teambuilding krijgt een nieuw denkkader. 
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I.k.v. interne preventie: jaaractieplan 2016 

 Analyse VOB-registratie uitvoeren en aandacht voor impact van grensoverschrijdend gedrag 
t.a.v. de medewerkers. 

 Nieuwbouw: verder inwerken en actie ondernemen t.a.v. diverse organisatie-elementen o.a. 
brand- en explosieveiligheid, technische keuringen, fysische agentia, ergonomie. 

 Draaiboek uitwerken in kader van de noodplanning: interventie en evacuatie. 

 Blijvend aandacht voor eerste hulp en vorming EHBO. 

 Informeren en inspelen op situaties die zich voordoen m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn 
op het werk. 

I.k.v. telewerk 
Er wordt een evaluatie en bijsturing geprogrammeerd. 
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4. MIDDELEN EN SAMENWERKING / PARTNERSCHAPPEN 

 
De relevante informatie m.b.t. middelen werd in ‘beleid en strategie’ reeds weergegeven. Dit maakt 
hier een focus op samenwerking mogelijk. 
 
 

4.1 Samenwerking / Partnerschappen 
 
In dit onderdeel wordt er een overzicht gegeven over relevante samenwerkingen en partnerschappen 

met externe organisaties. 

 

Op vzw niveau 

- Lidmaatschap werkgeversorganisatie SOM 

o Plaatsvervangend lid Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdzorg (IROJ) 

- Actief lid van IROJ – werkgroepen: RTJ en Kerngroep Crisis 

- Lidmaatschap Limburg Platform Jeugdzorg (LPJ) 

o Algemene vergaderingen 

o Deelname intervisie kwaliteit & werkgroep vorming 

o Host en voorzitterschap van de stuurgroep Jongeren– en Ouderparticipatie Jeugdzorg 

Limburg (JOPLim) 

- Regionaal bilateraal overleg binnen de sector 

- Welzijnsoverleg Noord Limburg 

- Werkgroep BJB-GGZ (Bijpass)  

- Beleidsvergaderingen Huize van het Kind Houthalen-Helchteren en Beringen 

- Regionale Stuurgroep PH 

 

Werkvorm specifiek: Crisisteam 

m.b.t. coördinatie (teamcoördinator & werkbegeleider) 

- CO Vlaanderen 

- Supervisorenoverleg 

 

m.b.t. gezinsmedewerkers 

- Knelpuntoverleg i.s.m. CPL-18 

 

Werkvorm specifiek: Dagbegeleiding in groep 

m.b.t. coördinatie: 

- Vlaamse Samenwerking Dagcentra 

- Coördinatie Overleg Brabant Antwerpen Limburg 
- Wijkteam Meulenberg  

 

m.b.t. dagbegeleiders: 

- Limburgse Samenwerking Dagcentra 

- Uitwisseling met Huize Sint-Vincentius i.v.m. Sociale vaardigheidstraining.  

 

Werkvorm specifiek: Contextbegeleiding 

m.b.t. coördinatie: 

- Overleg Limburgse thuisbegeleidingsdiensten op coördinatieniveau (deelname van 1 

werkbegeleider) 
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m.b.t. begeleiders: 

- Platform Limburgse thuisbegeleidingsdiensten op begeleidersniveau (deelname van 

verschillende begeleiders naargelang het thema) 

- Werkgroep ABFT (intervisiegroep met andere voorzieningen die ABFT aanbieden) 

- Intervisie PH 

 

 

4.2 Verbeteracties 2016 
 
Er zijn geen concrete verbeteracties naast het continueren van de lopende engagementen. 
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GEDEELDE KERNPROCESSEN 

 

Vooraleer per werkvorm in te zoomen op de kernprocessen, geven we graag enkele werkvorm 

overstijgende trajecten, processen met een actieve rol van alle werkvormen. 

 

1. Project Onlinedagboeken 

 

Het project onlinedagboek startte voor ons eind 2014 met een informatiemoment over het opzet van 

het project. Het project onlinedagboeken voor welzijnswerk bestond uit een samenwerking tussen de 

Artevelde Hogeschool te Gent en de KU Leuven. Er werden organisaties gezocht om het 

onlinedagboek mee helpen vorm te geven.  

 

Daidalos vzw stelde zich na dit informatiemoment kandidaat om deel te nemen aan het project. We 

zagen in het onlinetool een extra middel om onze hulp en zorg beter vorm te geven. De kandidatuur 

werd weerhouden. In totaal werden er drie andere organisaties uit de sector BJB weerhouden. De 

andere deelnemende organisaties waren afkomstig uit de sectoren CLB, scholen, Geestelijke 

Gezondheidszorg, kinderopvanginitiatieven, Algemeen Welzijnswerk. 

 

Intern stelden we een werkgroep samen. Uit ieder team was er een afvaardiging. In totaal hebben we 

een twintigtal onlinedagboeken gerealiseerd. Er werd twee keer intervisie over het werken met dit 

onlinetool georganiseerd binnen Daidalos vzw door de projectmedewerkers. Onze feedback werd 

gebruikt om het onlinetool verder vorm te geven. 

Daarnaast is intern een werkgroep vier keer samengekomen om ervaringen te delen. 

 

Drie keer werd deelgenomen aan de gebruikersbijeenkomsten. Hierop kwamen alle deelnemende 

organisaties samen en werden ervaringen uitgewisseld met de projectmedewerkers. 

 

Op het einde van het project werd intern een enquête afgenomen van de werkgroepleden over het al 

dan niet continueren van het onlinetool. De grote meerderheid gaf aan dat het onlinetool op zich wel 

goed was, maar dat de match met onze doelgroep moeilijk was. We botsten tijdens het 

experimenteren vaak op casussen waar het dagboek weinig of niet werd ingevuld door onze cliënten. 

De meerwaarde die we voor ogen hielden bij de start van het project, het onlinedagboek als extra 

ondersteuning voor onze contextbegeleidingen, bleek minimaal te zijn.  

Tijdens de laatste gebruikersbijeenkomst bleek dat de andere organisatie uit BJB gelijklopende 

ervaringen hadden opgedaan tijdens het project. 

Er werd beslist om het onlinetool niet verder te zetten binnen Daidalos vzw. 
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2. Interne vorming thema ‘Goesting in Hechting’ 

 

In 2015 werden drie interne vormingsmomenten georganiseerd voor medewerkers in een 

begeleidingsfunctie. Deze momenten werden telkens in de voormiddag georganiseerd. De 

vormingssessies werden voorbereid door de werkbegeleiders aangevuld met een aantal medewerkers 

die voorheen reeds een opleiding betreffende het thema hechting hadden gevolgd. 

 

Tijdens het eerste vormingsmoment werd de focus gelegd op de basistheorie m.b.t. hechting. (o.a. 

theorie van Bowlby, Hechtingsstijlen van Ainsworth, begrippen mentaliseren en sensitieve 

responsiviteit). Er werd gebruik gemaakt van presentaties, videofilmpjes en een stellingenspel. 

 

Een tweede vormingsmoment startte met een beknopte herhaling van de theoretische begrippen. Er 

werd ook informatie uitgewisseld over het gebruik van hechtingstesten in gezinnen. Aan de hand van 

een casus uit de werkvorm ABFT werd door een medewerker besproken op welke manier hechting 

concreet een plek kan krijgen in het begeleidingswerk. De voormiddag werd afgerond met een 

rollenspel waarin via een specifieke methodiek geoefend werd in het emotioneel coachen van ouders 

in functie van hun kinderen. 

 

Tijdens het laatste vormingsmoment gingen begeleiders concreet aan de slag met het thema hechting 

in het dagelijks gezinswerk. Middels een aantal methodieken (Duplo, sprookjes, …) werden 

praktijkcasussen belicht. 

 

Deze interne vorming werd positief geëvalueerd door de medewerkers. Er werd beslist om het 

aanbieden van interne vorming in 2016 op deze manier verder te zetten. De thema’s worden bepaald 

door de vraag van de medewerkers en/of de nood die voortkomt uit het dagdagelijks werken met 

gezinnen. Een eerste thema zal handelen over cliëntoverleg en bemiddeling binnen de integrale 

jeugdhulp, een tweede vormingsmoment zal concreet gaan over werken met de methodiek duplo in 

gezinnen, op teams en tijdens intervisies. Een laatste thema belicht het werken met het netwerk in 

gezinnen. 

 

 

3. Het werken met veiligheid 

 

- Het project veiligheid in samenwerking met Agentschap Jongerenwelzijn – Regio Limburg.   

Consulenten werkten  samen met medewerkers van Daidalos vzw, begeleid door P. Hennus van 

het Agentschap Jongerenwelzijn en Wim Braamse, een project uit met als vertrekbasis: 

 Het versterken van de veiligheid van minderjarigen in situaties waarbij een 

maatschappelijk kader nodig is.  

 Het versterken van de medewerkers in het omgaan met veiligheid. Dit zowel op 

methodisch als op emotioneel vlak. 

 
Belangrijke elementen van dit project: 

 Centrale focus ligt steeds op de minderjarige. 

 Het maken van afspraken wat betreft de rol en taakverdeling tussen cliënt-hulpaanbieder-
consulent in iedere fase van de hulpverlening. 

 Formuleren hoe “goed genoeg” er uit ziet, bodemeisen concreet en aantoonbaar maken 
naar de cliënt toe.  

 Het verschil tussen doel & middel verduidelijken. 
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 Het thema veiligheid bespreekbaar maken (a.d.h.v. feiten en concreet gedrag) in 
aanwezigheid van de cliënt.  

 Het belang van het installeren van het netwerk in functie van het versterken en 
verduurzamen van de veiligheid.  

 

 

Verbeteracties 2016:  

 

- Ontwikkelen van een integraal beleid rond seksualiteit met aandacht voor de normale seksuele 
ontwikkeling, preventie- en detectie, naast richtlijnen om gepast te reageren op 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de 
gebruikers. 

- Afstemmen van het huidig drugbeleid van de vzw op het instrument dat werd ontwikkeld door 
het VAD – “Een drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg”. 
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CONTEXTBEGELEIDING IN FUNCTIE VAN CRISIS (CRISISHULP AAN HUIS) 

 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk willen we de veranderingen die hebben plaatsgevonden in 2015, beschrijven. Bepaalde 
streefdoelen willen we vasthouden en deze komen hier ook aan bod. De veranderingen zijn er gekomen 
vanuit een bevraging van de cliënten, het team en de aanmelders. Ook de inspectie gaf ons stof tot 
nadenken om aan de slag te gaan met de kernprocessen.  
 

1. Kernprocessen 

 
Om een duidelijk overzicht te geven, maken wij gebruik van de vijf onderverdelingen vanuit het 
kwaliteitskader: onthaal van de gebruiker, doelstellingen en handelingsplan, pedagogisch profiel, 
afsluiting en nazorg en het gebruiksdossier. 

 
 
1.1 Onthaal van de gebruiker 
 
Verderop in het kwaliteitsverslag zal opvallen dat de leeftijd van het aangemelde kind in 2015 lager is 
geworden (meer -12j t.o.v. 2014). Omdat we het belangrijk vinden dat alle aangemelde kinderen goed 
geïnformeerd worden vanaf het begin van onze begeleiding over wie we zijn en wat we komen doen 
(i.k.v. rechten van de MJ), werd er vorig jaar vaker gebruik gemaakt van het Axel info boekje. Dit 
instrument werd enkele jaren geleden ontwikkeld door een groep studenten waarmee we 
samenwerkten i.f.v. hun project. 

 
 
1.2 Doelstellingen en handelingsplan 
 
In de zoektocht naar individuele doelen tijdens de kennismakingsfase, maken we vaak gebruik van de 
wenskaarten. Deze tool laat toe om op een korte tijd een zo breed mogelijk beeld te vergaren over een 
betrokken gezinslid. De wenskaarten raken vele thema’s aan die mogelijks een aanknopingspunt kunnen 
zijn in het stellen van een doelstelling. 
Deze wenskaarten werden in 2015 door heel het team kritisch onder de loep genomen. Herhalingen 
werden eruit gehaald, woorden werden vereenvoudigd, … 
 
Op inhoudelijke teamvergaderingen en in de werkbegeleiding, horen we meer en meer dat de zoektocht 
van gezinsmedewerkers met gezinsleden naar doelstellingen vaker gebeurt aan de hand van een 
techniek; zoals bv. het competentiemodel, het 3 kolommenmodel, de wenskaarten of onze 
veiligheidslijsten. Door zo’n techniek te gebruiken, krijgen we een breder beeld van de situatie en wat 
er nodig is mét daarbij oog voor de krachten die aanwezig zijn.   
 
We begeleiden steeds meer kinderen en hun gezin in (v)echtscheiding. Begeleiden in twee huizen vraagt 
het nodige maatwerk. In samenspraak met de ouders, het aangemelde kind/jongere en eventueel 
nieuwe partners, bekijken we op welke manier het doelstellingenplan en het eindverslag kan/mag 
gedeeld worden. Dit om ieders privacy te respecteren alsook om uit de juridische strijd te blijven.  
  



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 31 

1.3 Pedagogisch profiel 
 

Samenwerking met ‘de Brede instap’ 
In 2015 hebben we extra aandacht geschonken aan onze samenwerking met de politie/sociale dienst 
van de politie omdat ook zij steeds vaker aanmelden bij het crisismeldpunt -18j. Dit deden we vooral 
door o.a. onze werkvormen duidelijk te profileren.  Bijkomend doel was ook om a.d.h.v. casussen, 
bepaalde verwachtingen/knelpunten bespreekbaar te maken bv. taak politie bij weglopers, spijbelaars, 
welke verwachtingen mogen we hebben met politie als aanmelder. Dit overlegmoment was informatief 
en constructief. 
De samenwerking met het crisismeldpunt loopt al jaren zeer vlot, mede dankzij door het 
knelpuntoverleg (4x per jaar). Hierin worden ‘samenwerkingsstrubbelingen’ rond bepaalde casussen 
besproken en vooral samen nagedacht over hoe het een volgende keer anders kan. Dit verloopt steeds 
op een constructieve manier en wordt vastgelegd in een verslag. 
 
Focus op basistechnieken 
De effecten van de interne vorming rond basistechnieken in 2014, blijven niet uit in 2015. We merken 
op dat de gezinsmedewerkers in hun begeleidingswerk sterk vasthouden aan deze basistechnieken. Dit 
is zichtbaar in doelstellingenplannen en eindverslagen, en is hoorbaar in werkbegeleiding en op teams. 
Maar ook in de vragenlijsten einde hulpverlening duiken steeds vaker bepaalde basistechnieken op bv 
gevoelsthermometer met eerste hulpkaart. 
De basistechnieken worden zuiver toegepast in de gezinnen vanuit onze methodiek ‘Families First’. Bij 
gezinnen met een beperking wordt een aangepaste versie gebruikt zodat we ook met deze gezinnen 
aan de slag kunnen gaan met de basistechnieken. Bijvoorbeeld een thermometer wordt een stoplicht 
om dit vereenvoudigd weer te geven.   
 
Interne vorming 
In 2015 kozen we er als team voor om ons te laten onderdompelen in ‘Werken met kinderen na trauma’. 
We nodigden hiervoor experten uit vanuit het VK.  
Dit leverde volgende effecten op:  

- Als team lijken we sneller dezelfde taal te spreken in casussen waarbij we kinderen met een 
trauma begeleiden. Er is meer oog voor traumasignalen. 

- We gaan aan de slag gaan met de gegeven handvaten bv Window of Tollerance. 
 
Vervolghulp aanvragen 
Waar we in 2014 veel tijd investeerden in het (mee)invullen van A en M-documenten met verwijzers, 
ervaren we dat dit proces in 2015 wat minder energie en tijd van ons heeft gevraagd. We wijten dit 
vooral aan het feit dat onze partners binnen de brede instap (CLB, kinderpsychiaters, …) de A-
documenten nu kunnen openstellen voor andere hulpverleners wat maakt dat het een samen schrijven 
blijft met dat verschil dat letterlijk ervoor samenkomen geen must meer is.  
Voor een M-documenten zijn we wel meermaals tot bij een verwijzer gegaan omdat het openstellen 
van dit document nog niet kan.  
We merken op dat sommige CLB medewerkers vlotter invulling geven aan deze documenten dan 
anderen. 
 
Registratie 
Vanaf 2015 wordt de BINC registratie terug ingevuld en worden er kwartaalaangiftes doorgestuurd. Dit 
geeft ons bv een duidelijk overzicht van de uren gespendeerd per gezin. We stellen ons wel de vraag: 
wat betekent dit voor het agentschap jongerenwelzijn?  
Intern hebben wij de keuze gemaakt om verschillende onderdelen van de werkvormen CI en TNT? apart 
te registreren. Zo zien we bv dat er een groot verschil is in de leeftijd van de aangemelde jongere, zo 
kregen we in CI en TNT? meer te maken met +12j terwijl de doelgroep van CaH grotendeels uit -12j 
bestond. 
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1.4 Afsluiting en nazorg 
 

Nazorg op maat 
We zien meer en meer maatwerk in de uitvoering van ons nazorgaanbod gaande van de zuivere 
oorspronkelijke vorm (op de dienst tussen 9-17u) tot telefonische opvolging en nazorg aan huis (zeker 
aan de orde als veiligheid een focus was tijdens de begeleiding). Dit gebeurt steeds in samenspraak met 
het team en/of de werkbegeleider. 
 
Vragenlijst einde hulpverlening voor jongeren -12 jaar 
In 2015 werd het gebruik van de vragenlijst -12 jaar geïmplementeerd. Hiermee geven we ook jonge 
kinderen een stem om hun mening kwijt te kunnen over de begeleiding.  We merken dat kinderen de 
vragenlijst met plezier invullen en vaak wordt deze opgesmukt met een kleurrijke tekening. Bij peuters 
en kleuters is het vaak alleen maar een kleurrijke vorm van feedback!   
Gezinsmedewerkers geven aan deze specifieke vragenlijst soms ook te gebruiken bij jongeren die 
zwakker begaafd zijn. 
 
Evaluatie door verwijzers 
In 2014 kreeg deze evaluatievragenlijst een make-over. Het doel was hem toegankelijker te maken, 
minder tijdrovend voor onze verwijzers in de hoop dat we meer evaluaties zouden terugkrijgen. En ja 
hoor, we slaagden in ons opzet want in 2015 hebben we ongeveer dubbel zoveel vragenlijsten 
teruggekregen.   
 
 

1.5 Gebruikersdossier 
 
Gezinsformulier 
In 2015 hebben we ons gezinsformulier vooral gebruikt in combinatie met de kompasfiche van het 
crisismeldpunt. Deze ontvangen we digitaal en wordt ook steeds opgeslagen in het elektronisch dossier. 
Dit gebeurt in alle werkvormen: CaH, CI en TnT?. Het bevat veel gemeenschappelijkheden met het CaH 
gezinsformulier; zijnde identificatiegegevens, crisisverhaal, HV geschiedenis, … en wordt verder 
aangevuld indien nodig. 
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2. Resultaatgebieden 

 
2.1 Cliëntresultaten 
 
De cliëntresultaten delen we op in twee hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk geven we objectief 
cijfermateriaal weer m.b.t.: 

o aantal en aard van de ingezette methodiek; 
o geslacht, leeftijd, woonplaats, onderwijs & verblijfplaats van de jongere doorheen de 

begeleiding; 
o vervolghulp. 

 
Een tweede hoofdstuk is gebaseerd op feedback van de gebruikers op geijkte momenten doorheen het 
gedeeld hulpverleningstraject. 
 
 
(Cijfer)gegevens van & over de begeleide gezinnen 

 
Aantal en aard van de ingezette methodiek 
 

Crisishulp aan Huis 
(CaH) 

Crisisinterventie 
(CI) 

Terug naar Thuis? 
(TNT?) 

Totaal 

61 16 17 94 

 
In totaal hebben we 4 begeleidingen meer gedaan dan vorig jaar. Wat direct opvalt is dat onze TNT? 
begeleiding in 2015 een zeer gegeerde werkvorm was, zo zien we onder meer een verdubbeling van het 
aantal TNT? begeleidingen t.o.v. 2014.  
 
 
Geslacht van de begeleide jongere 
 

 
 
Het evenwicht tussen jongens en meisjes is dit jaar opnieuw lichtjes gewijzigd. We gaan naar een bijna 
gelijke verdeling van jongens en meisjes. Er werden meer meisjes begeleid in 2015, namelijk 51% t.o.v. 
43% in 2014.  
 

48

46

Jongen Meisje
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Leeftijd van de begeleide jongere (uitgedrukt in absolute resultaten) 
 

Leeftijdscategorie 2015 2014 2013 

0 tot 5 jaar 20 (21%) 5 (6%) 5 (6%) 

6 tot 12 jaar 30 (32%) 11 (12%) 13 (15%) 

13 tot 17 jaar 44 (47%) 74 (82%) 67 (79%) 

Totaal 94 90 85 

 
 
Concrete verdeling naar leeftijd voor 2015  
 

Jongeren van 0 tot 5 jaar Jongeren van 6 tot 12 jaar Jongeren van 13 tot 17 jaar 

 

 
 

  
 

 
In de groep ‘0 tot 5 jaar’ kunnen we spreken van een sterke stijging. We merken t.o.v. 2013-2014 een 
verviervoudiging op, zelfs een vervijfvoudiging t.o.v. 2012.  De stijging is vooral zichtbaar bij de 4 en 5-
jarigen. In deze subcategorie zien we ook nog eens een sterke onderverdeling t.o.v. vorig jaar, alle 
leeftijden kwamen aan bod. Het valt op dat de focus tijdens deze begeleidingen lag op de brede 
veiligheid van deze kinderen.   
Deze opvallende verschuiving is te wijten aan het feit dat het crisismeldpunt bij meerdere CaH-
aanmeldingen prioriteit geeft aan de aanmelding waarin het gaat om de veiligheid van jonge kinderen. 
Dit om de ontwikkelingskansen van deze kinderen te verhogen in de toekomst en meer ingrijpende 
hulpverlening te voorkomen. 
  
In de groep ‘6 tot 12 jaar’ mogen we spreken van een sterke verdubbeling t.o.v. vorig jaar. Wat 
meteen in het oog springt en toch wel een groot verschil is met vorig jaar, is dat in deze groep de 10, 
11 en 12 jarigen de koplopers zijn. 
 
Tot slot stellen we bijna een halvering vast t.o.v. vorig jaar in de groep’13 tot 17 jaar’.  Daar waar deze 
subgroep vorig jaar de grootste was, trokken ze in 2015 aan het kortste eind. Jongens en meisjes met 
een leeftijd van 13, 15 en 16 jaar speelden de hoofdrol in deze categorie, vooral in CI en TnT? 
begeleidingen worden deze jongeren het vaakst aangemeld.   
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Onderwijsniveau van de begeleide kinderen 

 

Statuut Totaal 2015 Totaal 2014 

Kleuteronderwijs 12 2 

Lager Onderwijs 20 5 

Buitengewoon Lager Onderwijs 9 5 

Algemeen Secundair Onderwijs 9 16 

Technisch Secundair Onderwijs 10 20 

Kunst Secundair Onderwijs 1 5 

Beroeps Secundair Onderwijs 16 19 

Buitengewoon Secundair Onderwijs 3 12 

Deeltijds Onderwijs 5 2 

Leercontract 0 1 

Niet schoolplichtig 7 3 

Niet bekend 2 0 

Totaal 94 90 
 
Zoals eerder werd vermeld is de leeftijd van onze begeleide jongeren in 2015 drastisch veranderd (meer 
kleuters en lagere schoolkinderen als aangemeld kind dan pubers) waardoor een wijziging in het 
onderwijsniveau een logisch gevolg is.  Heel concreet wil dat zeggen dat er sterke stijgingen van de 
begeleide jongeren in het kleuter en lager onderwijs zijn en sterke dalingen van de begeleide jongeren 
in alle andere vormen van secundair onderwijs. 
 
In 2013 en 2014 werden er evenveel gezinnen begeleid waarvan het aangemelde kind nog niet 
schoolplichtig was. In 2015 steeg dit aantal met zo’n 4%. 
 
Opmerkelijk is dat er bijna een verdubbeling is van het aantal kinderen in het buitengewoon lager 
onderwijs in vergelijking met de voorgaande jaren. De tendens is dat we meer gezinnen begeleiden 
waarvan het kind een mentale beperking of een kind-factor heeft. 
 
 
Overzicht verblijfplaats  
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Eén van de hoofddoelstellingen van Crisishulp aan Huis is een uithuisplaatsing van de jongere vermijden. 
De follow-up, het standaard gesprek dat we vier tot zes weken na een begeleiding doen, is hiervoor een 
goed meetinstrument.  
 
In 2015 merken we een status quo op ten opzichte van vorig jaar: 14% van de jongeren woont niet meer 
thuis, 78% van de jongeren woont wel nog steeds thuis. We kunnen dus wel stellen dat we slagen in 
onze hoofddoelstelling en het merendeel van de jongeren verder kan opgroeien in de thuissituatie, vaak 
met bijkomende ondersteuning.  
 
Bij de eindresultaten vinden we terug dat er vier gezinnen vroeger gestopt zijn. In deze vier gezinnen 
heeft om deze reden ook geen follow-up gesprek plaatsgevonden.  
 
 
Vervolghulp 
 
Kan het gezin verder zonder verdere hulpverlening? 
 
Wij merken dat onze begeleidingen veranderingen teweeg brengen en om deze verandering vast te 

houden, is er vaak nood aan ondersteunende vervolghulp.  

 

Spreiding van mogelijke vervolghulp 
 

 
We zien dat vervolghulp vooral nodig was voor het gezin in zijn geheel maar ook een individueel traject 
voor de begeleide jongere was vaak van toepassing. 
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Spreiding van mogelijke vervolghulp binnen de verschillende sectoren 

 
 
De meeste doorverwijzingen gebeuren binnen het agentschap jongerenwelzijn en GGZ. Specifiek binnen 
Agentschap Jongerenwelzijn spreken we over contextbegeleiding en dagbegeleiding waarbij er 49 keer 
dit als advies is gegeven, 17 gezinnen zijn gestart en 23 gezinnen staan op de wachtlijst. Binnen GGZ is 
het 23 keer als advies gegeven, 13 gezinnen zijn gestart en 2 gezinnen staan op de wachtlijst.   
 
Net zoals de voorgaande jaren was het mobiel-ambulante traject de meest aanbevolen/geïnstalleerde 
vervolghulp. Maar het installeren van deze vervolghulp blijft bijzonder moeizaam gezien de lange 
wachtlijsten.  
 
 
Spreiding vervolghulp binnen mobiel-ambulant/residentieel traject 
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Mobiel-ambulante vervolghulp 
 
We merken op dat 90% van de mobiel-ambulante vervolghulp zich voor de intersectorale toegangspoort 
bevindt en dus rechtstreeks toegankelijk is. Voor de 10% na de intersectorale toegangspoort moet het 
gezin aangemeld worden met een A-document voor een specifieke contextbegeleiding vanuit een 
OOOC of OBC. 
 
De verdeling wat betreft mobiel-ambulante vervolghulp voor de intersectorale toegangspoort blijkt 
gelijkmatig verdeeld te zijn tussen jongere, ouder en gezin. Na de intersectorale toegangspoort valt op 
dat de mobiel-ambulante begeleiding voornamelijk toespitst op het gezin. 
 
 
Residentiële vervolghulp 
 
De spreiding binnen residentiële vervolghulp is voor en na de intersectorale toegangspoort opvallend 
gelijkmatig verdeeld. Een residentieel traject voor de intersectorale toegangspoort situeert zich vooral 
in een schoolinternaat of opname psychiatrie.  
Daarnaast behoort een opname binnen een OOOC of OBC binnen het residentiële traject na de 
intersectorale toegangspoort. Ook hier is een A-document voor nodig. 
 
We zien vooral dat de residentiële vervolghulp bestemd is voor de minderjarige. Hier kunnen we een 
kanttekening bij zetten dat residentiële hulp voor de poort voor de ouders een psychiatrische opname 
betekent.  
 
 
Tevredenheid van de begeleide gezinnen 
 
Er zijn twee ijkmomenten bij een CaH-begeleiding waarbij een vragenlijst ingevuld wordt door de ouders 
en de jongere: bij ‘einde hulpverlening’ en bij de ‘follow-up’ (maximum 6 weken na einde hulpverlening).  
 
In 2015 hebben we 3 nieuwe vragenlijsten geïmplementeerd in onze werking. Het gaat over de 
vragenlijst na een TnT?-begeleiding voor zowel de ouders als de jongere en over de vragenlijst voor de 
-12 jarigen na een CaH-begeleiding. 
   
De vragenlijsten worden verwerkt, geanalyseerd en tot slot geïnterpreteerd. We zetten de belangrijkste 
conclusies op een rij. De nauwkeurige verwerking van de vragenlijsten zijn in bijlage terug te vinden. 
 
Bij een crisisinterventie worden er geen vragenlijsten afgenomen omwille van de korte 
begeleidingsperiode. We bevragen wel steeds mondeling hoe de gezinnen de crisisinterventie hebben 
ervaren. Hun feedback wordt  genoteerd op het besluit van de crisisinterventie doch niet verwerkt zoals 
de vragenlijsten.  
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Tevredenheid van de begeleide ouders 
 
Bij einde hulpverlening van een CaH-begeleiding 

We hebben van 76% van de betrokken ouders een ingevulde vragenlijst teruggekregen. Hierdoor krijgen 

we een goed zicht over de tevredenheid van de werking.  

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de ouders tevreden zijn over onze werking. Op het einde van 

de vragenlijsten krijgen we vooral bedankwoorden of een positieve reflectie terug over de 

gezinsmedewerker of de begeleiding.  

 
Bij einde hulpverlening van een TNT?-begeleiding 

In 2015 zijn we met een vragenlijst einde hulpverlening na een TNT?-begeleiding aan de slag gegaan. 

Dit is een aangepaste vragenlijst, gebaseerd op de bestaande vragenlijst na een CaH-begeleiding.  

 
Over het algemeen kunnen we stellen dat de ouders tevreden zijn over de werking en de doelstelling 
vaak bereikt wordt. We krijgen op het einde van de vragenlijsten vaak een bedankwoord of een positieve 
reflectie terug.  
 
Bij Follow-up (enkel betreffende CaH-begeleidingen) 
De follow-up vragenlijst (FOLLOW UP) wordt 4 à 6 weken na het einde van de begeleiding bij de gezinnen 
afgenomen. 
 
69 ouders vulden de follow-up vragenlijsten in. Dit wil zeggen dat in 2015, 79% van de gezinnen, waar 
een follow-up vragenlijst werd achter gelaten, werd ingevuld. Ten opzichte van 2014 zien we een kleine 
stijging van 72% naar 79%. 
 
 
Tevredenheid van de begeleide jongere 
 
Bij einde hulpverlening van een CaH-begeleiding (+12jaar) 

Van de 61 CaH-begeleidingen vulden 28 van de +12jarigen de vragenlijst in: 21 aangemelde jongeren 

en 7 brussen. Dit geeft ons een goed beeld hoe de jongeren de CaH-begeleiding hebben ervaren.  

We hebben dit jaar ook de broers of zussen bevraagd met onze vragenlijst indien ze betrokken waren 

in de begeleiding met doelen. Ook hun mening over de begeleiding is voor ons  belangrijk en wordt mee 

opgenomen in de bespreking.   

Over het algemeen halen we uit de vragenlijst dat de jongeren tevreden zijn over onze werkvorm. De 

positieve noten en vele bedankwoord op de vragenlijsten, zijn hiervan een bevestiging.  

 

Bij einde hulpverlening van een CaH-begeleiding (-12jaar) 

In 2015 zijn we met de -12 jarigen vragenlijst aan de slag gegaan in de praktijk. Deze vragenlijst is op 

kinderniveau met op 1 blad korte vraagjes en smiley antwoorden en op de achterkant is er ruimte om 

iets te schrijven of te tekenen.  

 

Op de 61 CaH- begeleidingen kregen de 24 aangemelde -12j een vragenlijst aangeboden op het einde 

van de begeleiding. 18 -12jarigen vulden de lijst effectief in. Er zijn 6 vragenlijsten niet ingevuld, 

voornamelijk omdat deze kinderen nog te klein waren om iets aan te duiden (<3j). Net zoals bij de 

jongeren, hebben we deze lijst ook gebruikt om betrokken broers en/of zussen te bevragen (9x).  

Door de veelheid aan ingevulde vragenlijsten hebben we een goed beeld van hoe de kinderen de 

begeleiding ervaarden en dit geeft ook de duidelijke nood aan deze vragenlijst in de praktijk aan.  
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Over het algemeen krijgen we 80% positieve antwoorden terug van de kinderen. De gesprekken zijn op 

maat en de onthouden tips verwijzen vooral naar de basistechnieken of de kindertechnieken 

(beloningssysteem, ruzie/zeurboekje), die we hanteren.    

 

Bij einde hulpverlening van een TnT?-begeleiding 

In 2015 zijn we met een vragenlijst einde hulpverlening na een TnT?-begeleiding aan de slag gegaan. Dit 
is een aangepaste vragenlijst, gebaseerd op de bestaande vragenlijst na een CaH-begeleiding. 
 
Over het algemeen zijn dit positieve vragenlijsten. De bedankwoorden en positieve noten over de 
gezinsmedewerker geven aan dat de jongeren steun ervaren gedurende een TnT? om de stap terug 
naar huis te kunnen zetten.  
 
Bij Follow-up (enkel betreffende CaH-begeleidingen) 
De follow-up vragenlijst werd 4 à 6 weken na het einde van de begeleiding bij de gezinnen afgenomen. 
We hebben 45% van de vragenlijsten teruggekregen, 55% niet met als voornaamste redenen dat de 
jongeren niet aanwezig waren tijdens de Follow up of te jong waren om de lijst in te vullen.  
 
25 jongeren vulden de vragenlijst in. Voor 20 jongeren gaat het (veel) beter thuis, 3 jongeren scoren het 
status quo en 2 vinden het (veel) slechter). Voor 80% van de bevraagde jongeren heeft CaH dus een 
positief effect.  
 
 
Tevredenheid van verwijzers (enkel betreffende CaH-begeleidingen) 
 
In 2015 hebben wij de vragenlijst 29 keer ingevuld terug gekregen op de 61 begeleidingen. Voor 24 
aanmelders was het een meerwaarde om erbij te zijn tijdens het kennismakingsgesprek met het gezin. 
Als reden geven sommigen hiervoor dat zij het belangrijk vinden dat er een vertrouwd gezicht de nieuwe 
begeleiding kan introduceren. Daarnaast vinden ook 19 aanmelders het een meerwaarde dat zij erbij 
waren bij het eindgesprek. 
 
Wat verder opvalt is dat CaH, volgens alle aanmelders die de vragenlijst hebben ingevuld, steeds met 
de doelstellingen heeft gewerkt die zij (of de jeugdrechter) vooropstelden. Eveneens zijn 28 aanmelders 
van mening dat zij gedurende de begeleiding voldoende op de hoogte werden gebracht. Dit zelfde 
aantal vond het ook zinvol om CaH in te schakelen voor het gezin. Slechts één aanmelder was het hier 
niet mee eens. 
Tot slot hebben wij, volgens 21 aanmelders, een uithuisplaatsing kunnen vermijden, voor 6 aanmelders 
is dit niet gelukt en 2 hebben deze vraag niet ingevuld. 
 
Van al deze vragenlijsten kan u de bespreking in kader van tevredenheid en effecten vinden in bijlage. 
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2.2 Medewerkersresultaten 
 
De stem van de medewerker is erg belangrijk voor de werking. Zij zijn de uitvoerende krachten naar de 
gezinnen toe. Hoe medewerkers zich voelen, is dan ook een onderdeel van onze 
ondersteuningsstructuur.  
 
Op verschillende plaatsen kunnen medewerkers hun bedenkingen, verzuchtingen, feedback en 
positieve ervaringen brengen. Concreet kan dat tijdens ‘het rondje’ (op de wekelijkse organisatorisch of 
inhoudelijk teamvergadering en intervisie), in de wekelijkse werkbegeleiding, in de tweemaandelijkse 
opvolgingsgesprekken met de TC. 
 
Een aandachtspunt omschreven in het vorig werkjaar was het bijhouden van de tevredenheid van de 
medewerkers op één of andere manier. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Onderwerpen die aan bod 
kwamen in 2015 zijn: tevredenheid van de medewerkers binnen het team en op vzw niveau,  evenwicht 
werk-privé, evenwicht draagkracht-draaglast, de nieuwe werkplek (krachten/lasten). 
 
Ondersteuning is heel belangrijk om deze job te kunnen blijven doen. De medewerkers geven aan dat 
ze zich voldoende ondersteund voelen door de teammomenten, intervisie, werkbegeleiding. Een niet 
te vergeten ondersteunend element dat zeer belangrijk is, is het kunnen beroep doen op de telefonische 
back-up tijdens en na crisissituaties in de gezinnen.  
 
 

2.3 Maatschappijresultaten 
 
Hier belichten we kort relevante cijfers van buiten de gezins- & organisatiecontext.  
 
We spreken hier over ‘aanmelders’ wanneer de aanmelding zelf ook effectief leidt tot een opstart van 
een begeleiding. Helaas kunnen we deze cijfers niet vergelijken met aanmeldingsgegevens waarbij er 
geen opstart plaatsvond. 
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De trend dat de brede instroom de grootste aanmelder is, heeft zich verder gezet in 2015. Het CLB blijft, 
net zoals in 2014, de meeste gezinnen aanbrengen (35%). De GGZ en psycholoog/psychiater volgen op 
een grotere afstand, maar samen leveren zij ook 35% aan bij de aanmeldingen, wat een status quo is 
met het voorgaande jaar.  
 
Het SDJ heeft dit jaar meer gezinnen aangemeld dan in 2014 waardoor het OCJ en SDJ terug een gelijke 
trend aan het zetten zijn wat betreft de aanmeldingen. We zien wel dat OCJ en SDJ Hasselt ons het 
meest hebben ingeschakeld voor hun dossiers, waarbij SDJ Hasselt een verdubbeling heeft t.o.v. 2014!  
 
De reeds eerder besproken grafiek van aantal en aard van de ingezette methodiek leverde ons een 
verdubbeling van de TnT?’s op. Opvallend nieuwe aanmelders hierbij zijn SDJ’s en OCJ’s, wat voor ons 
een teken is dat de TNT?-methodiek bekender wordt.   
 
De samenwerking met het VK als gemandateerde voorziening en met CPL-18 krijgt ook meer en meer 
vorm, met respectievelijk 2 en 5 aanmeldingen.   
 
We zijn éénmaal buiten de provinciegrenzen gegaan in de samenwerking met een OCJ omwille van 
wisselende woonplaats – verblijfplaats van de cliënt.  
 
We kunnen besluiten dat 51% van de begeleide gezinnen in 2015 ons gebracht werden door de brede 
instap, op de voet gevolgd met 44 % door de groep gemandateerde voorzieningen en 5% door CPL-18.  
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Betrokkenheid van de aanmelders 
 

 
 

We merken op dat de aanmelders in 2015 grotendeels interveniërend waren van de opstart tot het 

einde met aanwezigheid op tussentijdse gesprekken en met aanhoudend contact. We spreken hier 

over 60% van het totaal aantal dossiers. Dit is nodig omwille van het crisisgehalte in de gezinnen. De 

aanmelders weten ondertussen als ze beroep doen op Crisishulp aan Huis dat dit engagement 

gevraagd wordt en staan hiervoor open. In 25% van de begeleidingen is het vooral een observerende 

rol dat de aanmelder op zich neemt. Dit gaat vooral over de gezinnen, waarbij het crisisgehalte snel 

terug gaat liggen.  

Opvallend is dat er ook 14 keer enkel aanmelder bij was, hetzij 15% van het totaal. Dit is mede te 

verklaren door de steeds stevigere samenwerking met CPL-18. Na een crisisinterventie melden zij 

vaker aan voor een CaH. Hun rol blijft enkel aanmelder omwille van hun takenpakket.  
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Ondernomen acties door CaH om de betrokkenheid van de aanmelders  te behouden of te verhogen. 
 

 
 
In bovenstaande grafieken zien we dat 14x de aanmelder enkel aangemeld heeft voor een begeleiding. 
Het logisch gevolg daarvan is dat we 14x op zoek zijn gegaan naar een vervangende aanmelder. Onze 
dienst is hier zeer aanklampend in om de vervolghulp mee op te volgen. In de praktijk merken we dat 
aanmelders van de 14 dossiers bestaan uit CPL-18, KPC, Sociale dienst politie en psychologen. Dit zijn 
diensten, die de dossiers niet kunnen blijven opvolgen. Het merendeel van de vervangende aanmelders 
bestaat uit het CLB omdat zij langdurig betrokken kunnen blijven op het traject van de minderjarigen.   
 
Om de betrokkenheid van de aanmelder te behouden of te verhogen wordt er voornamelijk ingezet op 
overleg en aanhoudend contact via mail/telefoon. We doen dit niet enkel omwille van het crisisgehalte. 
Op deze manier dragen we bij aan de continuering van de hulp voor het gezin en blijven we trouw aan 
de standaards van Crisishulp aan Huis.    
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2.4 Eindresultaten 
 
Voor de methodiek Crisishulp aan Huis zijn er cruciale standaards. Deze gelden als een finale toetssteen 
en brengen we graag als conclusie. De standaards gelden als scheidsrechters wat betreft kwalitatief 
werken, onze opdracht waarvoor we betoelaagd worden.  
 
Ook de methodieken TNT? en CI onderwerpen we vrijblijvend aan enkele relevante standaards.  
 
Crisishulp aan Huis 

Standaards CaH 2011 2012 2013 2014 2015 
Opstart 
(max. 24u na aanmelding) 

76/83 
 
(91%) 

59/74 
 
(79%) 

De Binc- registratie 
laat niet toe deze 

gegevens te 
verwerven 

73/90 
 
(81%) 

54/61  
(alleen CaH beg.) 

 
(88%) 

Intensieve 
begeleiding 
(min. 24u contact met 
gezin) 

24u 20min 
De Binc- registratie 
laat niet toe deze 

gegevens te 
verwerven 

25u 25u 18min 23u56 min 

Bijkomend overleg 
(8u) 

7u 45min 7u 30min 7u 36min 8u 19 min 

Duur 
(28 dagen) 

58/67 
 
1 verlenging 

53/61 
 
2 verlengingen 

55/66 
 
1 verlenging 

56/62 
 
6 verlengingen 

50/61 
 
7 verlengingen 

Fasering 
 
Doelstellingen 
(≤ 5de dag) 

 
Tussentijdse evaluatie 
(dag 14/15) 

 
 
62/67 
(92%) 
 
60/67 
(89%) 

 
 
54/61 
(88%) 
 
51/61 
(83%) 

De Binc- registratie 
laat niet toe deze 

gegevens te 
verwerven 

 
 
48/62 
(77%) 
 
48/62 
(77%) 

 
 
51/61 
(83%) 
 
44/61 
(72%) 

Uithuisplaatsing 
vermijden 
(Situatie bij follow-up) 

80% thuis 88% thuis 80% thuis 85% thuis 79% thuis 

Nazorg 36/67 
(53%) 

38/61 
(62%) 

29/66 
(43%) 

28/62 
(45%) 

41/61 
(67%) 

Vroeger gestopte  
CaH-begeleidingen 

8/67 
(12%) 

6/61 
(10%) 

11/66 
(17%) 

6/62 
(11%) 

4/61 
(7%) 

 
We blijven streven om een kennismaking binnen de 24u na aanmelding te doen en als we kijken naar 
de afgelopen 5 jaar lijkt ons dat aardig te lukken. Een reden voor een latere opstart is bv. agenda’s die 
niet direct matchen (gezin, aanmelder, gezinsmedewerker). 
 
Overheen de 5 jaar zien we dat we lichtjes blijven schommelen rond voorgeschreven standaard uren 
van de intensieve begeleiding en bijkomend overleg. In 2015 zijn we wel nader de standaards gekomen. 
Bij het bijkomend overleg lezen we een stijging in de uren de afgelopen 2 jaar. We vermoeden dat dit 
samenhangt met het vernieuwde landschap en de nauwe (nieuwe) samenwerkingsrelaties  die daarbij 
komen kijken bv CLB’s, sociale diensten, nieuwe verwijzers zoeken, … het vraagt een grotere 
tijdsinvestering van onze gezinsmedewerkers.  
 
Er zijn meer verlengingen van de begeleidingen de afgelopen 2 jaar, is toch een opvallend hoog cijfer.  
Redenen om te verlengen waren hier: crisis in de laatste week, ziekte van de gezinsmedewerker werd 
verrekend in de begeleiding indien deze niet of deels werd overgenomen door een collega, 
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eindgesprekken konden niet direct plaatsvinden op de 28ste dag door het niet matchen van agenda’s. De 
verlenging was vaak een paar dagen nodig om de agenda’s te matchen of om terug rust te brengen.  
 
In 2011 en 2012 werd er nauwgezetter omgegaan met de fasering zoals de werkvorm CaH het 
voorschrijft. De afgelopen 2 jaar zien we vooral terug een verbetering in het nastreven van de standaard 
om het doelstellingplan binnen de 4 werkdagen af te hebben. Redenen die kunnen verklaren dat 
fasering strikt nakomen niet lukte zijn: het zoeken naar smartdoelen neemt meer tijd in beslag in 
bepaalde gezinnen, grote gezinnen vragen ook meer tijd in het zoeken naar doelen, …  

 
Bij een uithuisplaatsing vermijden zien we t.o.v. 2014 een daling van 6%. We merken op dat 
aanmeldingen complexer worden, het crisisgehalte al erg hoog zit bij de opstart, een psychiatrisch 
aspect bij de jongere of ouder, … het thuis blijven soms onmogelijk maakt en er toch een uithuisplaatsing 
volgt.  
 
Er wordt meer ingegaan op ons nazorgaanbod ter ondersteuning om de aangeleerde technieken vast 
te houden, beroep te kunnen blijven doen in moeilijkere situaties, … of soms ter bevestiging dat het 
gezin goed bezig is als ze op gesprek komen.  
 
2015 is het werkjaar met het minste aantal vroegtijdig gestopte begeleidingen. De 4 begeleidingen die 
vroeger stopten, hadden te maken met een te groot gebrek aan motivatie van het gezin en ook hier 
weer afstemming van agenda’s. 

 
Crisisinterventie 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Tijd tussen aanmelding en eerste contact minder dan 
24u 

? 
91% 

8/11 
73% 

16/16 
100% 

17/19 
89% 

15/16 
94% 

Gemiddelde duur begeleiding 6,3d 3,85d 4,4d 4,16d 3d 

Gemiddeld aantal contacturen 6,3u 4,98u 6,09u 5,63u 4,5u 

Gemiddeld telefonisch contact 0,2u 0,12u 0,37u 0,36u 0,10u 

Gemiddeld bijkomend overleg op teamniveau 0,75u 0,61u 0,73u 0,66u 0,5u 

Gemiddeld bijkomend overleg met aanmelder & 
andere hulpverleners 

0,9u 0,45u 1,23u 1,59u 2,20u 

 
Het lukt ons ook hier vrij goed om kennis te maken met het gezin binnen de 24u na aanmelding. 
 
Vanuit Agentschap jongerenwelzijn werd de duur van begeleiding van een CI teruggeschroefd van max. 
5 dagen naar max. 3 dagen. We slaagden erin om ons aan deze nieuwe regel te houden!  
 
Onze face-to-face-contacturen zijn lager dan de vorige jaren. Dit heeft te maken met de verkorte 
begeleidingsduur van 3 dagen.  
 
We zien dat er niet veel gebeld werd met het gezin gedurende een CI en ook overleg op teamniveau 
scoort vrij laag. Dit is ook een gevolg van het verkorten van de begeleidingsduur: een CI kan al afgelopen 
zijn tegen de tijd dat het teamvergadering is.  
 
Positieve zichtbare evolutie is dat er doorheen de jaren meer overleg is met de aanmelder en andere 
hulpverleners rond het aangemelde gezin. 
 
De verschuiving van 5 dagen CI naar 3 dagen CI heeft effect gehad op verschillende aspecten. Maar zijn 
die gevolgen wel zo logisch? En klopt dit t.o.v. het te begeleide gezin? Dit is iets wat we onder de loep 
willen nemen tijdens een interne vorming in 2016. 
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TnT? 

 
Net zoals bij de andere werkvormen gebeurt de kennismaking vaak binnen 24u. We halen hierbij meer 
dan 80%. Toch merken we ook een daling op, te wijten aan de afstemming van de agenda’s van de 
verschillende betrokkenen.  
 
De praktijk wijst uit dat een TnT? vaak 14 dagen duurt om de stap terug naar huis op maat te kunnen 
zetten. Tijdens deze begeleiding zijn we gerichter aan het werk gegaan om het gezin technieken in 
handen te geven om de crisis in de toekomst beter aan te kunnen. Hierbij vallen we vaak terug op de 
basistechnieken en gesprekstechnieken. De verslechterde communicatie is vaak het breukthema 
waardoor de jongere thuis is weggegaan.  
 
Het aantal uren zijn de voorbije jaren status quo gebleven behalve voor het bijkomend overleg, daar 
zien we een sterke stijging. We doen meer consulten, meer telefonisch advies rond de vervolghulp en 
de aanmelder is meer betrokken (begin- en eindgesprek).  
 
Omdat we merken dat de TnT? een meer en meer gevraagde werkvorm is geworden, willen we hiermee 
intensiever gaan werken de komende 5 jaar: meer uniformiteit, standaards nastreven, …  
 
 

3. Reflecties & verbeteracties / verbeterproject 

 
3.1 Krachten  
 
Crisishulp aan Huis is een dynamische werkvorm en dat vertaalt zich tevens in de veranderingsprocessen 
die we aangaan. Vanuit de aandachtspunten en verbeterprojecten van 2014 worden steeds weer 
nieuwe stappen gezet waarbij de “plan-do-check-act” sterk is geïntegreerd. 
  
Een duidelijk voorbeeld hiervan is onze krachtige interne werkgroep update, welke in 2015 voor 
verschillende verbeteracties heeft gezorgd. De techniek van de wenskaarten heeft een update gekregen 
door bv. de taal op de wenskaarten te vereenvoudigen, gelijkaardige wensen te bundelen, … Maar daar 
bleef het niet bij. Ook onze interne registratie werd in een nieuw kleedje gestoken zodat er een betere 
link is met wat er gevraagd wordt vanuit BINC.  
 
We zijn en blijven fier over de manier waarop we stilstaan bij de kwaliteit van onze 
samenwerkingsrelaties met alle betrokken partijen in het gezin: ouders, jongeren -12 jaar en jongeren 
+12 jaar, brussen, andere opvoedingsfiguren zoals plusouders of grootouders, … Allemaal worden ze 
betrokken indien nodig en krijgen ze de kans om, op maat!, feedback te geven op de hulp die ze kregen 
van ons. Steeds weer gaan we aan de slag met hun feedback om te kunnen groeien in onze werking. De 
implementatie van de -12 jarigen vragenlijst is zonder meer een succes te noemen!  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Tijd tussen aanmelding en eerste contact minder dan 
24u 

 
100% 

3/3 
100% 

2/3 
67% 

8/9 
89% 

14/17 
82% 

Gemiddelde duur begeleiding 9,4d 9,67d 10,67d 12,78d 14d 

Gemiddeld aantal contacturen 8,4u 8,27u 9,49u 13,17u 13,2u 

Gemiddeld telefonisch contact 0,30u 0,57u 0,87u 0,99u 0,80u 

Gemiddeld bijkomend overleg op teamniveau 1u 0,91u 0,22u 1,46u 1,5u 

Gemiddeld bijkomend overleg met aanmelder & 
andere hulpverleners 

2,90u 1,30u 2,03u 2,75u 3,30u 
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Crisishulp aan Huis gaat aan de slag met elk gezin in crisis: kind-factoren, kerngezinnen of nieuw 
samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, ouders in een vechtscheiding, … steeds weer past onze 
werkvorm zich aan aan de gestelde hulpvraag en gaan we samen met het gezin en verwijzer op zoek 
naar antwoorden om van crisis naar rust te gaan. Dit vraagt veel flexibiliteit, kennis en competenties, 
die we steeds weer kunnen bieden aan de gezinnen en aan de aanmelders.  
 
De profilering van de werkvorm werd verder gezet door het uitnodigen van de sociale dienst van de 
politie. Verschillende diensten zijn ingegaan op ons aanbod en kregen de nodige uitleg over de 
werkvormen. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking een nieuwe boost kreeg met heel wat 
aanmeldingen tot gevolg.  
 
De groeiende werkvorm Terug naar Thuis? zorgt ervoor dat onze medewerkers meer moeten gaan 
inzetten op het werken op twee locaties, het bemiddelen tussen verschillende gezinsleden, de nodige 
voelsprieten moeten gebruiken, detecteren van onveiligheid, … Niet evident en dat vraagt de nodige 
skills waar volop wordt ingezet door bijkomende vormingen.   
 
 

3.2 Verbeteracties 2016 
 
Profilering 
We voelden vorig jaar dat het belangrijk was om onze werkvorm te blijven profileren naar buiten toe 
met de ‘nieuwe ‘ aanmelders en dat zijn we blijven doen: informeren wat we doen, waar we voor staan, 
hoe ze kunnen aanmelden, de aanmeldingscriteria, … Vorig jaar noemden we afstemming het 
sleutelwoord voor de komende werkjaren en dat zullen we blijven doen om de kwaliteit te bewaken en 
de uniciteit van onze werkworm te behouden!   
 
Standaards voor CI en TNT? 
Het blijft belangrijk voor ons om onze werkvorm jaarlijks te evalueren en kritisch te blijven bekijken.  Zo 
hebben we 2 interne vormingsdagen gepland in 2016.  
Tijdens de eerste interne vorming willen we de CI en TnT?-begeleidingen onder de loep nemen. We 
willen op zoek gaan naar een meer gemeenschappelijke manier van begeleiden in CI’s en TnT?’s binnen 
ons team (micro-niveau), anderzijds blijft het ook belangrijk dat we ervaringen blijven uitwisselen met 
CPL-18 en tijdens het coördinatorenoverleg CaH (macro-niveau). We willen daarnaast een schema voor 
CI en TnT? uitwerken en implementeren om aan  de gezinnen de fasering duidelijk uit te kunnen leggen 
om zo meer uniformiteit te verkrijgen binnen de werkvorm.  
 
Deontologie en ethiek 
De tweede interne vorming zal gaan rond een aantal ethische vraagstukken waar we op gebotst zijn 
tijdens de afgelopen casussen, vb. jongere geeft aan dat zij denkt zwanger te zijn en wil dit nog niet 
vertellen aan haar ouders. Wat doen wij hiermee? Welk gemeenschappelijk standpunt nemen we hierin 
in als team? We willen als team op 1 lijn staan en dezelfde taal spreken.  
 
Standaards CaH 
Net zoals het voorgaande jaar merken we op dat bepaalde CaH-standaards moeilijker te behalen zijn. 
We willen dit jaar expliciet stilstaan bij het behalen van de standaard van het doelstellingenplan (op dag 
4) en van de tussentijdse evaluatie (op dag 14). We streven ernaar om deze standaards terug te behalen 
en dit zal nauwgezet opgevolgd worden door de werkbegeleider om zo de werkvorm mee te blijven 
garanderen.  
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Interne registratie 
Een blijvend aandachtspunt blijft onze interne registratie. We willen deze dit jaar strakker maken en op 
punt stellen. We bevragen onze gezinnen en verwijzers systematisch bij iedere begeleiding, krijgen 
hierdoor heel veel info terug waar we constructief mee aan de slag willen gaan. Concreet willen we 
meer zicht krijgen of er beroep wordt gedaan op de telefonische permanentie  na 17u en de 
weekendpermanentie. We willen ook een beter zicht krijgen op het doel van de TnT?, nl is de jongere 
effectief naar huis kunnen gaan tijdens de TnT-begeleiding? Is er een breuk of is het herstel mogelijk 
geweest?   
 
Tool i.k.v. vervolghulp 
We willen, mogelijks in samenwerking d.m.v. een project met studenten, een tool ontwerpen om een 
beter en sneller overzicht te hebben van de vervolghulp om deze te kunnen installeren. In deze tool 
willen we de verschillende vormen van hulpverlening verwerken (mobiel-ambulant, semi-residentieel 
en residentieel) en welke diensten hierbij horen, voor en na de poort, in welke regio’s beschikbaar, enz.  
 
 

3.3 Verbeterproject 2016 
 
Vragenlijst -12j voor CI en TNT? 
De implementatie van de vragenlijst voor -12 jarigen was erg positief en we willen deze lijn verder 
doorzetten door een vragenlijst voor deze doelgroep te ontwikkelen bij een TnT? en bij de follow-up na 
zes weken.  
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CONTEXTBEGELEIDING 

 
Inleiding 
 
Contextbegeleiding bestaat uit drie aparte teams; contextbegeleiding Midden-West, 
contextbegeleiding Noord en contextbegeleiding gecombineerd met dagbegeleiding in groep. 
 
Deze drie teams hebben afzonderlijk de geplande verbeteracties t.a.v. de kernprocessen van 2015 
geanalyseerd, besproken en beschreven. De besluitvorming van de overlegmomenten kan je in dit 
onderdeel van het kwaliteitsverslag lezen. 
 
 

1. Kernprocessen 

 
1.1 Onthaal van de gebruiker 
 
Procedure aanmeldingen en wachtlijstbeheer 

 
Sedert maart 2015 werd de module contextbegeleiding rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat er 
geen toewijzingen via de intersectorale toegangspoort verlopen. De aanmeldingsprocedure kwam bij 
de voorzieningen te liggen.  
In Daidalos vzw verlopen de aanmeldingen via een aanmeldingssjabloon, hetgeen de aanmelders terug 
vinden op de website. Het aanmeldingssjabloon komt per mail toe. Iedere dinsdagmiddag wordt er 
permanentie voorzien om de aanmeldingen te verwerken en eventueel bijkomende informatie met de 
aanmelder uit te wisselen. Deze permanentie wordt waargenomen door de werkbegeleiders. 
Aanvankelijk bestond er één wachtlijst waarop alle aanmeldingen per werkvorm chronologisch werden 
behandeld. Zowel aanmeldingen van de brede instap als van het OSD werden op deze wachtlijst 
opgenomen. 
Sedert september 2015 beheert het OSD een eigen wachtlijstwerking. Open plaatsen worden aan het 
OSD kenbaar gemaakt en zij bepalen welk gezin van start kan gaan. De helft van onze capaciteit wordt 
opengesteld voor het OSD, de andere helft wordt opengesteld voor de brede instap en andere diensten. 
Intern hebben we twee afspraken waarbij een gezin prior kan krijgen. Vanuit het EMK-gedachtegoed 
krijgen gezinnen die intern schakelen voorrang. Dit om de continuïteit van het hulpverleningsproces te 
garanderen. Een andere afspraak is dat gezinnen die reeds begeleid werden door Daidalos vzw en 
binnen de zes maanden heraangemeld worden eveneens voorrang op de wachtlijst krijgen. 
 
In 2015 is er de start van contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering (CBPH) binnen 
Limburg. Verschillende voorzieningen in Limburg kijken hoe er onder andere samen gewerkt kan 
worden rond coaching en aanmelding. In afwachting op iets collectiefs konden aanmelders rechtstreeks 
terecht in de verschillende voorzieningen, en dus ook bij Daidalos vzw. Na een telefonische coaching 
werd er een inschatting gemaakt en gekeken of een PH-begeleiding werd opgestart. 
 
Profilering 
Het vernieuwde jeugdhulpverleningslandschap vraagt om bekendmaking aan nieuwe partners. 
In 2015 werden de werkvormen ERPP en ABFT voorgesteld aan medewerkers van het LITP (Limburgs 
initiatief voor therapie en integrale personenzorg).   
Het hulpverleningsaanbod van Daidalos vzw werd voorgesteld aan verscheidene politiezones.  
De werkvormen werden eveneens voorgesteld aan het VCLB (vrij CLB) te Hasselt. 
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1.2 Doelstellingen en handelingsplan 
 

Verbetertraject met de werkgroep verslaggeving: 

Aanleiding tot het verbeterproject was: de feedback van medewerkers en het veranderd 

hulpverleningslandschap, waarbij de opdracht van het OSD veranderd is en we ook gezinnen uit de 

brede instap begeleiden. 

 

Feedback van volgende betrokkenen werden gebundeld: begeleiders van contextbegeleiding en van het 

dagcentrum, gezinnen, consulenten van het OSD, JOPLim.  

Deze feedback leidde tot volgende belangrijke veranderingen: kortere verslagen, vermijden van 

herhalingen, meer aandacht voor de doelen van de consulent en aanmelders, formuleren van concrete, 

haalbare doelen voor de volgende begeleidingsperiode.  

Vanaf maart 2016 zullen de begeleiders de nieuwe verslaggeving gebruiken. De feedback wordt 

gebundeld, de sjablonen worden nog aangepast indien nodig.  

 
 

1.3 Pedagogisch profiel 
 

- Er werd actief deelgenomen aan Het project werken met veiligheid door afgevaardigden uit de 

verschillende teams. Het belang van werken met veiligheid in samenwerking met de verwijzer, 

consulent, aanmelder wordt steevast onderschreven. Het voorstellingsmoment werd bijgewoond 

door bijna de voltallige begeleidersploeg. 

 

- Handvaten aanreiken in het VOB in kader van verslavingsproblematiek en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag: niet gerealiseerd, wordt als verbeterproject opgenomen in 2016.  

 

- Het thema ‘hechting’ kwam aan bod in de gemeenschappelijke interne vormingsmomenten (voor 

alle begeleiders en ondersteuningsfuncties), zie bij gedeelde kernprocessen  

 

-  Hoe kleuters en lagere school kinderen meer betrekken in de begeleiding.  
We zijn brainstormend aan de slag gegaan. Een stagiaire heeft ons een voorzet gegeven. Ze is op 
onderzoek gegaan naar goede praktijken bij andere diensten. 2 

 

Er wordt gedacht aan een kindvriendelijk voorstellingsboekje. Op welke manier kunnen we 
contextbegeleiding voorstellen aan jonge en zeer jonge kinderen.   
We zijn gaan nadenken over de manier waarop we ook jonge kinderen kunnen bevragen over hun 
ervaringen van de begeleiding; voelden ze zich betrokken? Welk beeld hebben zij over de 
begeleiding? welk is voor hun het effect van de begeleiding? werken met tekeningen en emoticons 
kan hierin helpend zijn.  
In de vzw is veel didactisch materiaal en informatie voorhanden: de aanwezige materialen zijn 
gebundeld en geselecteerd. In 2016 willen we het meest geschikt aanbod voor het betrekken van 
jonge kinderen naar voor schuiven en de mediotheek wordt toegankelijker gemaakt.  
Uiteindelijk willen we de begeleiders een handige, gebruiksvriendelijk soort koffer meegeven, 
waaruit hij naar eigen creativiteit kan putten om aan de slag te gaan met jonge en zeer jonge 
kinderen.  
 

  

                                                           
2 Eindwerk aangeboden tot het bekomen van het diploma bachelor sociaal werk   

“Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening”, Door L. Verra. 
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- Module CBAW werkten aan volgende acties:  

Brainstorm: Waar denken we aan als we het over CBAW hebben? 
Samenwerking met Huize Sint-Vincentius (Zelem) 
Ontwikkelen visie / uitgangspunt (Doelgroep bepalen, voorwaarden voor start, …) 
Thema’s binnen de begeleiding 
Ontwikkelen flyer 
Opstellen draaiboek voor CBAW/gezin 
Stappenplan voor schakelen van CB naar CBAW 

 
 

1.4 Afsluiting en nazorg 
 

Onderzoeken / bekijken wat de IR kan betekenen voor de cliënt in kader van afsluiting en nazorg.   

Tijdens het werkjaar 2015 werd de functie interne regisseur meermaals geëvalueerd en bijgestuurd. 

Deze evaluatie gebeurde tijdens de wekelijkse vergaderingen van het ICT, tijdens de overlegmomenten 

van de ontwikkelgroep. Daarnaast werd er een bevraging gedaan bij cliënten over de functie van interne 

regie.  

Het besluit is dat de interne regie functie het best bij de contextbegeleider ligt. Het afstemmen van het 

hulpaanbod en hulpvraag zit immers geïntegreerd in de begeleidersfuncties. Tijdens de opbouw- en 

evaluatiefase staat de functie van interne regie op de voorgrond. Ook tijdens de afbouwfase bespreekt 

de contextbegeleiding de nood aan verdere hulpverlening met het gezin.  

Het invullen van A-documenten en M-documenten blijft een taak van de werkbegeleiders. 

 
 

1.5 Dossierbeheer 
 

De geplande actie i.v.m. de haalbaarheid van het elektronisch dossier werd niet onder de loep genomen.  

Volgens begeleiders dient er veel tijd besteed te worden aan het bijhouden van het elektronisch dossier 

ten koste van het effectief begeleiden. De tijdsinvestering die het elektronisch dossier soms vraagt 

wordt mee opgenomen in het debat over de job inhoud door de ontwikkelgroep.  

 
 
1.6 Verbeteracties 2016: 

 
Onthaal:  
Het werken met uitgesplitste wachtlijsten voor brede instap en OSD blijft verder gecontinueerd. Door 
de lange wachtlijsten willen we blijven zoeken naar een gepaste verdeling van ons aanbod t.a.v. de vele 
hulpvragen.  
De verschillende hulpvragen en de bijhorende lange wachttijden doen ons verder nadenken over onze 
huidige aanmeldingsprocedure.   
- Vastleggen van uitgangspunten inzake werkwijze bij aanmelding en onthaal van de cliënt: we 

stellen vast dat gezinnen soms lang moeten wachten en geen hulp kunnen krijgen op het moment 
dat het nodig is.  Naast het feit dat we samen met de contactpersoon /aanmelder bekijken op welke 
manier de wachttijd kan overbrugd worden, willen we kijken of we actiever kunnen participeren 
vanaf het eerste contact met de aanmelder t.a.v. de hulpvraag van het gezin.  

- Herwerken van de bestaande procedure inzake aanmelding en onthaal van de cliënt.  De 
verschillende hulpvragen en ons intern gedifferentieerd aanbod noopt ons om duidelijker af te 
bakenen op welke hulpvragen we effectief een antwoord kunnen bieden met welke methodiek. 
Ook het doelgroep debat in de ontwikkelgroep zal hierin van betekenis zijn.  
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Doelstellingen en handelingsplan: 
Na het invoeren van nieuwe verslagsjablonen wordt er een oefenperiode vastgelegd van 6 maanden, 
dit geeft de mogelijkheid tot: 
- Evalueren van de vernieuwde sjablonen met behulp van een terugkerende evaluatievragenlijst.  
- Implementeren van de definitieve sjablonen verslaggeving.  

 
Pedagogisch profiel:  
Er wordt verder gewerkt aan de vooropgestelde acties om jonge kinderen actief te informeren, te 
betrekken in de begeleiding van start tot einde.   
- finaliseren van een folder.  
- finaliseren van de methodiek om  zicht te krijgen op hoe het kind de begeleiding heeft ervaren. 
- Gebruiksvriendelijk maken van mediotheek ivm aanwezig didactisch materiaal en methodieken. 

- Inventariseren van inhoud gebruiksvriendelijke koffer  die de begeleider creatief kan gebruiken in 

het begeleiden van jonge kinderen, zodat deze in 2017 effectief in gebruik kan worden genomen.    

Module CBAW plant volgende acties: 

- Opstart van eerste begeleiding 

- Verslaggeving uitwerken 

- Procedure opstartfase uitwerken en toepassen 

- Duidelijkheid rond verkrijgen en uitbetalen van verblijfssubsidie 
 

Omwille van een beperkt aanbod wordt spelcounseling in 2016 als ondersteunende methodiek 

aangeboden aan ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar, die reeds contextbegeleiding genieten. Het 

is geen aparte instroommogelijkheid.  
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2. Resultaatgebieden 

 
2.1 Cliëntresultaten 
 
Bij het voorbereiden van het kwaliteitsverslag in 2015 werden er vele vragen gesteld over de cijfers.  
o.a. zegt dit iets over onze doelgroep?  Bereiken we onze doelgroep die we willen bereiken? Welk effect 
willen we bereiken met ons hulpverleningsaanbod? Wat vinden we belangrijk indien doorstroom nodig 
is? Kan er dan terug gekeken worden naar de indicatiestelling? 
 
Enkele verbeteracties werden in dit kader effectief doorgevoerd:   
- “Accurater en korter registreren bij het einde van de begeleiding: De stopzetting en akkoord over 

stopzetting werd zowel besproken met ouders als jongeren. (zie verder bij Bespreking van de 
stopzetting) 

- doelgroepbepaling: deze opdracht werd gegeven aan de ontwikkelgroep. Zij kregen de opdracht 
om als afgevaardigden uit de verschillende teams om de hele personeelsgroep te bevragen rond 
de beoogde doelgroep. Dit proces loopt verder in 2016-2017.  

- Door het ICT werd de indicatiestelling voor de verschillende methodieken onder de loep genomen.  
 
T.a.v. de cijfers van 2015 werden de teams sterk betrokken bij de analyse en de interpretatie van de 
cijfers. 
Zij geven aan wat voor hen belangrijk is om te behouden: we blijven dit doen omdat ... en formuleren 
nieuwe verbeteracties. 
Het goed nadenken over welke cijfers we voor de toekomst willen verzamelen kwam tevens aan bod. 
 
Cijfergegevens van & over de begeleide gezinnen 
 
Gezinssamenstelling 

 Gezinssituatie  
Aantal gezinnen 

ABFT ERPP CB Noord CB M-W CB DB CBPH TOTAAL 

Ouders leven samen  0 0 27 (34%) 10 (20%) 
2 

(14%) 
2 41 (26%) 

Eenoudergezin moeder  2 1 18 (23%) 19 (37%) 
10 

(71%) 
0 50 (32%) 

Eenoudergezin vader  1 0 2 (3%) 1 (2%) 0 0 4 (3%) 

Co-ouderschap 1 1 9 (11%) 4 (8%) 0 1 16 (10%) 

Nieuw samengesteld 1 0 23 (29%) 15 (29%) 1 (7%) 0 40 (25%) 

Familie 0 0 1 (1%) 2 (4%) 1 (7%) 0 4 (3%) 

Uit pleeggezin 1 0 0 0 0 0 1 (1%) 

Bij vrienden in de 

context 
1 0 0 0 0 0 1 (1%) 

Totaal  7 2 80 51 14 3 157 

 
Contextbegeleiding staat open voor gezinnen met kinderen van 0 – 17 jaar. In totaal hebben we in 2015 
157 gezinnen kunnen begeleiden.  
 
We stellen vast dat we uit deze cijfers niet veel kunnen afleiden. Dit zegt niets over de problematieken, 
over de hulpvragen of over de doelgroep op zich.  
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Hopelijk kunnen we volgend jaar meer resultaten genereren uit Binc. We denken bijv. aan de 
kansarmoedecriteria, samenwerking met andere diensten, netwerking. 
 
I.v.m. vorig jaar zien we een lichte daling van de kerngezinnen en een verdere stijging van de 

éénoudergezinnen moeder, alsook een stijging van eenouder gezin vader en co-ouderschap.  

Specifiek voor Team MW valt op dat het aantal éénoudergezinnen- moeder sterk vertegenwoordigd is. 

In slechts 20% van de situaties gaat het om een kerngezin. 

Wat betreft team Noord zien we een stijging van het aantal kerngezinnen en nieuw-samengestelde 

gezinnen t.o.v. vorig jaar. Eenoudergezinnen moeder blijft ongeveer hetzelfde t.o.v. vorig jaar. 

Wat de contextbegeleidingen van het dagcentrum betreft valt vooral de sterke stijging 

éénoudergezinnen moeder op.(71%)  

De begeleiding heeft veel aandacht voor het betrekken van de ‘afwezige’ vaders. In 7 van de 11 

situaties slaagde de begeleiding erin om de ‘afwezige’ vaders op een positieve manier aanwezig te 

stellen doorheen het begeleidingsproces. 

Situatie van jongeren en hun context bij het einde van de begeleiding 

 ABFT  ERPP 
CB 

Peer 
CB  

M-W 
CB DB CBPH Totaal 

1. Thuis zonder hulpverlening 3 1 11 14 4 1 34 
2. Thuis binnen de context (familie) / / / / / / / 
3. Thuis met ambulante begeleiding 

(CLB, CAW, CB) 
/ / 2 3 / / 5 

4. Thuis met verdere ondersteuning van 
CGG, psychiatrie 

/ / 5 1 / / 6 

5. Thuis met verdere ondersteuning 
vanuit VAPH 

/ / / 1 / / 1 

6. Thuis met verblijf in schoolinternaat / / 2 / 1 / 3 
7. BJB – dagcentrum / / 2 1 / / 3 
8. VAPH – semi internaat / / 1 / / / 1 
9. BJB – residentieel – leefgroep / / 2 / / / 2 
10. BJB – residentieel – 

gemeenschapsinstelling 
/ / / / / / / 

11. BJB – projecten / / / / / / / 
12. VAPH – internaat / / / 1 / / 1 
13. CKG – CIG / / 1 1 / / 2 
14. Psychiatrie / / 1 / / / 1 

15. Pleegzorg / / 1 1 / / 2 

16. Verhuis naar ander arrondissement / / / / / / / 

17. M-document ingevuld + thuis / / 1 1 / / 2 

18. Opdracht teruggegeven aan verwijzer  / / / / / / / 

19. OBC Bethanië (MFC) / / / 2 1 / 3 

Totaal 3 1 29 26 6 1 66 
 
Er werden in totaal 66 begeleidingen afgerond in 2015. 

 

In totaal zijn er 49 (74%) begeleidingen uitgestroomd met al dan niet bijkomende ondersteuning 

binnen de mobiel-ambulante jeugdhulp.  

15 jongeren stroomden door naar een andere mobiele/residentiële hulpverlening. 
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2 jongeren zijn op het moment van stopzetting wel thuis kunnen blijven maar er werd een M-

document ingevuld omwille van nood aan meer ingrijpende hulpverleningsvorm. 

 

De uitstroom of doorstroom vertelt ons op dit moment weinig over de bereikte doelen.  

 

Duur en reden van afsluiting van de begeleidingen (in 2015 gestopt) 

 
 

Bespreking van de stopzetting 

Zoals eerder aangegeven is dit een nieuw overzicht: 

 

    
ABFT & 

ERPP 
CB 

Noord CB MW CB DB CBPH Totaal 

Stopzetting besproken met ouders ja 4 29 24 6 1 64 

  nee 0 0 1 0 0 1 

wegens eenzijdige stopzetting nvt 0 0 1 0 0 1 

Stopzetting besproken met jongere ja 4 25 19 6 0 54 

  nee 0 2 4 0 0 6 

bv. jongere is te jong nvt 0 2 3 0 1 6 

Akkoord besproken met ouders ja 4 28 24 6 1 63 

  nee 0 1 1 0 0 2 

wegens uitval nvt 0 0 1 0 0 1 

Akkoord besproken met jongere ja 4 24 18 6 0 52 

  nee 0 3 3 0 0 6 

bv. jongere is te jong nvt 0 2 5 0 1 8 

 

CB Noord 

Gemiddelde duur van de afgesloten begeleidingen = 570 dagen (1 jaar, 6 maanden en 22 dagen) 

Kortste: 22 dagen 

Langste: 1415 dagen (3 jaar, 10 maanden en 14 dagen) 
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We zien dat voor CB Noord de stopzetting van de begeleiding steeds met de ouders en de jongere 

werd besproken.  

In 1 dossier werd de stopzetting besproken maar werd de begeleiding vanuit de dienst stopgezet, 
waardoor er geen akkoord was van de ouder en de jongere. 
 
ABFT 

ABFT heeft een begeleidingsduur van 6 maanden, maar kan verlengd worden met een maximum van 3 

maanden. 

In 2015 zijn 2 ABFT begeleidingen gestopt na 6 maanden.  Beide begeleidingen zijn gestopt met 

akkoord van alle gezinsleden.  Vervolghulp was niet nodig. 

Eén begeleiding werd na 4 maanden en 8 dagen met onderling akkoord stopgezet.  ABFT bleek niet de 

gewenste hulpvorm te zijn voor dit gezin.   

Twee gezinnen schakelden, na het doorlopen van het ABFT–programma, naar reguliere 
contextbegeleiding.  De gezinsleden vroegen meer ondersteuning in de opvoeding. 
 
ERPP 

ERPP heeft een maximum begeleidingsduur van 6 maanden. 

In 2015 heeft 1 begeleiding het traject doorlopen van 6 maanden.  Alle gezinsleden gingen akkoord 

met de stopzetting van de begeleiding.  Er was geen vervolghulp nodig.   

4 begeleidingen zijn geschakeld na 6 maanden naar reguliere contextbegeleiding.  Tijdens deze 

begeleidingen merkten we dat er meerdere hulpvragen naar voren kwamen, waardoor een andere 

werkvorm meer aangewezen werd.   

 

CB Midden-West 

De gemiddelde duur van de afgesloten begeleidingen is 487 dagen (1 jaar en 4 maanden). Dit is gelijk 

aan de gemiddelde begeleidingsduur in 2014.  

De kortste begeleiding duurde 46 dagen. In dit gezin bleek al vlug dat een plaatsing van de jongere 

nodig was.  

De langst lopende begeleiding duurde 1096 dagen (3 jaar en 1 dag). 

Bij de meeste ouders en jongeren werd de stopzetting wel besproken.  

 

CB gekoppeld aan dagbegeleiding in groep 

De afgesloten contextbegeleidingen die gekoppeld zijn aan de module dagbegeleiding in groep kennen 

een gemiddelde begeleidingsduur van 430 dagen. (1 jaar, 2 maanden en 4 dagen) De kortste 

begeleiding duurde 216 dagen. (7 maanden en 4 dagen) De langste lopende begeleiding duurde 831 

dagen. (2 jaar, 3 maanden en 9 dagen) 

Alle stopzettingen werden zowel met ouders als jongere besproken, alle partijen gingen steeds 

akkoord. 

 

CB Positieve Heroriëntering 

In 2015 werd er 1 CBPH-begeleiding afgerond na 2 maanden en 1 dag. Bij aanvang van de begeleiding 

brengt de consulent haar zorgen rond het gezin. Ze gaf aan te denken aan een langdurige 

contextbegeleiding. Tijdens de begeleiding werd echter duidelijk dat noch de ouders, noch het kind 

hier nood aan of vraag naar hadden. Dit is ook de boodschap die er aan de consulent werd 

meegegeven. In samenspraak met het gezin en de consulent werd beslist de begeleiding stop te 

zetten. Met het advies om rond hun relatie in begeleiding te gaan. Verder werd er geen vervolghulp 

geadviseerd. 
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Door het veranderen van het hulpverleningslandschap, de aanmeldingen door verschillende partners, 

het aanbieden van verschillende hulpverleningsvormen stellen we vast dat onze doelgroep zeer ruim 

is geworden.  

We blijven ons vragen stellen omtrent welke doelgroep we willen/ kunnen bereiken met onze 

specifieke methodieken.  Waar zijn we goed in?  

Zoals eerder vermeld wordt dit ter harte genomen door de “ontwikkelgroep”.  Aan de hand van de 

concrete praktijk wordt de discussie (intern) gevoerd. 

Na het omschrijven van de doelgroep willen we trachten duidelijker linken te leggen met behaalde 

resultaten.  

 
Tevredenheid van de begeleide gezinnen 

 
Eindevaluaties ABFT en ERPP 
 
Ouders 
In 9 van de 11 begeleide gezinnen heeft de ouder een vragenlijst ingevuld, dit is 82 %.  
De ouders zijn net als in 2014 tevreden tot zeer tevreden over zowel de praktische uitvoering als over 
de relatie met de medewerker en de manier van werken.  
Luisteren naar het verhaal van de cliënt en respect voor de cliënt scoren zeer goed.  
 
Jongeren 
Slechts 5 van de 11 begeleide jongeren heeft de vragenlijst ingevuld, dit is 45.5 %. Het niet invullen heeft 
te maken met moeilijke afronding, schakeling naar integrale contextbegeleiding of  onbekende redenen. 
Jongeren geven aan zicht te hebben op wat de CB kwam doen (vooral helpen met problemen). Ze 
ervaren positieve effecten op de relatie met hun ouders.  
 

Eindevaluaties contextbegeleiding 
De eindevaluaties van de contextbegeleiding zijn uitgebreid. Toch willen we ons niet enkel baseren op 
deze vragenlijsten om na te gaan wat de effecten zijn van begeleidingen. Tijdens eindbesprekingen 
(gesprekken met werkbegeleider en begeleider ter evaluatie van de begeleiding) worden ook de 
effecten van de begeleiding besproken. In 2016 zoeken we hoe de informatie van de eindbesprekingen 
een bijdrage kan leveren tot een evaluatie van de begeleidingen. (VBP 2016) 
 
We willen ons in 2016 ook specifieker richten op enkele vragen uit de vragenlijsten. We halen die vragen 
eruit die iets kunnen zeggen over thema’s waar we ons inhoudelijk over gebogen hebben, in 2016 
richten we ons op netwerking. We zullen vooral aandacht hebben voor de scores op vragen i.v.m. 
netwerking, zoals ‘waar kun je terecht nadat de CB gestopt is?’ Omdat we beleidsmatig ook een 
opdracht hebben om de contacturen met gezinnen te registreren, willen we zeker ook bijhouden hoe 
de gezinnen de duur van de huisbezoeken ervaren.   
 
Ouders 
In 46 unieke gezinnen (73%) van de 62 de gestopte begeleidingen heeft minstens 1 ouder een vragenlijst 
ingevuld. We hebben 78 ingevulde vragenlijsten terug gekregen.  
 
De ouders zijn vooral tevreden of zeer tevreden over de praktische uitvoering van de hulp.  
Enkele ouders zijn middelmatig tevreden over het aantal huisbezoeken, ze vinden wekelijkse 
gesprekken teveel.  
 
De ouders zijn meestal tevreden over de relatie en manier van werken. Ze vinden dat er vooral rekening 
gehouden wordt met hun manier van leven, alsook voelen ze zich gerespecteerd.  
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Het overgrote deel (41 van 78) van de ouders vindt CB de juiste aanpak voor hun problemen.  
32 van de 78 ouders geeft aan dat ze een goed gevoel hebben bij de manier waarop CB gestopt is, er is 
voldoende bereikt voor hen.  
Op de vraag wat ouders geleerd hebben geven ouders aan: communicatieve vaardigheden, zelfinzicht, 
geduld. 
Slechts 3 ouders geven aan dat ze niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen nadat de CB 
gestopt is. De meeste ouders geven aan dat ze bij andere hulpverleners terecht kunnen of bij familie en 
vrienden.   
 
Jongeren 
Vragenlijsten worden gegeven aan jongeren vanaf 12 jaar en jongere kinderen die bekwaam worden 
geacht om ze in te vullen alsook aan broers en zussen die betrokken waren bij de begeleiding.  
23 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld.  
Jongeren geven aan dat de begeleider kwam helpen in hun gezin; helpen bij gezinsproblemen en praten.  
5 jongeren vonden dat de CB te vaak kwam voor hen, 1 jongere vond te weinig, de anderen waren 
tevreden over de frequentie.  
De bereikte effecten van de begeleiding situeren zich in de contacten in het gezin: betere contacten, 
meer contacten, een betere band.  
10 jongeren vinden niets negatief in de begeleiding. Wat jongeren wel negatief vinden is erg gevarieerd; 
teveel vragen, begeleiderswissel, te lange gesprekken, … 
1 jongere vult in niet te weten waar hij terecht kan na het stoppen van de CB. De meeste jongeren geven 
aan in de familie, bij vrienden en bij hulpverleners terecht te kunnen.  
 
Zowel ouders als jongeren zijn tevreden over de aangeboden contextbegeleiding. In het afgelopen jaar 
hebben we drie klachten ontvangen over twee begeleidingen van twee ouders en één jongere. In beide 
situaties kon de begeleiding verder lopen mits vraagverheldering en aanpassing van de doelen.  
 
Effecten van specifieke methodieken 
Omwille van ziekten en personeelswisselingen zijn er in 2015 weinig kortdurende contextbegeleidingen 

gestart.  

Bij ABFT werden gestandaardiseerde vragenlijsten steeds aangeboden, maar in verschillende situaties 

niet ingevuld door de desbetreffende gezinsleden.  

 

Voor ABFT gaat dit over de: 

- CDI (Child Depression Inventory),  

- YSR (Youth Self Report),  

- CBCL (Child Behavior CheckList),  

- Hechtingsvragenlijst,  

- De vragenlijst omtrent trauma en suïcide, die zowel bij de start, na 4 maanden en op 9 maanden 

wordt afgenomen.  

 

We hebben te weinig testresultaten om effecten te kunnen zien. 

 

I.v.m. ERPP wordt er bij de start en na 4 maanden gebruik gemaakt van de verkorte gezins– en 

opvoedingsvragenlijst (VG&O).  Dit geeft zicht op: 

- De opvoedingsbelasting die door de ouders al of niet ervaren wordt; 

- Het gezinsfunctioneren; 

- De partnerrelatie; 

- Mogelijke belastende meegemaakte gebeurtenissen voor het kind. 
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Op die manier krijgt de begeleider een concreter beeld van belastende factoren en goedlopende 

situaties welke worden omgezet in concrete doelen. 

Gezien de weinige dossiers kunnen we geen resultaten weergeven. 

 

We gaan in 2016 extra aandacht geven aan het motiveren van cliënten om de gestandaardiseerde 

vragenlijsten in te vullen.   

 

Doelen en effecten van de driedaagse (team Midden-West) 

5 jongens en 6 meisjes tussen 8 en 12 jaar verbleven 3 dagen en 2 nachten met de begeleiders in Het 

Klokhuis in Gors-Op-Leeuw. Er werden samen afspraken gemaakt, de grotten van Kanne werden 

verkend, een fakkeltocht, ... 

Enkele weken na de 3-daagse vond een terugkomdag plaats voor de jongeren, hun ouders, broers en 

zussen. 

 

Doelen van het team t.a.v. van jongeren en hun gezin 

Doelen: 

- Jongeren uit onze gezinnen een fijne tijd geven  

- Activiteiten aanbieden die ze misschien anders niet aangeboden krijgen of waar ze niet op zouden 

ingaan (cultuur en spel binnenbrengen in hun leefwereld) 

- Het gezin en de jongeren op een andere manier leren kennen 

- Netwerk van gezinnen vergroten 

 

Effecten: 

- De jongeren hebben een leuke 3-daagse gehad (erg positieve evaluaties door de jongeren zelf) 

- Het netwerk van de jongeren is verruimd (onderlinge contacten opgebouwd en onderhouden, 

ontmoeting van ouders) 

- Gebeurtenissen tijdens de 3-daagse werden in de begeleiding met de ouders opgenomen en 

hadden inhoudelijke meerwaarde 

 

Voor het team: 

Doelen: 

Op voorhand werden geen uitgesproken doelen vooropgesteld voor het team.  

 

Effecten: 

De driedaagse was leerrijk en heel intensief. Hierdoor is er heel erg nagedacht over de draaglast van 

de begeleiding tijdens de 3-daagse.  

We hebben elkaar als team kunnen steunen, stimuleren en werden uitgedaagd om flexibel te zijn. 

Mensen werden uitgedaagd om hun grens aan te geven en het team om de grenzen van elkaar te 

bewaken.  
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2.2 Medewerkersresultaten 
 
Bij de reorganisatie werd de kaart gekozen van een sterk uitgebouwde ondersteuningsstructuur. 
Begeleiders zijn verantwoordelijke voor de uitvoering van de kernprocessen en verdienen onze steun 
en support. De stem van de medewerker is erg belangrijk voor de alledaagse werking.  
 
Er wordt ruimte gemaakt bij de start van verschillende overlegmomenten om vrijblijvend belastende en 
energie gevende items te formuleren. Dit tijdens het rondje van elk team of intervisie moment.  
Tijdens de veertiendaagse organisatorische teams wordt er actief naar de mening, feedback van de 
begeleiders gevraagd wat betreft organisatorische kwesties, beleidskeuzen, werkgroepen, waarop 
steeds een antwoord wordt geformuleerd.  
Tijdens de evaluatie van nieuwe functies wordt er actief naar hun mening gevraagd en vormt deze mee 
de basis voor veranderingen. De nieuwe functie van werkbegeleider en interne regisseur werd 
geëvalueerd en bijgevolg bijgestuurd.  
In werkbegeleiding is er o.a. aandacht voor moeilijke hulpverleningssituaties, draagkracht versus 
draaglast, veiligheidsondersteuning, … 
In de opvolgingsgesprekken wordt er actief gevraagd naar de tevredenheid van de begeleider binnen 
zijn takenpakket, binnen het team, de vzw, evenwicht werk-privé, evenwicht draagkracht-draaglast. De 
teamcoördinator heeft met elke begeleider één opvolgingsgesprek gehad. Door de teamcoördinator 
werd dit als te weinig ervaren om te kunnen spreken van opvolging. In 2016 wordt er een planning 
opgemaakt voor twee opvolgingsmomenten op jaarbasis. 
Bij de evaluatie van personeelsleden wordt er op een constructieve manier feedback gegeven door alle 
teamleden, werkbegeleider en teamcoördinator. Dit is een intensief moment en wordt als zeer 
waardevol ervaren door de geëvalueerde begeleider. Krachten worden in de verf gezet en belangrijke 
leerpunten worden duidelijk geformuleerd zodat ze er verder mee aan de slag kunnen. Afgelopen jaar 
zijn er zeven begeleiders en drie werkbegeleiders geëvalueerd.   
 
Begeleiders geven aan dat ondanks de uitgewerkte ondersteuningsstructuur het voor hen belangrijk 
blijft om elkaar als collega’s te kunnen blijven ontmoeten en te kunnen delen met elkaar. In dat opzicht 
is er gekozen om de bestaande teams te behouden.  
Het afgelopen jaar werd een externe teamcoach aangetrokken om de samenwerking in het team te 
optimaliseren naar aanleiding van diverse klachten van begeleiders.  
Teamwerking wordt ondersteund door teambuildingsmomenten. Twee van de drie teams hebben hier 
gebruik van gemaakt. 
 
Begeleiders geven aan dat er voldoende kanalen zijn om bedenkingen, frustraties, klachten te laten 
horen en dat er een goede balans is tussen stilstaan bij en knopen doorhakken.  
 

 
2.3 Maatschappijresultaten 
 
Wachttijd 
We kunnen niet voorkomen dat gezinnen moeten wachten op gepaste hulp. Deze wachttijd is 
verschillend voor verschillende hulpverleningsvormen in verschillende regio’s. De wachttijd op 31 
december 2015 was ongeveer 12 maanden voor de brede instap. 
We verklaren de toenemende wachttijd doordat de brede instap de weg gevonden heeft in het 
vernieuwde jeugdhulplandschap.  
 
Doelgroep kenmerken per methodiek - geslacht en leeftijd  
Op jaarbasis bereiken we 395 kinderen en jongeren uit 157 gezinnen.  
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Korte thuisbegeleiding: ABFT 

Leeftijdscategorie Meisjes Jongens Totaal 

0 tot 5 jaar  0 0 0 

6 tot 12 jaar  0 0 0 

13 tot 17 jaar  7 1 8 

18 jaar en ouder  2 3 5 

Totaal  9 4 13 

 
Met ABFT bereiken we onze vooropgestelde leeftijdsgroep. Het gaat over 7 ABFT begeleidingen. 
 
Korte thuisbegeleiding: ERPP 

Leeftijdscategorie Meisjes Jongens Totaal 

0 tot 5 jaar  0 0 0 

6 tot 12 jaar  0 0 0 

13 tot 17 jaar  2 2 4 

18 jaar en ouder  0 0 0 

Totaal  2 2 4 

 
ERPP richt zich op gezinnen met kinderen van 0-17 jaar. Afgelopen jaar hebben we enkel twee 
gezinnen  met pubers begeleid. 
 
Integrale thuisbegeleiding 

Leeftijdscategorie  Meisjes Jongens Totaal 

0 tot 5 jaar  31 29 60 

6 tot 12 jaar  57 73 130 

13 tot 17 jaar  69 60 129 

18 jaar en ouder  12 16 28 

Totaal  169 178 347 

 
Het betreft 131 gezinnen. 
 
Gemiddeld aantal kinderen per gezin: 
 

Voor CB Noord: 2,7 

Voor CB Midden-West:  2,5 

 

Contextbegeleiding gekoppeld dagbegeleiding in groep 

Leeftijdscategorie  Meisjes Jongens Totaal 

0 tot 5 jaar  4 3 7 

6 tot 12 jaar  4 13 17 

13 tot 17 jaar  3 2 5 

18 jaar en ouder  2 0 2 

Totaal  13 18 31 

 

Het betreft 14 gezinnen.  
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Het gemiddeld aantal kinderen per gezin voor contextbegeleiding gekoppeld aan dagbegeleiding is 
2,2. 
 
Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering 

Leeftijdscategorie  Meisjes Jongens Totaal 

0 tot 5 jaar  1 0 1 

6 tot 12 jaar  0 0 0 

13 tot 17 jaar  0 3 3 

18 jaar en ouder  0 2 2 

Totaal  1 5 6 

 

Het betreft 3 gezinnen. 
 
Het gemiddeld aantal kinderen per gezin voor positieve heroriëntering is 2. 
 
Spreiding per contactpersoon aanmelder (alle gezinnen) 

Verwijzer ABFT  ERPP CB Noord CB M-W CB DB CBPH 

OCJ Hasselt 0 0 8 19 1 0 

OCJ Maaseik 2 1 28 0 1 1 

OCJ Tongeren 0 0 1 1 0 0 

SDJ Hasselt 0 0 13 17 5 1 

SDJ Tongeren 0 0 6 2 0 0 

VK Limburg 0 1 1 0 0 0 

CLB 1 0 10 2 2 1 

Kind & Gezin  0 0 2 0 2 0 

CAW 0 0 1 0 0 0 

CGG  1 0 2 4 0 0 

Kinderpsychiatrie 2 0 1 2 0 0 

Andere: …  1 0 7 4 3 0 

Totaal  7 2 80 51 14 3 
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Van januari tot augustus werden alle aanmeldingen chronologisch bijgehouden per team en 

hulpverleningsvorm. We hanteerden geen priorisering. 

Sedert september 2015 werden de aanmeldingen vanuit het OSD (OCJ’s en SDJ’s) door hen zelf 

bijgehouden. Zij kunnen op het moment van een vrije plaats het best inschatten wie hulp nodig heeft.   

Vanuit de praktijk zijn we ook gaan nadenken over priorisering: enkel bij een interne schakeling of bij 

een heraanmelding van een gezin (binnen de zes maanden na het beëindigen van de begeleiding) wordt 

er een prior aan het gezin verleend. 

 

De aanmelder van de opgestarte begeleidingen 

Aanmelder % Aantal 

Gemandateerde voorziening  41 63 (OCJ) 

2 (VK) 

SDJ 28 44 

Brede instroom (CLB, CKG, CAW) 13 21 

Buiten integrale Jeugdhulp 8 5 (psychiatrie / KPC) 

7 (CGG) 

Andere: OCMW, OOOC, Pleegzorg, Gezin, LSA, Noolim 6 9 

Daidalos vzw (contactpersoon aanmelder) 4 6 

TOTAAL 100 157 
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Spreiding naar geslacht en statuut (onderwijs, schoolachterstand) 
De gedetailleerde weergave van alle dossiers is terug te vinden in bijlage. 
 
Samengevat: 

Leeftijd Aantal 

2,5 j – 5 j (Kleuters) 118 

6 j – 11 j (lagere school kind) 278 

 Buitengewoon lager onderwijs 30% 

12 j – 17 j (secundaire onderwijs) 306 

 Buitengewoon secundaire onderwijs 38 

 Algemeen secundaire onderwijs 80 

 Technisch en kunst secundaire onderwijs 72 

 Beroeps secundaire onderwijs 116 

 Deeltijds onderwijs 18 

18 j - +18 j 40 

 Bacheloropleiding 8 

 Werken 22 

 Werkzoekend 10 

 
In Noord-Limburg heeft 16% van de jongeren een schoolachterstand.  
In Midden- en Zuid-Limburg heeft 7% van de jongeren een schoolachterstand.  
Dat ligt bij jongens en meisjes ongeveer even hoog.  
 
Voor de jongeren van dagbegeleiding in groep gekoppeld aan contextbegeleiding ligt dit percentage, 
net als in 2014, hoger, nl. 29%. Ook hier is er bijna geen verschil tussen jongens en meisjes.  
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2.4 Eindresultaten 
 
Bezettingsgraad per jaar voor het geheel van het modulair kader 
 

 

 

In 2015 krijgen we weer een daling van het bezettingspercentage. In het verleden tekent een duik in 

de bezetting zich af in het jaar van uitbreiding van de begeleidingscapaciteit.  

In 2015 is er geen sprake van uitbreiding maar een vernieuwde erkenning op basis van de 2 

aangeboden modules, nl.: contextbegeleiding laag intensief en breedsporige contextbegelding. Dit 

betekent een verhoging van onze begeleidingscapaciteit van 90 contexten naar 102 contexten te 

verdelen over hetzelfde aantal VE begeleiders.  

De veranderingen in het hulpverleningslandschap, het goed beheren van de personeelsmiddelen in 

kader van de enveloppefinanciering, de hererkenning en verhoging van aantal contexten vraagt een 

interne aanpassing die stapsgewijs gebeurt.  
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Bezettingsgraad 2015 per maand  

 
 
Contacturen 
Bij de opstart van een begeleiding wordt er steeds de module breedsporige contextbegeleiding ingezet. 
Na het opmaken van het handelingsplan wordt er bekeken met de cliënt, begeleider, verwijzer of er 
dient geschakeld te worden naar module contextbegeleiding laag intensief. Elke 6 maanden bij het 
opmaken van het evolutieverslag wordt er opnieuw gekeken naar de gepaste intensiteit. Criteria die 
hiervoor worden gebruikt zijn o.a.: de gezinsgrootte, het aantal intervisie-, team- en/of 
werkbesprekingen, de gezinssamenstelling, het aantal gerealiseerde face-to-face contacten. 
Elke begeleider registreert per dossier rechtstreekse contacten met de cliënt of het cliëntensysteem in 
het interne ‘overzicht van het dossier’.  
We geven een overzicht per kwartaal in relatie met het bezettingspercentage.  
 

 Reële bezetting op 
organisatie niveau  

Benutting op reële bezetting  

1ste kwartaal  87,47% 72,15% 

2de kwartaal  87,02% 87% 

3de kwartaal 83,92% 84,07% 

4de kwartaal  90,54% 85,56% 

TOTAAL 87,24% 85,63% 

 

 Reële bezetting Benutting op basis van reële bezetting 

 CB Noord CB M-W CB DB CB Noord CB M-W CB DB 

1ste kwartaal  83,86% 89,97% 108,06% 76,81% 101,74% 66,02% 

2de kwartaal  84,75% 88,81% 108,33% 76,05% 105,86% 69,82% 

3de kwartaal 82,02% 82,32% 91,91% 71,76% 95,47% 101,34% 

4de kwartaal  91,52% 79,37% 89,57% 77,58% 93,01% 107,65% 

TOTAAL 85,56% 85,05% 99,42% 75,62% 99,26% 84,58% 

 

85,83%

88,48% 88,11% 88,43%
87,22%

85,39%
84,19%

82,57%

85,03%

90,07%

91,54%

90,01%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

Bezettingsgraad 2015



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 68 

We stellen verschillen vast in benuttingscijfers tussen verschillende teams. Dit heeft volgens ons te 
maken met verschillende factoren:  
Organisatorisch: samenstelling van het team in voltijds equivalenten of deeltijds equivalenten; 
thematische verloven; ziekte; (tijdelijke) wijziging van team n.a.v. opnemen andere functie in de vzw; 
schakelen van dagbegeleiding in groep naar enkel contextbegeleiding met behoud van begeleider, 
schakelen van contextbegeleiding naar dagbegeleiding in groep met behoud van contextbegeleider; 
aantal startende en stoppende begeleidingen per maand; Heh niet steeds kort op elkaar aansluiten van 
start - en stopdatum.   
 
Inhoudelijk: het is op dit moment niet mogelijk om inhoudelijke factoren naar voor te schuiven die de 
bezetting- of benuttingscijfers mee beïnvloeden. Het is wel een interessante oefening om over na te 
denken namelijk wat is de invloed van de doelgroep, de hulpvragen, de duur van de begeleiding, de 
aangeboden methodieken,… op de benuttingscijfers? 
 
Timing van verslagen 
Wat de erkenningsvoorwaarden betreft kunnen we enkel de gegevens weergeven van de verslaggeving. 
Ieder gezin heeft het recht om binnen de 45 dagen een handelingsplan te ontvangen en om de 6 
maanden een evaluatie van de begeleiding.  
 
Handelingsplannen 
Er zijn in totaal 72 handelingsplannen gemaakt waarvan 12 niet tijdig verstuurd binnen 45 dagen.  
5 verslagen zijn in minder dan een week te laat verstuurd, dit lijkt ons niet onoverkomelijk omdat we 
het belangrijk vinden dat de verslagen eerst toch besproken worden in het gezin, voordat ze worden 
verstuurd naar de verwijzer/ aanmelder. 
3 verslagen werden tussen de 8 en 14 dagen verstuurd en slechts 2 zijn meer dan 15 dagen te laat 
besproken en verstuurd. 
83,3% van de handelingsplannen zijn tijdig afgeleverd. 
 
Evolutieverslagen 
Er werden 120 evolutieverslagen geschreven waarvan slechts 15 te laat verstuurd of besproken; 
waarvan 9 minder dan 7 dagen, 3 tussen 8 en 15 dagen en 3 meer dan 15 dagen te laat  
87,5% verslagen waren qua timing dus in orde.  
 
Eindverslagen 
Er werden 75 eindverslagen gemaakt, waarvan 1 eindverslag te laat werd afgeleverd. 
 
 

2.5 Verbeteracties 2016 
 
i.k.v. cliëntresultaten 
 
Cijfers 
Tijdens de bespreking komen verschillende verbeteracties naar boven, zoals o.a. welke doelgroep 
bereiken we? Wat vertelt doorstroom en uitstroom over de bereikte doelen? Welke methodieken 
worden ingezet per doelgroep en hebben deze het gewenste resultaat? Wat kan Binc hierin betekenen?  
 
Ter voorbereiding van het genereren van bijkomende gegevens worden de gegevens die bevraagd 
worden in Binc, ook intern bijgehouden. Dit geeft ons de mogelijkheid om later interessante gegevens 
aan elkaar te kunnen koppelen.  
 
  



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 69 

Elk team kiest een eigen focus: 
 
CB Noord 
We horen regelmatig de vraag terugkomen ‘bereiken we de juiste doelgroep?’  Als team stellen we 
ons eerder de vraag: ‘komen we tegemoet aan de hulpvraag van de aangemelde gezinnen?  Welke 
expertise hebben we in huis?  Waar zijn we goed in?   
Voor 2016 stellen we ons  tot doel: een duidelijke procedure bij aanmelding en kennismaking.  De 
begeleider heeft een kader om met de diverse hulpvragen (problematische leefsituatie) van het gezin 
en de aanmelder aan de slag te gaan. Een instrument dat ondersteunend is voor de actie van 
vraagverheldering.  
 
ABFT en ERPP 
Met de betrokken begeleiders van de korte methodieken ABFT en ERPP gaan we ons buigen over de 
schakelmogelijkheden. 
We merken dat een aantal gezinnen schakelen van de korte methodieken naar een integrale 

contextbegeleiding. We vragen ons af of we de juiste doelgroep bereiken binnen de korte 

werkvormen.   

Voor ABFT wordt de aanmeldingsprocedure herzien. We willen meer gebruik maken van het moment 
van crisis bij de jongere en zijn gezin.   
Voor ERPP vinden we het belangrijk dat er een goede indicatiestelling is.   

We gaan dan ook voor een verfijning van de werkmethodiek o.b.v. ervaring en implementatie in de 

vzw. De aanmelding en de kennismaking worden concreter getoetst naar indicatoren en haalbaarheid/ 

engagement van het gezin.   

 
CB MW  
In 2016 willen we zoeken hoe we meer transfer kunnen maken van inhoud van activiteiten met  kinderen 
(bv.: 3-daagse) naar het gezin. 
Tijdens de 3-daagse doen jongeren en begeleiders samen veel ervaringen op. Ze leren elkaar beter 
kennen en begeleiders ervaren hoe jongeren functioneren in groep en in dagdagelijkse situaties. In 2015 
werden deze ervaringen gedeeld met de ouders van de jongeren die meegingen. Samen met ouders en 
team werden kwaliteiten en aandachtspunten van de jongeren besproken.  
We willen systematischer zoeken welke activiteiten we met jongeren kunnen doen, welke activiteiten 
hen stimuleren om meer van zichzelf te laten zien. We willen zoeken hoe jongeren op deugddoende 
manier aan de hand van activiteiten aan zichzelf kunnen werken en hoe we dat terugkoppelen naar de 
ouders.    
 
CB PH 
Wil in 2016 verder ervaring op doen met deze methodiek. Volgend jaar willen ze iets meer kunnen 
vertellen over het effect van hun methodiek. Ze geven een overzicht van de manier van afronding en 
vervolghulp.  
 
Tevredenheid van de begeleide gezinnen: 

Reeds verschillende jaren nemen we dezelfde vragenlijsten af, met steeds een overwegend positief 

resultaat. Het lijkt ons weinig zinvol om dit blijvend te doen.  

We willen ons in 2016 focussen op een aantal deelaspecten ervan.  

- De informatie van de eindbesprekingen (tussen werkbegeleider en begeleider) draagt bij 

tot de effectevaluatie van de begeleiding. 

- Focus op bevraging rond netwerk; waar kun je terecht als CB gestopt is?  

- Focus op face-to-face contacten: Hoe ervaren gezinnen de duur van de begeleiding?  

- Cliënten van ABFT en ERPP worden gemotiveerd om de aangeboden vragenlijsten in te 

vullen zodat er een bespreking mogelijk is van de bereikte effecten.   
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Medewerkersresultaten 
Er worden 2 opvolgingsgesprekken gepland waarbij er aandacht wordt geschonken aan de tevredenheid 

van de begeleider t.a.v. de bevraagde aspecten.  

 

Maatschappijresultaten & eindresultaten 
We blijven de bezettingsgraad en de benuttingscijfers goed opvolgen per kwartaal.   
We wachten het proces af van de ontwikkelgroep (doelgroep debat en job invulling) om de criteria voor 
laag intensieve contextbegeleiding en breedsporige contextbegeleiding verder te specifiëren.  
 
Ondanks alle veranderingen mogen we fier zijn dat we dezelfde cliënt- en maatschappijresultaten 
hebben behaald.  
Inhoudelijk zijn we kritisch blijven kijken naar onze kernprocessen ondanks de interne reorganisatie en 
de vele externe veranderingen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Er blijven nog vele vragen, 
bedenkingen en groei mogelijkheden. 
Het is belangrijk om de volgende jaren te capteren wat er is en te blijven groeien in onze kwalitatieve 
werking.  
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DAGBEGELEIDING 

 
Inleiding 
 
Een dagcentrumbegeleider binnen Daidalos vzw biedt de verschillende pijlers aan die eigen zijn aan een 
dagcentrumwerking: 
- Contextbegeleiding; 

- Leergroep begeleiding; 

- Individuele begeleiding; 

- School- en studiebegeleiding. 

 
De gegevens betreffende contextbegeleiding zijn terug te vinden onder contextbegeleiding.  
In dit deel geven we de specifieke cijfers en inhoudelijke veranderingen van 2015 weer m.b.t. 
kernprocessen van de dagbegeleiding in groep. 
 
 

1. Kernprocessen 

 
1.1 Onthaal van de gebruiker 

 
Het onthaal van de gebruiker wordt een verbeterproject in 2016 voor de gehele vzw.  
Ook het kritisch bekijken van de doelgroep voor het dagcentrum krijgt hierin zijn plek: 

- Welke jongeren en hun gezin komen in aanmerking voor de dagcentrumwerking?  

- Wat zijn de specifieke noden van deze jongeren waardoor er nood is aan de leergroep, huiswerk 
en schoolbegeleiding?  

- Kan de leergroep een antwoord bieden op deze hulpvraag?  

 

 

1.2  Doelstellingen en handelingsplan 
 

Ook de dagcentrumbegeleiders zijn betrokken in het verbetertraject van de werkgroep verslaggeving. 
Ze hanteren dezelfde sjablonen.  
 
 

1.3 Pedagogisch profiel 
 
We bieden maatwerk voor elke jongere binnen het groepsdynamisch geheel en binnen de 
contextbegeleiding.  
Het stappenplan voldeed niet langer aan onze verwachtingen om dit doel te bereiken en werd 
bijgevolg onder de loep genomen en omgedoopt tot groeiplan. 
 
Het groeiplan bestaat uit 4 fasen: 

- Verkennende fase:  
Dit is de fase voor de start van de begeleiding. Er is een kennismakingsgesprek in het 
dagcentrum met een rondleiding en een gesprek bij het gezin thuis. 

- Opbouwfase:  
De start in het dagcentrum is nu echt gemaakt, het gezin en de begeleiding leren elkaar 
kennen en gaan opzoek naar doelstellingen voor het handelingsplan. 
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- Werkfase:  
Er wordt gewerkt aan de hulpvragen van de jongere en zijn gezin. 

- Afbouwfase:  
Tijdens de afbouwfase komen de jongeren minder naar het dagcentrum en zijn er minder 
huisbezoeken.  
 

We hebben beslist om te starten met het groeiplan vanaf de verhuis naar het nieuwe dagcentrum. De 
omschakeling ging vlot voor de kinderen. Door de vele wissels in de groep sinds de zomer zijn er veel 
kinderen in de groep die enkel nog het groeiplan kennen. 
 
Het vrije tijdsbord werd afgeschaft. Enkel het gebruik van multimedia wordt nog beperkt. Met behulp 
van een klokje kunnen kinderen de timing zelf goed volgen.  
Het systeem van de volgkaart per jongere geeft de mogelijkheid om elke stap per jongere dagelijks op 
te volgen.  
Tijdens de opbouwfase leren de kinderen en hun ouders de structuur van het dagcentrum kennen. 
Tijdens de werkfase en de afbouwfase formuleren de jongeren samen met de begeleiding één of twee 
leerpunten waar elke dag extra aandacht aan wordt gegeven. Deze leerpunten worden geëvalueerd 
met de volgkaarten. Voor elke + die ze behalen krijgen ze een punt. Deze punten kunnen ze inzetten 
als beloning. 
 
Elke dag kunnen ze met behulp van 3 verschillende smiley’s duidelijk maken hoe ze zich die dag gevoeld 
hebben of hoe de dag voor hen is verlopen. 
 
Thuismomenten, oefenmomenten en clubmomenten worden samen met het gezin besproken. Er zijn 
geen vaste richtlijnen over het aantal dagen in het dagcentrum of thuis in het groeiplan opgenomen. 
Afspraken hierover worden op maat van de jongere en het gezin gemaakt.  
 
De nieuwe infrastructuur biedt extra ruimte. We beschikken over 2 ruime leefruimtes, 2 time-out 
ruimten, een grote omheinde tuin, … zodat er op een andere manier wordt omgegaan met rust 
creëren, sanctioneren en schorsen.  
Time-out wordt meer gebruikt als rustmoment. Jongeren maken zelf meer gebruik van de time-out 
ruimte om zich af te zonderen, om rust te vinden.  
Begeleiders hebben samen stilgestaan in het kader van time out rond herstelgerichte acties op basis 
van tekst “Reparation Acts” (Geweldloos verzet , Haim Omer). Herstelacties zijn belangrijk, waarbij we 
opletten om de dader niet te isoleren. Indien nodig neemt de volwassene het voortouw tot herstel, 
excuses voor grensoverschrijdend gedrag. N.a.v. concrete situaties werd hier uitgebreider bij 
stilgestaan.  
We willen in 2016 verder nadenken, op welke manier we jongeren kunnen blijven ondersteunen op 
voor hen moeilijke momenten door structuur en rust aan te bieden i.p.v. sanctioneren en schorsen. 
Op welke manier begeleiders zich herkennen in de filosofie van geweldloos verzet en ze de 
voorgestelde tools als ondersteunend kunnen ervaren.  
 
Het aanbieden van een leergroep blijft een waardevol gegeven binnen het veranderend 
hulpverleningslandschap. We zijn gaan specifiëren wat de leergroep betekent. Op welke manier 
onderscheiden we ons van een residentiële groep en/of een naschoolse opvang.  
Dit resulteerde in een draaiboek dagbegeleiding 2.0. met volgende hoofstukken: onthaal en afsluiting, 
het eetmoment, spel en ontspanning, huiswerk en schoolse begeleiding, sociale vaardigheidstraining, 
logistiek, netwerk en agressiebeleid. 
 
In 2016 wordt dit verder uitgewerkt.   

 
Het afgelopen jaar kreeg het aanbod van sociale vaardigheidstraining een andere invulling.  
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De jongeren die aangemeld zijn in het dagcentrum, zijn vaak kwetsbaarder als het aankomt op het 
gebied van sociale vaardigheden. Als dagcentrum kunnen we het onderscheid maken met andere 
naschoolse hulpverleningsvormen door het aanbieden van trainingen in sociale vaardigheden. We zijn 
van mening dat hen dit sterker maakt en kan helpen om kansen te benutten.  
Sommige jongeren gaven in het verleden al aan dat ze de sociale vaardigheidstraining niet als positief 
hebben ervaren. Er werden met name bedenkingen geformuleerd rond de invulling van de sociale 
vaardigheidstraining. Voorheen werd er dikwijls één bepaalde middag voor vrijgemaakt. In het drukke 
programma leverde dit voor sommige jongeren een extra belasting op. We wilden daarom van een 
formele aanpak naar een informele aanpak evolueren. De idee was om jongeren rond een thematiek te 
laten werken zonder dat ze zich hier als dusdanig bewust van zijn met als uitgangspunt dat sociale 
vaardigheden/dynamieken continu aanwezig zijn in de leergroep. 
De dagelijkse aanwezigheid in onze leergroep is het middel om de jongeren te laten oefenen in deze 
vaardigheden. De nieuwe locatie biedt ons de mogelijkheid om thema’s langer visueel aanwezig te 
maken in de leergroep. Naast het collectieve stuk blijft er ruimte om op maat te werken aan de 
specifieke noden van de jongere; de groepssamenstelling blijft immers een divers en dynamisch 
gegeven. 
Met de collega’s van Huize Sint-Vincentius zijn ideeën uitgewisseld over het organiseren van sociale 
vaardigheden in een dagcentrum. Deze samenwerking heeft ons doen kiezen voor een maandelijks 
thema. Dit heeft als voordeel dat een thema langer onder de aandacht kan gebracht worden en dat het 
vanuit verschillende hoeken belicht kan worden. Het biedt ook meer kansen om de context te 
betrekken; zowel binnen als buiten de leergroep. 
De reeds behandelde onderwerpen zijn: complimenten geven, gezonde voeding en Ik-boodschappen 
geven. We proberen ook zo laagdrempelig mogelijk te werken door de thema’s te verwerken in de 
aangeboden activiteiten, bijvoorbeeld de leesgroep om op deze manier ook de context te betrekken. 
Een kleine greep uit de aangeboden activiteiten in het kader van ‘sociale vaardigheden’: we zijn gaan 
helpen in een dagactiviteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking, spelletjes rond 
gezonde voeding en het maken van gezonde dessertjes. 
 
Ouders blijven betrokken in het dagcentrum in de ouderwerking en het aanbieden van 
gezinsactiviteiten. We deden voorzichtige pogingen om ouders het dagcentrum mee te laten 
ondersteunen op moeilijke momenten. Zo kwamen ouders regelmatig koken in het dagcentrum. Dit was 
een positieve ervaring die we absoluut willen behouden.  
 
Taalstimulering en ondersteuning:  
In 2015 hebben we de leesgroep onder de loep genomen en in een nieuw kleedje gestoken. We 
merkten dat de jongeren genoten van de leesgroep, maar dat we het netwerk niet betrokken kregen. 
Nu vindt de leesgroep tweewekelijks plaats na de groep op woensdag. Alle gezinsleden of mensen uit 
het bredere netwerk van de jongere mogen deelnemen  aan de leesgroep. We merken dat dit concept 
wel werkt. De opkomst is veel groter.  
De leesgroep is opgebouwd volgens een vast stramien en steeds rond een thema, zoals winter, 
Halloween, nieuwjaarbrieven, … Er wordt een verhaal voorgelezen, er worden taalspelletjes gedaan en 
wanneer er tijd over is, is er de mogelijkheid om per gezin nog iets te lezen. Er worden steeds wat 
boekjes voorzien in het thema van die week. We hebben de leesgroep ook opengesteld voor gezinnen 
waarvan de begeleiding afgerond is. Op dit moment zijn er gemiddeld 4 gezinnen aanwezig in de 
leesgroep.  

 
Het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag: bestaande documenten werden terug onder de 
aandacht gebracht maar werden niet verder onder de loep genomen en bijgevolg niet aangepast in 
2015.  
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1.4 Afsluiting en nazorg 
 
Door de intrede van het EMK merken we dat er steeds meer gefocust wordt op de hulpverleningsdoelen 
en het al dan niet bereiken van deze doelen. Tijdens werk- en teambesprekingen wordt er kritisch 
bekeken welke doelen behoren onder module dagbegeleiding in groep en welke doelen behoren onder 
contextbegeleiding. Het EMK zorgt ervoor dat er meer op maat kan gewerkt worden. 
Het aanbieden van nazorg gebeurt eerder ‘gevoelsmatig’ wanneer een gezin hierom vraagt. In 2016 
nemen we ons voor om een duidelijke procedure te ontwikkelen waarin omschreven staat wanneer we 
nazorg aanbieden en waaruit het nazorgaanbod bestaat. 
 
 

1.5 Gebruikersdossier 
 

Geen wijzigingen in 2015.  

 
 
1.6 Verbeteracties 2016 
 
Groeiplan: in kader van het groeiplan wordt de volgkaart verder onder de loep genomen en 
gebruiksvriendelijker gemaakt.  
 
Time out: het onder de aandacht brengen van de filosofie van geweldloos verzet en de tools van 
nieuwe autoriteit (Haim Omer) in het kader van waakzame zorg bieden ter preventie en nabijheid op 
moeilijke momenten.  Het ABC schema wordt aangevuld met de vraag i.v.m. mogelijke herstelacties.  
 
Dagbegeleiding 2.0.:  
Al de hoofdstukken worden volgens een vaste structuur uitgewerkt met en door de begeleiders.  
- Algemeen belang van het dagcentrum 
- Visie: waarom doen we het?, vanuit welk belang? 
- Doel: wat willen we bereiken? 
- Middel: welke hulpmiddelen zetten we in om het doel te bereiken 
- Vaardigheden: welke specifieke vaardigheden vereist dit van de begeleider?  
- Norm: wanneer zijn we tevreden?  
- Documenten: welke documenten/ schema’s gebruiken we ter ondersteuning in groep of als 

achtergrond informatie.  
Op basis van de uitgewerkte hoofdstukken kunnen bepaalde thema’s nog verder onder de loep 
worden genomen.  
Op basis van de praktijk kunnen er hoofdstukken worden bijgemaakt. 
 
Van sociale vaardigheidstraining tot ervaringsleren:  
De uitwisseling met collega’s van Huize Sint-Vincentius blijft behouden. We laten ons blijvend 
inspireren om jongeren uitgebreide kansen te geven in het oefenen van sociale en communicatieve 
vaardigheden.  
 
Seksuele grensoverschrijdend gedrag  
N.a.v. de gestelde verbeteractie die niet werd opgenomen in 2015 en opmerking vanuit inspectie 
willen we met de dagbegeleiders stilstaan op welke manier er wordt gewerkt aan lichamelijke 
integriteit en seksualiteit.  
Op welke manier zijn we bewust bezig met:  

 afstand / nabijheid;  

 lichamelijk contact tussen jongeren onderling; wat kan en wat kan niet?  
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 lichamelijk contact tussen jongere en begeleider. Wat kan en wat kan niet?  

 Hoe gaan we om met seksueel getinte uitspraken, gedrag, waar ligt de grens? Hoe wordt er 
geageerd?  

 Jongens en meisjes apart. 

 Thema seksuele ontwikkeling: waar krijgt dit zijn plek? 

 Relatieontwikkeling, verliefdheid.   

 Gepaste kleding?  

 Veilig internetgebruik  

 
 
2. Resultaatgebieden 

 
2.1 Cliënttevredenheid 
 
In 2015 werden 6 begeleidingen afgerond binnen het dagcentrum. Er werden 5 vragenlijsten door 

ouders ingevuld. 

Ze zijn opgebouwd rond de 3 pijlers , groeps-, gezins- en individuele begeleiding, naast een bevraging 

van de algemene werking.  

De vragenlijsten werden behouden en niet aangepast zoals eerder aangekondigd in 2014.  

 

Ouders 
 
Eindevaluatie m.b.t. de dagcentrumbegeleiding 
Ouders beschreven het dagcentrum als partner waarmee samenwerken als familiaal en zinvol wordt 

ervaren. Het creëert een rustmoment waarin regels en afspraken duidelijkheid bieden, een veilige 

‘thuis’. Als mooi voorbeeld hiervan wordt door ouders gewezen naar tafelmomenten en 

eetgewoonten. 

De samenwerking wordt als positief ervaren, een 2de thuis die maakt dat we tijdens en na afronding 

opnieuw meer kwaliteitsvolle momenten als gezin samen hebben. De inzet en wisselwerking op 

verschillende vlakken (conform de pijlers) wordt als belangrijke meerwaarde gezien. 

De gezinsuitstappen worden zeer positief onthaald. De contacten met anderen (ouders, gezinnen, 

begeleiders) worden waardevol ingeschat. 

De bereikbaarheid, ook na openingsuren, wordt als een gemis omschreven. Het dagcentrum is niet ten 

allen tijde bereikbaar wanneer er behoefte is aan een gesprek. 

 
Eindevaluatie m.b.t. de gezinsbegeleiding 
Het luisterende oor in het samen zoeken naar mogelijkheden werd positief ervaren. Het zorgde voor 

een rustmoment en bracht hierdoor een groter gevoel van veiligheid. 

In de bevraging benoemen ouders concreet wat zij meenemen. Voorbeelden hiervan zijn: het kunnen 

relativeren, grenzen aangeven, negeren, consequent reageren. Deze vaardigheden werden niet alleen 

als waardevolle leerpunten gezien, ze werden ook samen ingeoefend. Enkele ouders merken een 

evolutie in studeren, in tafelmomenten samen. 

De wekelijkse contacten en geboden aandacht aan alle gezinsleden werd als goed geëvalueerd. De 

interesse, betrokkenheid en aandacht werd opgemerkt zo blijkt in de bevraging. 



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 76 

De ouderavonden en gezinsactiviteiten worden omschreven als interessante en inhoudelijk sterke 

ontmoetingsmomenten.  

 

Eindevaluatie m.b.t. de groepsbegeleiding (leergroep) 
Centraal gegeven is het samen, met anderen, dingen doen (spelen, eten, leren, lachen, spreken, …). 

Hiervoor zijn goede afspraken, duidelijke regels en leerpunten die in de aandacht blijven van groot 

belang. 

Ouders ervaren voldoende inspraak. Er wordt op ‘zachte’ manier rekening gehouden met ieder kind. 

De opsplitsing op vlak van leeftijden wordt als kans gezien om zich ‘groot’ te voelen: om te groeien in 

zelfvertrouwen. 

Zaken die voor ouders thuis opvallen zijn: opruimen gaat vanzelf, verantwoordelijker, huiswerk, 

minder afhankelijk. Als ouder geleerd om uit de situatie te stappen. Kinderen nemen ook wel nieuw 

gedrag en/of vreemde/vuile woorden mee uit dagcentrum naar huis, wat soms lastig is.  Een ouder 

verwoordde het als: ‘Het kookpunt van mijn zoon werd verhoogd. Hij kan hierdoor meer appreciatie 

naar thuis opbrengen, wat goed voelt’. Kinderen leerden op andere wijze reageren en na te denken 

alvorens te reageren op negatieve manier. 

Enkele voorstellen die door ouders werden meegegeven: afschaffen gsm, pestbeleid installeren. 

 
Eindevaluatie m.b.t. de individuele begeleiding 
De individuele begeleiding als mogelijkheid om op verhaal te komen en soms moeilijke thema’s te 

bespreken wordt als positief ervaren. 

De huiswerkbegeleiding werd eveneens goed ervaren, wanneer deze nodig is in het dagcentrum. Er 

zijn kinderen die deze begeleiding op school krijgen. 

De individuele begeleiding werd positief geëvalueerd. Zeker wanneer er een ‘klik’ is tussen begeleider 

en kind en ruimte voor de nodige spontaniteit betekent dit een veilige haven. Soms gaat dit met vallen 

en opstaan om ruimte voor moeilijke thema’s te creëren. Enkele ouders geven aan hier niets van terug 

te hebben gekregen van hun kind. 

Soms is er meer nood aan individuele begeleiding.  

 

Jongeren 

 
Er vulden 3 jongeren een vragenlijst in bij afronding van hun traject in het dagcentrum. 

Eindevaluatie m.b.t. de gezinsbegeleiding 
De gezinsbegeleiding werd afwisselend positief en saai omschreven.  

Jongeren geven aan dat er zaken zijn die veranderden sinds de opstart van de dagcentrumbegeleiding. 

Als voorbeeld geven zij: slapen, eten, huiswerk, zelfstandigheid. Er is een jongere die aangeeft: ik besef 

als ik erover ga. 

Eén jongere vond het niet fijn dat hij/zij niet bij de gesprekken met ouders aanwezig mocht zijn. Alle 

jongeren geven aan dat er voldoende aandacht was voor alle gezinsleden. 
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Eindevaluatie m.b.t. de groepsbegeleiding 
Alle jongeren hebben bedenkingen omtrent het gehanteerde stappenplan. Het wordt omschreven als 

moeilijk, niet goed. Een voorstel dat één jongere doet is de stappen korter te maken in duurtijd: bv. 

één maand. 

Het gehanteerde vrijetijdsbord waarop alle activiteiten visueel werden aangegeven, werd door 2 

jongeren als saai en ambetant ervaren. Ieder half uur kozen jongeren een bezigheid en werden 

verwacht dit 30 minuten vol te houden. Het bord wordt sinds halverwege 2015 niet langer gebruikt. 

In de groepsbegeleiding werken jongeren aan individuele thema’s. Als we terugblikken omschrijven 

jongeren wat ze leerden als volgt: me bemoeien met mijn eigen zaken, als ik boos ben ga ik niet slaan.  

Gehanteerde beloningen vielen niet in de smaak van één jongere. De ideeënbus anderzijds werd 

positief geëvalueerd. Ze werd actief gebruikt door 2 van de bevraagde jongeren. 

 

Individuele begeleiding 
Er werd in de individuele begeleiding voldoende tijd genomen voor vragen: aldus  één jongere, een 

andere jongere geeft aan niet altijd een afdoend antwoord te hebben gevonden op gestelde vragen. 

Alle jongeren zouden liever minder individuele gesprekken willen. 

Waar de huiswerkbegeleiding door de één zeer goed werd geëvalueerd, geeft een andere jongere aan 

hieruit niets te hebben geleerd. Ook omtrent het werkboek zijn meningen enigszins verdeeld. 

 

Over het algemeen zijn zowel de ouders als de jongeren tevreden over hun periode in het dagcentrum. 

Het afgelopen jaar hebben we één klacht ontvangen van een ouder n.a.v. het schorsingsbeleid dat 

verschillende keren werd toegepast. Er was geen gesprek meer mogelijk. De begeleiding werd éénzijdig 

stopgezet en de jongere kon niet langer naar het dagcentrum komen.  
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2.2 Medewerkersresultaten 
 

De personeelsomkadering voor de dagcentrumwerking is 400% welk verdeeld is over 4 VE.  

Eén Medewerker maakt gebruik van 20% tijdskrediet. Om de werking te kunnen continueren kiezen 

de begeleiders om deze 20% wekelijks in te zetten, zodat de minimale 400% behouden blijft.  

De vzw zoekt naar bijkomende ondersteuning indien het financiële plaatje dit toelaat. Vanaf juli 2015 

werd het team uitgebreid met een persoon extra. Dit betekent dat iemand de groep extra mee kan 

ondersteunen voor 35%, dit geeft extra mogelijkheden bij ziekte en verlof.  

De hoofdbegeleider werd voor 3 maanden vervangen ad interim. De begeleiders zijn blij dat er op dat 

moment gekozen werd voor een interne begeleider die het dagcentrum kende. Er was geen 

inwerkperiode nodig. Dit werd als zeer ondersteunend ervaren mede omdat het op dat moment ook 

geen makkelijke leergroep was.  

 

In 2015 is er in één situatie geschakeld van een contextbegeleiding naar een dagbegeleiding in groep 
met contextbegeleiding. Er werd gekozen voor een opsplitsing tussen de begeleiding in de 
dagbegeleiding in groep en de contextbegeleiding. M.a.w. de contextbegeleider bleef de 
contextbegeleiding aanbieden. De medewerkers van het dagcentrum begeleidden enkel de jongere 
tijdens de leergroep. De dagbegeleiders waren geen voorstanders voor deze opsplitsing. Het inhoudelijk 
coördinatorenteam nam deze beslissing enerzijds om de continuïteit naar het gezin te waarborgen 
anderzijds om te experimenteren met het schakelen binnen het EMK. Deze situatie wordt geëvalueerd 
in 2016. 

 
 
2.3 Maatschappijresultaten 
 

Leeftijdscategorie  Meisjes Jongens  Totaal  

0 tot 5 jaar  1 0 1 

6 tot 12 jaar  4 9 13 

13 tot 17 jaar  1 1 2 

18 jaar en ouder  0 0 0 

Totaal  6 10 16 

 
Doelgroep van dagbegeleiding in groep zijn jongeren tussen 6 en 16 jaar. We zijn hiervan afgeweken om 
broer en zus samen in het dagcentrum te kunnen begeleiden.  
 
Spreiding naar geslacht en statuut (onderwijs, schoolachterstand voor alle dossiers) 
 

Statuut  Meisjes  Jongens  Totaal  

Nog niet schoolgaand  0 0 0 

Niet in regel met leerplicht  0 0 0 

Buitengewoon Kleuteronderwijs  0 0 0 

Kleuteronderwijs  1 0 1 

Lager onderwijs  2 3 5 

Buitengewoon lager onderwijs  2 6 8 

1ste graad  ASO 0 1 1 

1ste graad  TSO / KSO 0 0 0 
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1ste graad  BSO   0 0 0 

2de graad ASO  0 0 0 

2de graad TSO/KSO  1 0 1 

2de graad BSO   0 0 0 

 

Schoolachterstand  Meisjes  Jongens  Totaal 

Geen schoolachterstand  3 6 9 

1 jaar  2 4 6 

2 jaar  1 0 1 

Totaal 6 10 16 

 

 

Origine 

 

Origine Aantal 

Belgische Nationaliteit 16 

Belgisch 5 

Italiaans 2 

Marokkaans 1 

Turks 4 

Gemengde origine: 

Belgisch – Marokkaans 

Marokkaans – Onbekend 

Belgisch – Tsjetsjeen 

 

2 

1 

1 

 

We blijven gezinnen van verschillende origines bereiken.  

 

2.4 Eindresultaten 
 
Benutting (= aanwezigheidsdagen)  
Agentschap Jongerenwelzijn verwacht dat jongeren gemiddeld 4/5 dagen aanwezig zijn in de groep.  
 
We vinden het belangrijk dat jongeren voldoende gebruik kunnen maken van de leergroep die ze 
nodig hebben. We geven jongeren en ouders voldoende oefenmogelijkheden om de transfer naar huis 
te ondersteunen, daarnaast is hun netwerk, vrije tijd ook belangrijk.  
We zoeken naar een evenwichtige balans.  
 

Benutting  

1ste kwartaal  375  72,12% 

2de kwartaal  357  67,36% 

3de kwartaal 368  68,15% 

4de kwartaal  457 84,63% 

Totaal  1557 73,10% 

 

We hebben een erkenning voor 10 jongeren in het DC.  
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In kader van optimaliseren van bezetting (aantal gezinnen in contextbegeleiding) en benutting (aantal 

aanwezigheidsdagen) kan er gemakkelijker overgegaan worden tot het opnemen van meerdere 

jongeren en/of broers en zussen die doelgericht deelnemen aan de leergroep en IB.   

Voor elke afwijking van de erkenningsvoorwaarde dient echter wel “overtal” te worden aangevraagd. 

In 2015 hebben we voor 3 jongeren overtal aangevraagd en toestemming gekregen. Er werden 1 broer 

(augustus, september) en 1 zus (december tot op heden) opgenomen in het dagcentrum  

 

Januari – juni:    10 jongeren 

Juli:      11 jongeren 

Augustus – september:   10 jongeren + broer 

Oktober – november:   10 jongeren  

December:   10 jongeren + zus  

 

Door het wijzigen  van de groepssamenstelling en de verschillende groeifase waar de kinderen in zitten 

zullen de aanwezigheden steeds fluctueren.   

De benuttingscijfers worden meegerekend in Binc voor de bezetting, terwijl dit nog steeds in 

communicatie is met het VSD en Jongerenwelzijn.   

 

Bezettingscijfers uit Binc 

1ste kwartaal  74.4% 

2de kwartaal  71.9% 

3de kwartaal 79.9% 

4de kwartaal  89.3% 

Totaal  76.9% 

 

Steun van ouders 

Afgelopen jaar hebben ouders zich vrijwillig georganiseerd om een actie (wafelbak) op touw te zetten 

in kader van Music For Live. Ze hebben andere ouders, CLB medewerkers en OCJ medewerkers 

aangesproken om een duit in het zakje te doen. 1 ouder is naar school gestapt met de vraag ook een 

actie te ondernemen t.a.v. Daidalos vzw.  

 

 

2.5 Verbeteracties 2016 
 
Cliëntresultaten 
Er worden voor 2016 geen extra verbeteracties geformuleerd uit de cliëntresultaten. Het verder 

uitwerken van het pedagogisch profiel komt uiteindelijk ook de cliënt ten goede.   

 
Medewerkersresultaten 
Dagcentrumbegeleiders worden blijvend uitgedaagd om na te denken over hun job-invulling met 4VE. 
Ze kunnen steeds bij hun teamcoördinator terecht met hun bedenkingen, frustraties, nieuwe ideeën.  
Dit zal eveneens zijn plek krijgen in het proces van de “Ontwikkelgroep“: nl job invulling.  
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Maatschappijresultaten & eindresultaten 
We blijven deelnemen aan extern overleg LSD, CoBAL, VSD om:  
- De ontwikkelingen i.v.m. bezetting / benutting te volgen 
- Feedback te kunnen geven aan beleidsmedewerkers 
- Op te komen voor het specifieke van de leergroep.  

 
De dagbegeleiders zijn samen met de jongeren en de ouders sterk blijven verder werken, ondanks de 
verhuis, nieuwe functies, interimarissen zowel voor hoofbegeleider, begeleider als logistieke 
ondersteuning. 
Ze zijn blijven zoeken ondanks de vele onduidelijkheden, een grote pluim daarvoor!  
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SAMENVATTENDE LIJST VAN VERBETERACTIES VOOR 2016 EN 2016+ 

 

1. M.b.t. organisatie 

 
Leiderschap 
- De samenstelling van de Raad van Bestuur voldoet aan de verwachting van de Algemene 

Vergadering (minimum 1 extern lid meer dan interne leden); 

- De organisatiestructuur groeit gestaag; 

- De werkgroep infrastructuur volgt actief het reilen en zeilen in het gebouw. 

 

Beleid en strategie 

i.k.v. vrijwilligerswerking: 

- De visie en procedure van de vrijwilligerswerking terug onder de aandacht brengen; 

- De werving verruimen door onze werking via lokale besturen in Houthalen bekend te maken; 

- De samenwerking met @work, een dienst begeleid werken, evalueren en onderzoeken hoe onze 

samenwerking met personen met een beperking een meerwaarde kan zijn voor onze organisatie; 

- Samenwerking met een andere collega voorziening verder vorm geven, zowel inhoudelijke als 

praktisch samenwerking. 

 

i.k.v. integraal kwaliteitsbeleid 

Op basis van de zelfevaluatie werden prioritaire verbeterprojecten vooropgesteld: 

- We wensen binnen kwaliteitszorg en de resultaatdomeinen een hoger groeiniveau te realiseren 

a.d.h.v. verbeterprojecten; 

- Naast verbeteringen binnen het kwaliteitskader zijn er ook verbeteracties vanuit de PDCA -cyclus. 

De kernprocessen krijgen bijvoorbeeld een continue focus (de concrete realiteit van de 

kernprocessen worden beschreven in goed beschikbare leidraden, procedures en sjablonen); 

- In 2016 beschrijven we onze verbeterprojecten concreet a.d.h.v. Prioritair Actieplan(nen) 

(PRIAC’s). Deze projecten zijn bijgevolg SMART gedefinieerd en als dusdanig opgesteld dat de 

PDCA-cyclus herkenbaar is. 

 

i.k.v. informatieveiligheid: 

- Voorzien we de aankoop van ‘Citrix’ om een beveiligde verbinding te realiseren vanuit de 

telewerkplekken; 

- Hopen we dat onze ‘kandidatuur veiligheidsconsulent’ weerhouden wordt door de Vlaamse 

Toezichtcommissie; 

- Komt er een procedure rond archivering en vernietiging van alle gegevens – en specifiek i.k.v. 

persoonsgegevens; 

- Komen er policies rond internet, mails, telefoon, gsm en briefwisseling 

- Zijn vertrouwelijkheids- en veiligheidsplichten t.a.v. gegevens opgenomen in een vernieuwd 

arbeidsreglement; 

- Schenkt de procedure rond toegangsrechten specifieke aandacht voor in- en uitdiensttreding. 

 

Personeelsbeleid 

i.k.v. brede teamwerking: 

De ontwikkelgroep focust zich op twee grote vraagstukken: doelgroepbepaling en onderbouwing van 

de jobinvulling.  
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i.k.v vormingsbeleid: 

- Brede persoonlijke ontwikkelingsplannen kleuren vormingsvragen & investeringen; 

- Elke werknemer krijgt een persoonsgebonden vormingsbudget met mogelijkheid tot beperkte 

kapitalisatie over de tewerkstellingsjaren heen; 

- Teambuilding krijgt een nieuw denkkader. 

 
i.k.v. interne preventie: jaaractieplan 2016 
- Analyse VOB-registratie uitvoeren en aandacht voor impact van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. 

de medewerkers; 

- Nieuwbouw: verder inwerken en actie ondernemen t.a.v. diverse organisatie-elementen o.a. 

brand- en explosieveiligheid, technische keuringen, fysische agentia, ergonomie; 

- Draaiboek uitwerken in kader van de noodplanning: interventie en evacuatie; 

- Blijvend aandacht voor eerste hulp en vorming EHBO; 

- Informeren en inspelen op situaties die zich voordoen m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn op 

het werk. 

 
i.k.v. telewerk 
- Er wordt een evaluatie en bijsturing geprogrammeerd. 

 

Middelen en samenwerking/partnerschappen 

 

De lopende engagementen worden gecontinueerd. 
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2. M.b.t. kernprocessen en resultaatgebieden 

 

2.1 Gedeelde kernprocessen 
 
- Ontwikkelen van een integraal beleid rond seksualiteit met  aandacht voor de normale seksuele 

ontwikkeling, preventie- en detectie, naast richtlijnen om gepast te reageren op 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de 

gebruikers. 

- Afstemmen van het huidig drugbeleid van de vzw op het instrument dat werd ontwikkeld door 

het VAD – “Een drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg”. 

 
 

2.1 CaH 
 
- Blijvende profilering 

- Standaards voor CI en TNT? ontwikkelen 

- Interne vorming: Deontologie en ethiek 

- Blijven streven naar bepaalde standaards CaH 

- Interne registratie vergelijken met BINC 

- Tool i.k.v. vervolghulp aanbieden als project voor studenten 

- Ontwikkelen vragenlijst -12j voor CI en TNT? 

 
 

2.2 CB 
 
Kernprocessen 
 
Onthaal 
- Onderzoeken of actieve participatie vanaf het eerste contact met de aanmelder t.a.v. de 

hulpvraag de cliënt ten goede komt  

- Per doelgroep wordt de procedure van aanmelding en onthaal bepaald 

 
Doelstellingen en handelingsplan 
- Implementeren van nieuwe verslaggeving 

 
Pedagogisch profiel 
- Implementatie van de acties om jonge kinderen actief te informeren, te betrekken in de 

begeleiding.   

- Verder uitwerken van module CBAW 

- Operationaliseren van spelcounseling 
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Resultaatgebieden 
 
Cliëntresultaten 
 
Cijfers 

CB Noord 
- Ondersteunend kader voor vraagverheldering uitwerken 

 
ABFT en ERPP 
- ABFT: aanmeldingsprocedure onder loep nemen 

- ERPP: profilering van de werkvorm 

 
CB Midden-West 
- Op zoek gaan naar manieren hoe jongere actief met zichzelf aan de slag kunnen gaan. En dit in 

transfer met het gezin. 

 
Tevredenheid 

- Focus op duur van de huisbezoeken, bereikbaarheid, netwerking en effect van de begeleiding 

 
Medewerkersresultaten 

- Verhogen van frequentie van opvolgingsgesprekken 

 
 

2.3 DB 
 
Kernprocessen 
- Volgkaart is gebruiksvriendelijk 

- Het gebruik van Time-out is duidelijk in alle situaties 

- Dagbegeleiding 2.0 wordt uitgewerkt. 

- Groeien van sociale vaardigheidstraining tot ervaringsleren 

- Stilstaan op welke manier er wordt gewerkt aan lichamelijke integriteit en seksualiteit.  
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BIJLAGES: ORGANISATIEDOMEINEN 

 

Bijlage 1: Jaarverslag Vrijwilligerswerking 

 

1.1 Vragen voor vrijwilligers 2015 
 

Aard van de vragen  
 

Aard van de vragen Aantal 

Klussen in huis 4 

Hulp bij autorijlessen 1 

Huiswerkbegeleiding 5 

Opruimen van de tuin 2 

Kinderoppas 3 

Hulp bij verhuis 1 

Afbraakwerken 1 

Ondersteunen in piekmomenten 1 

Ondersteuning moeder bij opl. Frans/Engels 1 

Huishoudelijke hulp 1 

Logistiek ondersteunen van de driedaagse 1 

Tolken Thais 1 

Naar de bib gaan (DC) 1 

Activiteiten in het DC 1 

Vervoer naar kampplaats 1 

Fietsen herstellen 1 

 
Klussen in huis en huiswerkbegeleiding zijn de meest gevraagde taken voor vrijwilligers. 
Er worden diverse vragen gesteld door de begeleiders ter ondersteuning in de gezinnen. We 
proberen samen te zoeken naar een oplossing. 

 
 

1.2 Actieve vrijwilligers en opgenomen taken 
 

Door 13 vrijwilligers werden er verschillende opdrachten opgenomen. 
 

Klussen in huis, verven, kleine herstellingen 2 

Activiteit met de jongere in DC 2 

Tuin in orde maken 1 

Klussen in het DC (fietsen herstellen) 1 

Huiswerkbegeleiding  3 

Huishoudelijk hulp 1 

Verhuis 1 

Babysit 2 

Vertaling in Thais 1 
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1.3 Start en stop van vrijwilligers 
 

 Gestart in 2013/2014 
Doorlopend in 2015 

Gestart in 2015 Gestopt in 2015 

Aantal vrijwilligers 8 5 5 

 
 

1.4 Resultaatgebieden 
 
Evaluatie door de gezinnen  
 

We kregen 5 vragenlijsten terug van gezinnen. 
De opdrachten waren klusjes in huis, huiswerkbegeleiding en tolken. 
Ze zijn tevreden en zeer tevreden over de vrijwilliger. 
Ze hebben geleerd dat het ok is om hulp te vragen, door het vertrouwen in thuisbegeleiding heeft 
mama de vrijwilliger kunnen ontvangen, leren samenwerken, leren een afspraak maken die voor 
iedereen past, belang van belonen van de kinderen, werken met geheugensteuntjes, … 
Ze zouden het zeker aanraden om te starten met een vrijwilliger “een vrijwilliger is waardevol 
omdat hij zoveel doet voor mensen die het niet kunnen”. 
 

Evaluatie door de dagbegeleiding 
 

We kregen 3 vragenlijsten. 
2 ervaringen zijn zéér positief, 1 ervaring is minder positief. 
Belangrijk bij het inschakelen van de vrijwilliger in de dagbegeleiding is dat het engagement en de 
taakinhoud duidelijk wordt gemaakt. 
We zijn ook gestart met de samenwerking met een persoon met een handicap. Uit een eerste korte 
evaluatie blijkt dat dit wederzijds positieve effecten heeft. 
De dagbegeleiders vinden de contacten van de kinderen met de vrijwilliger met een beperking (zit 
in een rolstoel) zeer positief, de jongeren nemen zorg op en betrekken hem met hun activiteiten.  
Voor de vrijwilliger betekent dit een zinvolle tijdsbesteding, nieuwe sociale contacten. 

 
Evaluatie door de vrijwilliger  
 

We kregen 7 vragenlijsten terug. 
De vrijwilligers namen verschillende taken op in de gezinnen en in het dagcentrum: klussen, 
huiswerkbegeleiding, activiteiten (leesgroep, naar de bib gaan) in het dagcentrum. 
Een vrijwilligster leerde veel bij in het dagcentrum “vb. balans gevonden tussen streng zijn en toch 
ruimte geven”, dat kinderen echt wel appreciëren dat je duidelijk, consequent en best streng bent. 
In kader van het opnemen van klusjes: geleerd om zeer goed na te gaan wat er precies moet 
gebeuren zodat de vrijwilliger alle nodige materialen kan meenemen. 
In kader van huiswerkbegeleiding: ervaren hoe moeilijk het is voor sommige om consequent te zijn, 
er bepaalde dynamieken zijn in gezinnen, ... 
 
Het vrijwilligerswerk geeft veel voldoening:  
“Dankbaarheid van mama en het meisje naar mij toe, ook de voldoening na een 
huiswerkbegeleiding, het feit dat je hebt kunnen helpen en dat het meisje eruit leerde” 
“Superinitiatief om iets te kunnen betekenen voor gezinnen” 
“Alhoewel ik op veel plaatsen kom voor allerlei werken, en tegen betaling, heb ik van het werk voor 
de gezinnen bij Daidalos bijna altijd de meeste voldoening” 
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Rond de samenwerking met Daidalos zijn ze tevreden en zeer tevreden. De afspraken waren steeds 
duidelijk en de vrijwilligers kunnen ook terecht bij de contextbegeleider. 
“Mijn mening werd gevraagd, bezorgdheden of vragen konden worden geuit en bij veranderingen 
werd ik telkens goed op de hoogte gehouden”. 
 

Evaluatie door de contextbegeleiders 
 

Op deze manier proberen we een continu beeld te hebben van de ervaringen van de 
contextbegeleiders met de vrijwilligers in de gezinnen. We  kunnen hier veel uit leren en op tijd 
bijsturen. 
We kregen 5 vragenlijsten terug van contextbegeleiders. 
De contextbegeleiders waren tevreden (3) en zeer tevreden (2) over de vrijwilliger. 
Enkele goede ervaringen: zeer goed te bereiken, goede afspraken, stuurt mail om te laten weten 
hoe het is verlopen, vrijwilliger bleef trouw aan de focus: huiswerkbegeleiding en schoolse 
ondersteuning, constructieve insteek, deskundigheid, kan luisteren, snelle communicatie , 
flexibel, in kader van tolkopdracht: van groot belang geweest, heeft onduidelijkheden voor ons 
opgehelderd 
 
Ook enkele minder goede ervaringen kwamen voor. Deze hadden vooral betrekking op het soms 
moeilijk te bereiken zijn van de vrijwilliger, het plots afhaken van een vrijwilliger, mogelijks de 
valkuil van een te grote betrokkenheid. 
 
De contextbegeleiders gaven ook aan dat ze dingen leren van de vrijwilligers: bv. bij klusjes: goed 
navragen welk materiaal nodig is, eventueel nemen van een foto, betrokkenheid: een woord is 
een woord, zo’n groot engagement, waardering: “Wat een inzet als je in Leuven werkt en dat 
toch wekelijks engagement, i.k.v. van tolken: het gaat om meer dan puur vertalen, ook culturele 
aspecten konden mee in rekening gebracht worden. 
 
Als contextbegeleider kunnen ze ook veel betekenen voor de vrijwilliger. O.a. duidelijk afspraken 
maken, procesmatig opvolgen van de samenwerking, duidelijkheid brengen in doelen en 
problemen, beluisteren van de bezorgdheid van de vrijwilliger. 
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Bijlage 2: Priac kwaliteitszorg 

 

1.1 Prioritair Actieplan (PRIAC) 
 

    Datum: 

     

PRIORITAIR ACTIEPLAN (PRIAC) Aandachtsgebied/ aandachtspunt: kwaliteitskader: 
kwaliteitszorg: methodiek en instrumenten: realiseren 
van groeiniveau 3: gebruiksvriendelijk 
kwaliteitshandboek 

 

     

Verbeterdoel: 
(Volgens SMART-criteria) 

Het kwaliteitshandboek is gestructureerd op basis van het EFQM-model. 
Alle kwaliteitsdocumenten (leidraden, procedures, …) worden geïntegreerd in het kwaliteitshandboek. 
 
Per domein van het EFQM-model krijg je een overzicht van alle kwaliteitsdocumenten. 
 
De teams hebben, op papier en op de server, elk hun map waar alle kwaliteitsdocumenten verzameld zijn, te beginnen met 
de kernprocessen. 
 
De kwaliteitsdocumenten zijn een belangrijk werkmiddel ter ondersteuning van de medewerkers ter realisering van 
kwaliteitsvolle dienstverlening t.a.v. alle gebruikers.  
Stapsgewijs worden de kwaliteitsdocumenten aangepast. 
Aan de hand van een nieuw sjabloon worden de doelstellingen en plan van aanpak zo concreet mogelijk beschreven. 

Verantwoordelijke: Kwaliteitscoördinator 

Middelen/ budget: Mappen, papier, personeel 

Acties: Tijdpad: Uitvoerder: Gewenst resultaat: Opvolging/ Supervisie: 

Kwhandboek op papier: 
inventariseren en ordenen 
van alle bestaande 
documenten en deze 
onderbrengen in de 9 
domeinen van EFQM 

April Kwaco Alle kwaliteitsdocumenten 
op papier staan in de 9 
domeinen. 

Kwaco 
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KWhandboek: uitwisseling 
rond inhoud 
kwaliteitshandboek met 
anderen 

Mei Kwaco en leden intervisie 
kwaliteit Limburg 

Uitwisseling, nieuwe input 
voor inhoud KWHB 

Kwaco 

Kwhandboek op papier: de 
documenten t.a.v. de 
kernprocessen apart 
ordenen per werkvorm 

Mei/juni Kwaco en WB Elke werkvorm (ABFT, ERPP, 
CB, DB, CAH, CI, TNT, CBAW, 
PH) heeft de 
kwaliteitsdocumenten van de 
kernprocessen apart en deze 
zijn geordend volgens het 
kwaliteitskader. 

Kwaco en WB 

Terugkoppeling KWHB juni Kwaco en kerngroep kwaliteit Informeren en bespreken van 
knelpunten met kerngroep 

Kwaco 

Kwaliteitshandboek op de 
server: 
Bovenstaande stappen 
realiseren digitaal  

juli Kwaco Alle kwaliteitsdocumenten 
staan in de 9 domeinen op de 
server. 

 

Map met de 
kwaliteitsdocumenten rond 
de kernprocessen op papier 
en op server 

Augustus Kwaco Aparte mappen voor de 
kernprocessen van de 
verschillende werkvormen 

 

Archiveren van oude 
documenten  

September  Kwaco en WB Alle oude documenten zijn 
geordend in het archief 

 

Aanpassen van de 
kwaliteitsdocumenten: 
stapsgewijs: starten met de  
1. kernprocessen 
2. cliëntresultaten 

Oktober en loopt verder in 
2017 
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1.2 Zelfevaluatie van de kwaliteitsthema’s 
 
Zelfevaluatie van het kwaliteitskader a.d.h.v. de vijf kwaliteitsthema’s (mei 2014) 
 
De zelfevaluatie gebeurde tijdens een coördinatie bespreking.  
Er werd een startsituatie bepaald voor de vijf kwaliteitsthema’s. 
In het groen staan de groeiniveaus waarop we ons momenteel bevinden. 
Dit betekent een startpunt voor het bepalen van prioriteiten van verbetertrajecten.  
 
(geactualiseerd op 28/05/2015) 
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Kwaliteitszorg  

 
Groei-
niveaus  

Kwaliteitszorg: organisatie en visie Kwaliteitszorg: betrokkenheid Kwaliteitszorg: methodiek en 
instrumenten 

Kwaliteitszorg: verbetertraject 

0 De organisatie heeft geen visie op 
kwaliteitszorg 

Binnen de organisatie is er geen 
betrokkenheid inzake kwaliteitszorg 

De organisatie hanteert geen 
methodieken noch instrumenten voor 
de kwaliteitszorg 

De organisatie formuleert geen 
verbetertrajecten 

 De organisatie onderneemt geen acties 
om te komen tot een adequate 
kwaliteitszorg. 

De organisatie onderneemt geen acties  
om de betrokkenheid te vergroten 

  

1 Er is structureel overleg inzake de 
kwaliteitszorg van de organisatie 

De organisatie betrekt op ad hoc basis 
de directie en medewerkers 

De organisatie hanteert enkel  ad hoc 
methodieken en instrumenten voor de 
kwaliteitszorg 

De organisatie formuleert ad hoc 
verbetertrajecten 

 De organisatie heeft een basiskennis 
van de basisprincipes en modellen van 
integrale kwaliteitszorg. 

   

2 De organisatie heeft een personeelslid 
of personeelsleden die kwaliteitszorg 
als eindverantwoordelijkheid binnen 
het takenpakket heeft/hebben 

De organisatie betrekt de medewerkers De organisatie beschikt over een  
kwaliteitshandboek  waarin een 
kwaliteitsbeleid is opgenomen 

De organisatie ontwikkelt smart-
geformuleerde verbetertrajecten 

 De organisatie heeft een visie op 
integrale kwaliteitszorg 

 De organisatie beschikt over een 
methodiek of instrument voor de 
zelfevaluatie 

De organisatie informeert de 
medewerkers over de verbetertrajecten 

 Integrale kwaliteitszorg beslaat 
minimaal volgende domeinen van  de 
organisatie: leiderschap, 
personeelsbeleid, beleid en strategie, 
middelen en partnerschappen, 
kernprocessen, gebruikers-, 
medewerkers- en 
samenlevingsresultaten 

   

3 Kwaliteitszorg is geïntegreerd in de 
dagelijkse werking van alle 
activiteitencentra van de organisatie 

Alle functiegroepen participeren in de 
kwaliteitszorg 

Het kwaliteitshandboek is 
gebruiksvriendelijk en bevat alle 
elementen volgens art.5§4 van het 
kwaliteitsdecreet 

De verbetertrajecten zijn smart 
gedefinieerd en als dusdanig opgesteld 
dat de PDCA-cyclus herkenbaar is 
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 Alle elementen van kwaliteitszorg zijn 
op elkaar afgestemd en vormen een 
geheel 

De organisatie  bepaalt op een 
doordachte wijze waar de gebruiker bij 
de kwaliteitszorg betrokken wordt 

Alle personeelsgroepen passen het 
kwaliteitshandboek toe 

De organisatie stelt verantwoordelijken 
aan voor de uitvoering en voortgang per 
verbetertraject 

  De organisatie bepaalt op een 
doordachte wijze waar de externe 
partners (verwijzers, andere 
hulpverleners, …) bij de kwaliteitszorg 
betrokken worden 

De zelfevaluatie gebeurt op basis van 
een vooraf vastgelegde en 
gestandaardiseerde manier, waarin de 
PDCA-cyclus duidelijk aanwezig is en 
waarin minimaal volgende domeinen 
van de organisatie aan bod komen: 
leiderschap, personeelsbeleid, beleid 
en strategie, middelen en 
partnerschappen, kernprocessen, 
gebruikers-, medewerkers- en 
samenlevingsresultaten 

De organisatie overloopt systematisch 
minimaal volgende domeinen van een 
organisatie (leiderschap, 
personeelsbeleid, beleid en strategie, 
middelen en partnerschappen, 
kernprocessen, gebruikers-, 
medewerkers- en 
samenlevingsresultaten) bij het bepalen 
van verbetertrajecten binnen het jaar- 
of meerjarenplan van de organisatie 

    De organisatie communiceert de 
resultaten van de verbetertrajecten aan 
de betrokkenen 

4 De organisatie evalueert systematisch 
de kwaliteitszorg en stuurt bij 

De organisatie evalueert systematisch 
de wijze waarop  de externe partners en 
de gebruikers betrokken worden en 
stuurt bij 

De organisatie evalueert systematisch 
de ingezette methodiek of instrument 
voor de zelfevaluatie en stuurt bij 

De organisatie voert de 
verbetertrajecten conform de planning 
uit, evalueert ze en stuurt bij 

 De organisatie legt minimaal de 
gebruikers-, medewerkers- en 
samenlevingsresultaten samen in een 
synthese, die de basis vormt voor het 
bepalen van prioritaire 
verbetertrajecten 

 De organisatie evalueert systematisch 
het kwaliteitshandboek en stuurt bij 

De organisatie implementeert de 
resultaten van de verbetertrajecten in 
de werking van de organisatie en legt ze 
samen met andere beleidsrelevante 
informatie 

    De organisatie borgt de bekomen 
resultaten van de verbetertrajecten in 
het kwaliteitshandboek 

    De organisatie communiceert actief 
over de verbetertrajecten en de 
resultaten ervan 

5 De organisatie benchmarkt zijn 
kwaliteitszorg en zelfevaluatie 

De organisatie maakt de manier waarop 
de betrokkenen betrokken worden 
actief kenbaar 

De organisatie onderneemt actief 
initiatieven voor kennisdeling van de 
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gebruikte methodieken en 
instrumenten 

 De organisatie heeft een 
kwaliteitscertificaat 

 De organisatie vergelijkt zijn 
methodieken en instrumenten 
nationaal en internationaal 

 

 De organisatie maakt zijn kwaliteitszorg 
en zelfevaluatie actief kenbaar 

 De methodieken en instrumenten zijn 
gecertificeerd en/of wetenschappelijk 
onderbouwd 
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Kernprocessen 

 
Groei-
niveaus  

Kernprocessen: onthaal van de 
gebruiker 

Kernprocessen: doelstellingen en 
handelingsplan 

Kernprocessen: afsluiting en 
nazorg 

Kernprocessen: pedagogisch 
profiel 

Kernprocessen: dossierbeheer 

0 Er is geen procedure inzake 
onthaal 

Er is geen procedure inzake 
doelstellingen en handelingsplan 

De procedure staat model voor 
andere organisaties 

Er is geen pedagogisch profiel Er is geen procedure inzake 
dossierbeheer 

1 De organisatie bepaalt ad hoc een 
werkwijze 

De organisatie bepaalt ad hoc een 
werkwijze 

De organisatie bepaalt ad hoc een 
werkwijze 

De medewerkers stemmen ad hoc 
af inzake visie op en uitvoering 
van de hulpverlening 

De organisatie beheert ad hoc de 
dossiers 

2 Er is een procedure inzake onthaal Er is een procedure inzake 
doelstellingen en handelingsplan 

Er is een procedure inzake 
afsluiting en nazorg 

Er is een pedagogische visie Er is een procedure inzake 
dossierbeheer 

3 De organisatie stelt de procedure 
op met inspraak van de 
proceseigenaars 

De organisatie stelt de procedure 
op met inspraak van de 
proceseigenaars 

De organisatie stelt de procedure 
op met inspraak van de 
proceseigenaars 

De organisatie documenteert de 
visie op hulpverlening aan de 
hand van onderbouwde 
referentiekaders met handvatten 
voor de hulpverleners 

De organisatie stelt de procedure 
op met inspraak van de 
proceseigenaars 

 De procedure is geëxpliciteerd 
met duidelijke 
verantwoordelijke(n), 
doelstellingen, instrumenten en 
werkwijzen 

De procedure is geëxpliciteerd 
met duidelijke 
verantwoordelijke(n), 
doelstellingen en instrumenten 

De procedure is geëxpliciteerd 
met duidelijke 
verantwoordelijke(n), 
doelstellingen en instrumenten 

De organisatie heeft een 
duidelijke visie en afspraken 
omtrent de essentiële aspecten 
van de hulpverlening 

De procedure inzake 
dossierbeheer is geëxpliciteerd 
volgens de wettelijke bepalingen 
met duidelijke afspraken over het 
beheer en de toegankelijkheid 
(intern en extern) van de dossiers 

 De organisatie communiceert de 
procedure 

De organisatie documenteert en 
communiceert de procedure 

De organisatie documenteert en 
communiceert de procedure 

Alle betrokkenen passen de visie 
en afspraken toe 

De organisatie documenteert en 
communiceert de procedure 

 Alle medewerkers passen de 
procedure toe 

Alle medewerkers passen de 
procedure toe 

Alle medewerkers passen de 
procedure toe 

De gebruiker heeft inspraak in en 
participeert aan alle aspecten van 
zijn hulpverleningstraject 

Alle medewerkers passen de 
procedure toe 

    De hulpverlening maakt voor elke 
gebruiker  
samenwerkingsafspraken met het 
externe hulpverleningsnetwerk 

 

    De hulpverlening betrekt actief 
het directe sociaal netwerk in het 
hulpverleningstraject van de 
gebruiker 
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4 De organisatie evalueert 
systematisch de procedure en 
stuurt bij 

De organisatie evalueert 
systematisch de procedure en 
stuurt bij 

De organisatie evalueert 
systematisch de procedure en 
stuurt bij 

De organisatie evalueert 
systematisch de visie op 
hulpverlening en de afspraken 
hieromtrent en stuurt bij 

De organisatie evalueert 
systematisch de procedure en 
stuurt bij 

 De evaluatie gebeurt met 
inspraak van de gebruikers en 
interne partners 

De evaluatie gebeurt met 
inspraak van de gebruikers en 
interne partners 

De evaluatie gebeurt met 
inspraak van de gebruikers en 
interne partners. (zie bij team 
CaH) 

De evaluatie gebeurt met 
inspraak van de gebruikers 

De evaluatie gebeurt met 
inspraak van de gebruikers en 
interne partners 

    De organisatie evalueert 
systematisch de wijze waarop de 
inspraak en participatie van de 
gebruiker vorm krijgt en stuurt bij 

 

5 De organisatie communiceert de 
procedure systematisch extern 

De organisatie communiceert de 
procedure systematisch extern 

De organisatie communiceert de 
procedure systematisch extern 

De visie op hulpverlening krijgt 
vorm vanuit minimaal de 
gebruikers-, medewerkers- en 
samenlevingsresultaten 

De organisatie communiceert de 
procedure systematisch extern 

 De organisatie evalueert 
systematisch de procedure met 
inspraak van externe partners 

De organisatie evalueert 
systematisch de procedure met 
inspraak van externe partners 

De organisatie evalueert 
systematisch de procedure met 
inspraak van externe partners 

Een onafhankelijk externe 
evalueert de visie op 
hulpverlening, de afspraken 
hieromtrent. De organisatie 
communiceert deze resultaten en 
stuurt de visie en de afspraken en 
uitvoering bij 

De organisatie evalueert 
systematisch de procedure met 
inspraak van externe partners 

 De procedure staat model voor 
andere organisaties 

De procedure staat model voor 
andere organisaties 

De procedure staat model voor 
andere organisaties 

De organisatie stelt de visie op 
hulpverlening, de afspraken 
hieromtrent  als model voor 
andere organisaties 

De procedure staat model voor 
andere organisaties 
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Gebruikersresultaten 

 
Groei-
niveaus  

Gebruikersresultaten: klachtenbehandeling Gebruikersresultaten: Gebruikerstevredenheid  over 
hulpverlengingsprocessen, over hulpuitvoering, over 
inspraak en participatie 

Gebruikersresultaten: Effect van de hulpverlening 

0 De organisatie heeft geen klachtenbehandeling De organisatie gaat de gebruikerstevredenheid niet na De organisatie gaat het effect van de hulpverlening 
voor de gebruikers niet na 

1 De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze voor de 
klachtenbehandeling 

De organisatie gaat ad hoc de gebruikerstevredenheid 
na 

De organisatie gaat ad hoc de effecten van de 
hulpverlening na 

2 De organisatie heeft een klachtenprocedure. De organisatie hanteert een of enkele methodieken of 
instrumenten om de gebruikerstevredenheid na te 
gaan 

De organisatie hanteert een of enkele methodieken of 
instrumenten om het effect van de hulpverlening te 
meten 

3 De organisatie stelt de klachtenprocedure op met 
inspraak van de proceseigenaars 

De organisatie heeft een duidelijke procedure of 
afspraken rond het meten van de 
gebruikerstevredenheid 

De organisatie heeft SMART indicatoren 
geformuleerd om het effect van de hulpverlening na 
te gaan 

 De klachtenprocedure is geëxpliciteerd met een duidelijk 
stappenplan, tijdspad, verantwoordelijken en finaliteit 

De organisatie gebruikt systematisch een op de 
doelgroep(en) afgestemde methodiek voor het meten 
van de gebruikerstevredenheid, waarbij ze minimaal 
de hulpverleningsprocessen, de hulpuitvoering, 
inspraak en participatie bevraagt 

De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de 
sectorale gegevens uit een uniform 
registratiesysteem om de effecten en processen van 
de hulpverlening in kaart te brengen 

 De organisatie communiceert de klachtenprocedure De organisatie gebruikt de gegevens van de 
tevredenheidsmeting als input voor de beleidsvoering 
van de organisatie 

De organisatie participeert aan wetenschappelijk 
onderzoek 

 Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe De organisatie gebruikt de gegevens van de 
tevredenheidsmeting om de communicatie en de 
samenwerking met gebruikers te verbeteren 

. 

 De organisatie bundelt systematisch de klachten van 
gebruikers en bespreekt ze op (beleids)overleg 

  

4 De organisatie evalueert systematisch de 
klachtenprocedure en stuurt bij 

De organisatie evalueert systematisch de 
instrumenten om de gebruikerstevredenheid te 
meten en stuurt bij 

De organisatie evalueert systematisch de 
gehanteerde indicatoren en instrumenten om de 
effecten van de hulpverlening te meten en stuurt bij 

 De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 
medewerkers 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers De organisatie gebruikt de aanbevelingen van 
wetenschappelijk onderzoek om de hulpverlening te 
optimaliseren 
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 Vanuit de gegevens van de klachtenprocedure zet de 
organisatie systematisch acties op rond de 
inputgebieden en de kernprocessen 

Vanuit de gegevens van de tevredenheidsmeting zet 
de organisatie systematisch acties op rond de 
inputgebieden en de kernprocessen 

De organisatie gebruikt de eigen en de sectorale 
gegevens uit een uniform registratiesysteem om 
systematisch acties op te zetten rond de 
inputgebieden en de kernprocessen 

 De organisatie linkt de gegevens van de 
klachtenprocedure aan de resultaten van andere 
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de 
gegevens kan geformuleerd worden 

De organisatie linkt de gegevens van de 
tevredenheidsmeting  aan de resultaten van andere 
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van 
de gegevens geformuleerd kan worden 

De organisatie linkt de resultaten van de effectmeting  
aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een 
gefundeerde interpretatie van de gegevens kan 
geformuleerd worden 

5 De organisatie communiceert de klachtenprocedure 
systematisch extern 

Een onafhankelijk externe evalueert de 
tevredenheidsmeting. De organisatie communiceert 
deze resultaten en stuurt de tevredenheidsmeting bij 

De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de 
sectorregistratiegegevens om te benchmarken 

 De organisatie evalueert systematisch de 
klachtenprocedure met inspraak van externe partners 

De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk 
onderbouwd 

De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de 
sectorregistratiegegevens om te benchlearnen 

 De klachtenprocedure staat model voor andere 
organisaties 

De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model 

voor andere organisaties 

De organisatie staat model voor andere organisaties 
inzake het meten van de effectiviteit van de 
hulpverlening. 

  De organisatie publiceert de resultaten van de 

tevredenheidsmeting 

De organisatie publiceert de resultaten van de 
hulpverlening, de registratiegegevens en de 
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek 
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Medewerkersresultaten 

 
Groei-
niveaus 

Medewerkersresultaten: personeelstevredenheid  Medewerkersresultaten: indicatoren en kengetallen (objectieve personeelsgegevens)  

0 De organisatie gaat de personeelstevredenheid niet na De organisatie houdt geen personeelskengetallen bij 

1 De organisatie gaat ad hoc de personeelstevredenheid na De organisatie houdt ad hoc personeelskengetallen bij 

2 De organisatie hanteert een of meerdere methodieken of instrumenten om de 
personeelstevredenheid na te gaan 

De organisatie geeft een aanzet tot het systematisch bijhouden van een aantal 
personeelskengetallen 

3 De organisatie heeft een duidelijke procedure of afspraken rond het meten van 
de personeelstevredenheid 

De organisatie bepaalt de personeelskengetallen op een doordachte wijze.  

 De organisatie meet systematisch de personeelstevredenheid, waarbij ze alle 
thema’s systematisch bevraagt 

De organisatie houdt de verschillende personeelskengetallen systematisch bij en 
bespreekt deze systematisch op (beleids)overleg 

 De organisatie heeft een duidelijk en gecommuniceerd beleid om signalen en 
input van medewerkers te capteren 

 

 De organisatie bundelt systematisch signalen en input van medewerkers en 
bespreekt ze op (beleids)overleg 

 

 De organisatie gebruikt de gegevens van de tevredenheidsmeting als input voor 
de beleidsvoering van de organisatie 

 

4 De organisatie evalueert systematisch het beleid rond de 
personeelstevredenheid en rond het omgaan met signalen en input van 
medewerkers en stuurt bij 

De organisatie evalueert systematisch de personeelskengetallen en stuurt bij 

 De evaluatie gebeurt met inspraak van de medewerkers Vanuit de gegevens van de personeelskengetallen zet de organisatie systematisch 
acties op rond de inputgebieden en de kernprocessen 

 Vanuit de gegevens van de tevredenheidsmeting en de signalen en input van 
medewerkers zet de organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en 
de kernprocessen 

De organisatie linkt de resultaten van de personeelskengetallen aan de resultaten 
van de andere thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens 
kan geformuleerd worden 

 De organisatie linkt de gegevens van de tevredenheidsmeting en de signalen en 
input van medewerkers aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een 
gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden 

 

5 Een onafhankelijk externe evalueert de tevredenheidsmeting. De organisatie 
communiceert de resultaten en stuurt de tevredenheidsmeting bij 

Een onafhankelijk externe evalueert de wijze waarop de personeelskengetallen 
worden verzameld en de resultaten hiervan. De organisatie communiceert de 
resultaten van deze evaluatie en stuurt bij 

 De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk onderbouwd De organisatie gebruikt systematisch de personeelskengetallen om te benchmarken 

 De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model voor andere organisaties De organisatie stelt de personeelskengetallen als model voor andere organisaties 
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Samenlevingsresultaten 

 
Groei-
niveaus  

Samenlevingsresultaten: waardering strategische partners  Samenlevingsresultaten: maatschappelijke opdracht en maatschappelijke tendensen 

0 De organisatie gaat de waardering van de strategische partners niet na De organisatie gaat niet na wat haar maatschappelijke opdracht is 

  De organisatie gaat de maatschappelijke tendensen die een impact hebben op het 
welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie niet na 

1 De organisatie gaat ad hoc de waardering van de strategische partners na De organisatie gaat ad hoc na of haar maatschappelijke opdracht nog actueel 
ingevuld is 

  De organisatie speelt ad hoc in op maatschappelijke tendensen die impact hebben 
op het welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie 

2 De organisatie onderneemt initiatief om de waardering van de strategische 
partners na te gaan 

De organisatie onderneemt initiatief om haar maatschappelijke opdracht te 
actualiseren 

  De organisatie onderneemt initiatief om in te spelen op de maatschappelijke 
tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking van de 
organisatie 

3 De organisatie verzamelt en analyseert systematisch gegevens over de 
waardering 

De organisatie actualiseert systematisch haar maatschappelijke opdracht en houdt 
systematisch rekening met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn 
van de gebruiker en de werking van de organisatie 

 De organisatie communiceert de analyse van de gegevens over de waardering 
naar de strategische partners 

De organisatie communiceert maatschappelijke tendensen die impact hebben op het 
welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie ten aanzien van de 
overheid en andere betrokkenen 

4 Vanuit de analyse van de gegevens over de waardering zet de organisatie 
systematisch acties op rond de inputgebieden en de kernprocessen 

Vanuit de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening houdend met  
maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de 
werking van de organisatie, zet de organisatie systematisch acties op rond de 
inputgebieden en de kernprocessen 

 De organisatie linkt de gegevens over de waardering aan de resultaten van andere 
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd 
kan worden 

De organisatie linkt de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening 
houdend met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de 
gebruiker en de werking van de organisatie, aan de resultaten van andere thema’s, 
waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden 

5 De organisatie neemt initiatief en zet samen met strategische partners acties op 
om de waardering en de samenwerking te verbeteren 

De organisatie neemt acties om, samen met andere betrokkenen, vanuit haar 
maatschappelijke opdracht, proactief en constructief maatschappelijke tendensen te 
beïnvloeden 

 Deze samenwerkingsacties staan model voor andere organisaties De organisatie staat model voor andere organisaties inzake de implementatie van 
maatschappelijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking 
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BIJLAGES: CONTEXTBEGELEIDING IN FUNCTIE VAN CRISIS (CRISISHULP 
AAN HUIS) 

 

Bijlage 1: Vragenlijst Einde hulpverlening Ouders 

 
Over de gezinsmedewerker is ongeveer 85% van de ouders tevreden over het geven van de uitleg, het 

steunend aspect, de hulp sloot aan bij hun vraag. Zelfs 90% van de bevraagde ouders geven aan dat ze 

de gezinsmedewerker transparant vonden tijdens/na contact met andere diensten. Over het telefonisch 

contact krijgen we terug dat 62% het (heel) gemakkelijk vonden om ons te bereiken, 38% heeft nooit 

moeten bellen omdat ze zelf aan de slag konden met de tips, gegeven tijdens de huisbezoeken.  

 

Over de begeleiding zelf zijn de ouders positief. 90% vond het een (grote) hulp waardoor het nu beter 

gaat. Vooral de verbeterde communicatie springt hierbij in het oog. 87% van de ouders vond dat de 

gezinsmedewerker goed luisterde en hen ondersteunde. Ze geven terug dat ze aan de slag kunnen gaan 

met de technieken, waarbij de basistechnieken de meest gebruikte technieken zijn. Net zoals vorig jaar 

twijfelde 1/3de van de ouders aan het nut van de begeleiding, maar dit kon merendeels besproken 

worden met de gezinsmedewerker. 80% van onze begeleidingen zijn gericht op het geven van 

handvatten, we merken op dat slechts 11 gezinnen praktische ondersteuning kregen (vervoer of 

huishoudelijke hulp). We trachten andere diensten zoals familiehulp in te schakelen voor de nodige 

praktische ondersteuning en dit past beter in onze visie, nl emancipatorisch werken.  

 

Op praktisch vlak vond 60% van de ouders die deze vraag  invulden, het (heel) gemakkelijk om ons 24u 

op 24u te bereiken. We krijgen zelfs terug bij de opmerkingen dat dit een pluspunt is voor onze dienst! 

78% heeft nooit moeten bellen in het weekend, ze konden zelf aan de slag met de technieken. Degene 

die wel gebeld hebben en een andere gezinsmedewerker aan de lijn kregen, ervaarde dit als goed. 

Ondanks de intensieve werkvorm, geeft 75% aan dat dit goed is. We krijgen van het merendeel terug 

dat de gezinsmedewerker er is voor hen als ze deze nodig hebben.  

 
De gezinsmedewerker:  

 

1. Je kreeg tijdens het kennismakingsgesprek van je gezinsmedewerker uitleg over 

de werking van onze dienst. Wat vond je van deze uitleg? 

68 Ik heb alles begrepen  

11 Ik heb een deel begrepen, maar niet alles  

0 Ik heb er niets van begrepen  

0 Er is geen uitleg geweest over de werking van de dienst  

0 Ik was er niet bij tijdens dit gesprek  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 

 
  Opmerkingen:  
   Begeleiding legde alles goed uit en gaf een vertrouwd gevoel (1) 
   Het ‘resultaat’ of ‘doel’ was mij niet helemaal duidelijk, daarna uitleg gevraagd (2) 
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2. Vond je de gezinsmedewerker even steunend voor alle gezinsleden?  

67 Ja  

3 Nee  

9 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

 Wil je hier wat meer over kwijt?  
  Mijn ex-vrouw is niet gehoord (1) 

  De focus lag erg op ouders en dochter, minder op de huidige gezinssamenstelling (1) 

  Er waren afwisselende gesprekken, niemand werd voorgetrokken (1) 

 

3. Vond je dat onze hulp aansloot bij je vraag?  

63 Ja, altijd  

14 Ja, meestal wel, soms niet  

1 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

1 Ik weet het niet  

 
 Opmerkingen:  
  Er werd heel goed geluisterd naar ons (2) 

 

4. Als je gezinsmedewerker contact had met andere diensten of personen, bracht je 

gezinsmedewerker je hiervan op de hoogte?  

72 Ja, altijd  

3 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

2 Ik weet het niet  

2 Niet ingevuld  

  

 Opmerkingen:  
  GM vroeg altijd toestemming en legde daarna alles uit (1) 
  Er waren geen andere diensten betrokken (2) 

 

5. Als jij je gezinsmedewerker telefonisch wou bereiken ging dat dan:  

33 Heel gemakkelijk  

16 Gemakkelijk  

1 Moeilijk  

0 Heel moeilijk  

28 Ik heb nooit moeten bellen  

1 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  
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 Opmerkingen:  
  Soms viel zijn gsm uit, gsm was stuk (1) 
  Steeds snelle reactie per sms of telefoon (2) 
  GM stond me altijd te woord met raad en nam rustig de tijd (1) 
 
De begeleiding van Crisishulp aan Huis:  

  

1. Was Crisishulp aan Huis al dan niet een hulp voor jullie gezin?  

43 Een grote hulp  

28 Een hulp  

1 Een last  

0 Een grote last  

6 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

  

 Opmerkingen:  
  Zij hebben me laten inzien dat ik het goed deed (1) 
  Jammer dat de begeleiding wegvalt (1) 
  Ik moet het uiteindelijk toch zelf doen (1) 
  Een aanvulling op de andere HV (1) 
 

2. Hoe is de situatie nu als je ze vergelijkt met het moment waarop Crisishulp aan 

Huis voor het eerst in je gezin kwam?  

24 Veel beter  

45 Beter  

6 Hetzelfde  

0 Slechter  

0 Veel slechter  

3 Anders  

1 Niet ingevuld  

  

 Wat is er beter/ slechter/ anders?  
  Betere communicatie tussen elkaar, minder conflicten thuis (17) 
  Concrete technieken aangeleerd gekregen (5) 
  Pedagogische vaardigheden van ouders zijn vergroot (3) 
  Verdere vervolghulp is uitgestippeld/geïnstalleerd (2) 
  Praktische zaken zijn in orde gemaakt (2) 
  Duur begeleiding is te kort (2) 

 

3. Vond je dat de gezinsmedewerker echt naar jou luisterde en probeerde jouw 

situatie te begrijpen?  

69 Ja  

2 Nee  

7 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  
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Opmerkingen:  

Gezinsmedewerker hield rekening met hetgeen wij graag wouden veranderen en hier 

werd aan gewerkt (1) 

 

4. Heb je een techniek, tip, vaardigheid, afspraak, … onthouden waar je nu nog iets 

aan hebt?  

66 Ja  

4 Nee  

5 Ik weet het niet  

4 Niet ingevuld  

 
Opmerkingen:  
 Basistechnieken (46) 
 Ik-boodschappen (11) 
 Afsprakenlijst en beloningssysteem (5) 
 Visualiseren (2) 
 Aangereikte technieken waren gekend (1) 

 
5. Heb je het gevoel dat je eigen vragen voldoende aan bod kwamen of mochten 

komen tijdens de begeleiding?  

77 Ja  

0 Nee  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

6. Op het einde van de begeleiding werd er een eindverslag opgemaakt.  Heb je de 

mogelijkheid gehad om het verslag te lezen en aan te vullen?  

67 Ja  

1 Nee  

2 Ik weet het niet  

9 Niet ingevuld  

 
 Opmerkingen: 
  Het eindverslag moet nog doorgenomen worden (1) 

 

7. Heb je concrete praktische/ financiële hulp gekregen (poetsen, babysitten, naar 

de winkel gaan, vervoer, …).  

11 Ja  

64 Nee  

2 Ik weet het niet  

2 Niet ingevuld  

 
 Opmerkingen: 

Vervoer (2) 

Huishoudelijke hulp (1) 
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8. Zijn er momenten geweest dat je twijfelde aan het nut van de begeleiding?  

25 Ja  

52 Nee  

2 Ik weet het niet  

  

 Weet je hoe dit kwam?  
  Zelf reeds veel ervaring (1) 
  Mijn draagkracht is momenteel erg laag (2) 
  Vorige begeleiding had weinig effect (1) 
  Ik had voorkeur voor een langdurige begeleiding (1) 
 

Indien je twijfelde, kon je dit dan bespreken met je gezinsmedewerker?  

19 Ja  

1 Nee  

1 Ik weet het niet  

4 Niet ingevuld  

 

 Zo nee, waarom niet?  
  Vertrouwen kreeg een deuk in de eerste week (1) 
 

9. Als je nu naar de begeleiding terugkijkt, beantwoordt CaH aan je verwachtingen?  

46 De begeleiding was zoals ik verwachtte  

13 Ik verwachtte iets anders  

17 Ik had geen verwachtingen  

3 Niet ingevuld  

  

Indien je iets anders verwachtte, wat verwachtte je dan?  
 Meer intensief en meer concreet (2) 
 Meer praktisch dan theoretisch (2) 
 Begeleiding was veel beter dan verwacht (1) 

 
Praktisch:  

  

1. Wat vond je van de mogelijkheid om iemand 24u op 24u te kunnen bereiken? 

27 Heel gemakkelijk  

19 Gemakkelijk  

2 Moeilijk  

2 Heel moeilijk  

24 Ik heb nooit moeten bellen  

3 Ik weet het niet  

2 Niet ingevuld  

 

Opmerkingen:  

  Zeker een pluspunt voor jullie dienst! (1) 
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2. Tijdens het weekend kon je beroep doen op een collega gezinsmedewerker. Ik heb 
beroep gedaan op de collega gezinsmedewerker (28)    Indien ja: dit was voor mij:  

11 Goed 

1 Om het even 

1 Moeilijk 

62 Ik heb geen beroep gedaan op de collega 

gezinsmedewerker 

3 Niet ingevuld 

 
3. Je gezinsmedewerker kwam elke dag langs.  Dat vond je:  

7 Te veel  

59 Genoeg  

7 Te weinig  

1 Ik weet het niet  

5 Niet ingevuld  

  

 Opmerkingen:  
  Bij aanvang van de begeleiding twee keer per dag een HB kunnen gebruiken (2) 
  Naar het einde toe mocht de begeleiding afgebouwd worden (4) 
 

4. Was je gezinsmedewerker er voor jou als je hem/haar nodig had?  

70 Ja, altijd  

4 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

4 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

 

5. Het invullen van deze vragenlijst vond ik:  

51 Zinvol  

16 Maakt mij eigenlijk niet veel uit  

4 Tijdverlies  

5 Ik weet het niet  

3 Niet ingevuld  

  

Heb je nog opmerkingen, vragen, voorstellen, … dan mag je deze altijd hier noteren: 
Bedankwoord (22) 
Reflectie over begeleiding (10) 
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Bijlage 2: Vragenlijst Einde TNT-begeleiding Ouders 

 
87% van de betrokken ouders zijn positief over de hele lijn over de gezinsmedewerker: de uitleg, het 
steunend aspect, het luisterend oor en het transparant zijn. De helft heeft gebruik gemaakt van onze 
telefonische permanentie, dat ze als (heel) gemakkelijk bereikbaar ervaren.  
 
Over de begeleiding geeft ook 87% aan dat ze het een (grote) hulp vonden, waarvan merendeel aangeeft 
dat het beter tot zeer beter gaat. De rust is teruggekeerd en dat wordt als positief ervaren. Twee 
personen geven aan dat het niet beter is, mede doordat het kind nog niet thuis is. We vermoeden dat 
de twee weken durende begeleiding te kort is voor deze gezinnen om de breuk te herstellen. 87% van 
de ouders geven aan dat we gewerkt hebben aan voor hun belangrijke thema’s en ze hebben iets gehad 
aan onze technieken. We zien hier vooral de basistechnieken, de communicatietechnieken en 
afsprakenlijst terugkomen, niet verwonderlijk gezien de doelstelling van een TNT.  
 
Over het praktisch aspect krijgen we ook van 87% van de ouders positieve feedback terug. De 
telefonische permanentie ervaren ze als (heel) gemakkelijk. Er geeft een ouder terug dat het een goed 
gevoel geeft dat er altijd iemand is! 5 Ouders hebben beroep gedaan op de weekendpermanentie en 
hebben dit positief ervaren, ook als dit een collega is. Het ondersteunend aspect, de dagelijkse 
huisbezoeken worden positief beoordeeld.  

 
De gezinsmedewerker:  

  

1. Je kreeg tijdens het kennismakingsgesprek van je gezinsmedewerker uitleg over de 

werking van onze dienst. Wat vond je van deze uitleg?  

21 Ik heb alles begrepen  

2 Ik heb een deel begrepen, maar niet alles  

0 Ik heb er niets van begrepen  

0 Er is geen uitleg geweest over de werking van de dienst  

0 Ik was er niet bij tijdens dit gesprek  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 

  

2. Vond je de gezinsmedewerker even steunend voor alle gezinsleden?  

20 Ja  

3 Nee  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

   Wil je hier wat meer over kwijt?  
Veel steun ervaren (1) 
Er vonden geen gesprekken met de andere kinderen plaats (1) 
Ook aan de zus werd de mogelijkheid voor een gesprek aangeboden (1) 

 
3. Vond je dat de gezinsmedewerker naar jou luisterde en probeerde jouw situatie te 

begrijpen?  

20 Ja, altijd  

1 Ja, meestal wel, soms niet  
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2 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

4. Als je gezinsmedewerker contact had met andere diensten of personen, bracht je 

gezinsmedewerker je hiervan op de hoogte? 

19 Ja, altijd  

0 Ja, meestal wel, soms niet  

2 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

1 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld 

 

5. Als jij je gezinsmedewerker telefonisch wou bereiken, ging dat dan: 

10 Heel gemakkelijk 

1 Gemakkelijk 

0 Moeilijk 

2 Heel moeilijk 

7 Ik heb nooit moeten bellen 

2 Ik weet het niet 

1 Niet ingevuld 

 
De begeleiding van Terug Naar Thuis?:  

 

1. Was Terug Naar Thuis? Al dan niet een hulp voor jullie gezin? 

13 Een grote hulp 

7 Een hulp 

2 Een last 

0 Een grote last 

1 Ik weet het niet 

0 Niet ingevuld 

  

Opmerkingen:  
14 dagen begeleiding is te kort (2) 
Het doet deugd dat we altijd op jullie kunnen terugvallen in nood! (1) 

 

2. Hoe is de situatie nu als je ze vergelijkt met het moment waarop Terug Naar Thuis? 

Voor het eerst in je gezin kwam? 

7 Veel beter 

8 Beter 

5 Hetzelfde 

0 Slechter 
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2 Veel slechter 

1 Anders: 

0 Niet ingevuld 

  

Wat is er beter/ slechter/ anders?  
Mijn kind is nog steeds niet thuis (2) 
Thuis is het terug rustig en aangenaam (4) 
Er is betere communicatie (1) 
Relatie is verslechterd, maar we hebben nu meer hulp binnen JWZ (1) 

 

3. Is er gewerkt aan de thema’s die je belangrijk vond?  

21 Ja  

2 Nee  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 

 

4. Heb je een techniek, tip, vaardigheid, afspraak, … onthouden waar je nu nog iets mee 

bent? 

17 Ja  

3 Nee  

1 Ik weet het niet  

2 Niet ingevuld 

  

Opmerkingen:  
Basistechnieken (3) 
Communicatie/Ik-boodschappen (5) 
Afsprakenlijst (3) 

 
5. Heb je het gevoel dat je eigen vragen voldoende aan bod kwamen of mochten komen 

tijdens de begeleiding? 

20 Ja  

2 Nee  

1 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

6. Op het einde van de begeleiding werd er een eindverslag opgemaakt.  Heb je de 

mogelijkheid gehad om het verslag te lezen en aan te vullen? 

19 Ja  

2 Nee  

1 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

 

7. Heb je concrete praktische/ financiële hulp gekregen (poetsen, babysitten, naar de 

winkel gaan, vervoer, …)?  

3 Ja  



 

Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 110 

17 Nee  

1 Ik weet het niet  

2 Niet ingevuld  

 

8. Zijn er momenten geweest dat je twijfelde aan het nut van de begeleiding?  

4 Ja  

19 Nee   

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Weet je hoe dit kwam?  
Er was geen vooruitgang zichtbaar (1) 
Ik dacht dat ik mijn kind niet meer ging zien (1) 

 
Indien je twijfelde, kon je dit dan bespreken met je gezinsmedewerker?  

1 Ja  

3 Nee  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Zo nee, waarom niet?  
/ 

 

9. Als je nu naar de begeleiding terugkijkt, beantwoordt Terug Naar Thuis? dan aan je 

verwachtingen?  

9 De begeleiding was zoals ik verwachtte  

5 Ik verwachtte iets anders  

8 Ik had geen verwachtingen  

0 Niet ingevuld 

  

Indien je iets anders verwachtte, wat verwachtte je dan?  
Ik hoopte tot een oplossing te komen (1) 
Een strenge dienst (1) 

   
 

Praktisch:  

  

1. Wat vond je van de mogelijkheid om iemand 24u op 24u te kunnen bereiken??  

15 Heel gemakkelijk  

4 Gemakkelijk  

0 Moeilijk  

0 Heel moeilijk  

4 Ik heb nooit moeten bellen  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  
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Opmerkingen:  
 Alleen al het gevoel dat er altijd iemand is (1) 
  

2. Tijdens het weekend kon je beroep doen op een collega gezinsmedewerker.  

5 Ik heb beroep gedaan op de collega gezinsmedewerker 

18 Ik heb geen beroep gedaan op de collega 

gezinsmedewerker 

0 Niet ingevuld 

 
Indien ja: dit was voor mij:  

5 Goed 

0 Om het even 

0 Moeilijk 

 

3. Je gezinsmedewerker kwam elke dag langs.  Dat vond je:  

2 Te veel  

21 Genoeg  

0 Te weinig  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

   

4. Was je gezinsmedewerker er voor jou als je hem/haar nodig had?  

19 Ja, altijd  

1 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

2 Nee, nooit  

0 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

  

Opmerkingen:  
Altijd bereikbaar en begripvol (2) 

 
5. Het invullen van deze vragenlijst vond ik:  

20 Zinvol  

3 Maakt mij eigenlijk niet veel uit  

0 Tijdverlies  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

6. Heb je nog opmerkingen, vragen, voorstellen, … dan mag je deze altijd hier noteren:  

   Bedankwoord (3) 

   Positieve noot over GM (2) 

   Te korte begeleiding (1) 

   Reflectie op de begeleiding (1)  
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Bijlage 3: Vragenlijst Follow-up Ouders 

 
In 52 (75%) van de gezinnen heeft CaH een positief effect, in vergelijking met 2014 is dit een daling van 
5%. Voor 14 (21%) gezinnen is de situatie hetzelfde gebleven en bij 3 (4%) gezinnen heeft het een 
negatieve invloed gehad.  
Hieruit mogen wij concluderen dat een CaH begeleiding, volgens ouders, ook nog na 1 maand, 
grotendeels een positief effect heeft. 
 
Om de ouders nog verder te ondersteunen na een  intensieve CaH-begeleiding, bieden wij nazorg aan. 
Daar gaan 79% van de ouders op in. Ouders kunnen verschillende vormen kiezen als nazorg. Daar zien 
we dat de face-to-face gesprekken het meeste gebruikt worden. Van de 18% ouders die niet kozen voor 
nazorg vinden 3% het een gemis.  
 
De meeste technieken die nog actief gebruikt worden in de gezinnen zijn de basistechnieken, de ik-
boodschappen en de afsprakenlijst.  
 
Redenen voor het niet invullen van een FU lijst door een ouder kunnen zijn: afwezigheid tijdens de FU, 
ouders zijn niet meer bereikbaar om FU te plannen waarop de FU lijst wordt opgestuurd en soms niet 
terugkomt.  
Bij een vroegtijdige afsluiting CaH volgt er nooit een FU. 

 
1. Hoe vind je de situatie nu, in vergelijking met de situatie aan het begin van de begeleiding van CAH? 

 

Veel beter Beter Hetzelfde Slechter Veel 
slechter 

Niet 
ingevuld 

14 38 14 3 0 0 

 
2. Welke tips en technieken heb je nog gebruikt?  Helpen ze? 

 

45 Basistechnieken 

28 Ik – boodschappen/communicatie 

14 Afsprakenlijst 

2 3 S’en/schapenverhaal 

3 Praktische tips 

7 Geen 

3 Niet ingevuld 

 
3. Welke diensten werden er tijdens de begeleiding besproken? 

 

Diensten Geen actie 
Op de 

Wachtlijst 
Is gestart 

CLB 1 0 3 

CGGZ 8 2 15 

BJB  9 23 17 

VAPH 2 1 1 

K&G / CKG 1 1 3 

CAD 1 0 3 

Leefgroep/internaat 3 0 1 

CAW 2 1 2 

Andere 6 3 11 
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4. Zijn er tussen het einde van de begeleiding en vandaag nog contacten geweest met Crisishulp aan 
Huis? 

Ja Neen 

52 16 

 
Indien ja: In welke vorm? 

Telefonisch SMS E-mail Gesprek 

33 3 3 38 

  
 Voldeed dit aan je verwachtingen? 

Ja Neen Niet ingevuld 

39 3 8 

 
 Indien nee: was het een gemis en had je er nood aan? 

Ja Neen 

3 13 
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Bijlage 4: Vragenlijst Einde hulpverlening Jongeren 

 

Over de gezinsmedewerker scoort 90% van de jongeren dat ze tevreden zijn over het geven van de 

uitleg en de aansluitende hulp op hun vraag. 70% is tevreden over de steunende houding en de 

terugkoppeling van de info. Bij het telefonisch contact geeft 30 % aan dat dit (heel) gemakkelijk was, 

50% heeft nooit moeten bellen. We merken op dat net als in de voorgaande  jaren, het vooral de ouders 

zijn die de telefonische contacten leggen in crisis. 

 

Over de begeleiding zijn de jongeren positief over de hele lijn. 85% ziet de begeleiding als een (grote) 

hulp waardoor het nu (veel) beter gaat. Net zoals in 2014 worden de mindere conflicten/ruzies thuis 

door de jongeren zelf aangegeven als de grootste verandering. Dit is een logisch gevolg aangezien dit 

vaak de grootste struikelblokken zijn tussen jongeren en hun ouders.  

85% vond een luisterend oor bij de gezinsmedewerker.  

Bij de technieken die ze onthouden hebben, scoren ze onze basistechnieken het hoogst. Hierop zetten 

we steevast sterk in en de reactie van de jongeren is hierop een bevestiging. Van de 40% van de jongeren 

die twijfelden tijdens de begeleiding, kon de helft dit effectief bespreken met de gezinsmedewerker wat 

ook verwijst naar het vinden van een luisterend oor.  

 

Op praktisch vlak zijn 90% van de jongeren tevreden over de telefonische permanentie ofwel hebben 

ze er geen beroep op gedaan. Net zoals in de voorgaande jaren merken we op dat de jongeren in 

mindere mate beroep doen op de telefonische permanentie, zowel door de week als in het weekend.   

Bij de dagelijkse huisbezoeken zien we een opmerkelijk verschil met 2014. 70% van de jongeren scoort 

dit als voldoende t.o.v. 57% in 2014, slechts 20% scoort dit als teveel t.o.v. 34% in 2014. Het intensieve 

karakter van de begeleiding heeft in 2015 minder gewogen op de jongeren. Of een andere mogelijke 

verklaring is dat het vorig jaar vooral gewogen heeft op de -12 jarigen en dat we nu een realistisch beeld 

hebben gekregen op hoe dit is voor +12 jarigen door verschillende vragenlijsten te hanteren. Het 

resultaat van 2016 zal hiervan al dan niet een bevestiging geven.  

 
De gezinsmedewerker:  

  

1. Je kreeg tijdens het kennismakingsgesprek van je gezinsmedewerker uitleg over de 

werking van onze dienst. Wat vond je van deze uitleg?  

19 Ik heb alles begrepen  

7 Ik heb een deel begrepen, maar niet alles  

0 Ik heb er niets van begrepen  

0 Er is geen uitleg geweest over de werking van de dienst  

0 Ik was er niet bij tijdens dit gesprek  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 

  

2. Vond je de gezinsmedewerker even steunend voor alle gezinsleden?  

20 Ja  

1 Nee  

6 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  
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3. Vond je dat onze hulp aansloot bij je vraag?  

20 Ja, altijd  

7 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

1 Nee, nooit  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

4. Als je gezinsmedewerker contact had met andere diensten of personen, bracht je 

gezinsmedewerker je hiervan op de hoogte?  

20 Ja, altijd  

3 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

4 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

 

5. Als jij je gezinsmedewerker telefonisch wou bereiken ging dat dan:  

5 Heel gemakkelijk  

4 Gemakkelijk  

0 Moeilijk  

0 Heel moeilijk  

15 Ik heb nooit moeten bellen  

3 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

  

Opmerkingen:  
GM belde steeds onmiddellijk terug (1) 
 

 

De begeleiding van Crisishulp aan Huis:  

  

1. Was Crisishulp aan Huis al dan niet een hulp voor jullie gezin?  

11 Een grote hulp  

13 Een hulp  

1 Een last  

2 Een grote last  

1 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  
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2. Hoe is de situatie nu als je ze vergelijkt met het moment waarop Crisishulp aan Huis 

voor het eerst in je gezin kwam?  

9 Veel beter  

13 Beter  

1 Hetzelfde  

2 Slechter  

0 Veel slechter  

3 Anders  

0 Niet ingevuld 

  

Wat is er beter/ slechter/ anders?  
Er zijn minder conflicten/ruzies thuis (6) 

 
3. Vond je dat de gezinsmedewerker echt naar jou luisterde en probeerde jouw situatie 

te begrijpen?  

24 Ja  

1 Nee  

3 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 

 

4. Heb je een techniek, tip, vaardigheid, afspraak, … onthouden waar je nu nog iets aan 

hebt?  

19 Ja  

3 Nee  

6 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Opmerkingen:  
 Basistechnieken (8) 
 Ik-boodschappen (2) 
 Afsprakenlijst (4) 
 Gebruiksaanwijzing (1) 

 
5. Heb je het gevoel dat je eigen vragen voldoende aan bod kwamen of mochten komen 

tijdens de begeleiding?  

23 Ja  

3 Nee  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  
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6. Op het einde van de begeleiding werd er een eindverslag opgemaakt.  Heb je de 

mogelijkheid gehad om het verslag te lezen en aan te vullen?  

19 Ja  

3 Nee  

1 Ik weet het niet  

5 Niet ingevuld  

 

7. Heb je concrete praktische/ financiële hulp gekregen (poetsen, babysitten, naar de 

winkel gaan, vervoer, …)?  

1 Ja  

18 Nee  

8 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

 

8. Zijn er momenten geweest dat je twijfelde aan het nut van de begeleiding?  

11 Ja  

15 Nee  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Weet je hoe dit kwam?  
 Begeleiding had niet altijd een effect (5) 
 Weinig tot geen verandering in het gedrag van mijn ouders (2) 

 
Indien je twijfelde, kon je dit dan bespreken met je gezinsmedewerker?  

6 Ja  

3 Nee  

1 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

 

9. Als je nu naar de begeleiding terugkijkt, beantwoordt CaH aan je verwachtingen?  

13 De begeleiding was zoals ik verwachtte  

6 Ik verwachtte iets anders  

9 Ik had geen verwachtingen  

0 Niet ingevuld 

  

Indien je iets anders verwachtte, wat verwachtte je dan?  
 Dat GM volledige dagen langskwam i.p.v. een paar uren per dag (1) 
 Meer spelenderwijs zaken aanleren (2) 
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Praktisch:  

  

1. Wat vond je van de mogelijkheid om iemand 24u op 24u te kunnen bereiken??  

6 Heel gemakkelijk  

2 Gemakkelijk  

0 Moeilijk  

0 Heel moeilijk  

18 Ik heb nooit moeten bellen  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

2. Tijdens het weekend kon je beroep doen op een collega gezinsmedewerker. Ik heb 
beroep gedaan op de collega gezinsmedewerker (1) Indien ja: dit was voor mij: 

1 Goed 

0 Om het even 

0 Moeilijk 

25 Ik heb geen beroep gedaan op de collega 

gezinsmedewerker 

2 Niet ingevuld 

 
3. Je gezinsmedewerker kwam elke dag langs.  Dat vond je:  

6 Te veel  

20 Genoeg  

0 Te weinig  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

4. Was je gezinsmedewerker er voor jou als je hem/haar nodig had?  

21 Ja, altijd  

5 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

1 Nee, nooit  

1 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 
5. Het invullen van deze vragenlijst vond ik:  

9 Zinvol  

9 Maakt mij eigenlijk niet veel uit  

6 Tijdverlies  

4 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  
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6. Heb je nog opmerkingen, vragen, voorstellen, … dan mag je deze altijd hier noteren:  

Positieve noot over GM (1) 

Bedankwoord (1) 
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Bijlage 5: Vragenlijst bij het einde van de hulp (-12 jaar) 

 

1. Heeft je begeleider uitgelegd wat hij/zij kwam doen? 

24 Ja :-) 

0 Een beetje :-/ 

1 Nee :-( 

2 Ik weet het niet  

 
2. Heb je kunnen zeggen wat je zelf wou? 

22 Ja :-) 

1 Een beetje :-/ 

1 Nee :-( 

3 Ik weet het niet  

 
3. Luisterde je begeleider naar jou? 

25 Ja :-)  

1 Een beetje :-/ 

0 Nee :-( 

1 Ik weet het niet  

 
4. Heb je genoeg alleen kunnen praten met je begeleider? 

19 Ja :-)  

3 Een beetje :-/ 

2 Nee :-( 

3 Ik weet het niet  

 
5. Waren er genoeg gesprekken met het hele gezin?   

22 Ja :-) 

2 Een beetje :-/ 

1 Nee :-( 

2 Ik weet het niet  

 
6. Heb je tips onthouden? 

21 Ja :-) 

2 Een beetje :-/ 

2 Nee :-( 

2 Ik weet het niet  

 
Zo ja, welke tips? 
 Basistechnieken (8) 
 Ruzie- of zeurboekje (3) 
 Ik-boodschappen (2) 
 Beloningssysteem (2) 
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7. Gaat het nu beter thuis? 

17 Ja :-)  

5 Een beetje :-/ 

2 Nee :-( 

3 Ik weet het niet  

 
8. Kunnen jullie verder zonder hulp? 

8 Ja :-)  

7 Een beetje :-/ 

6 Nee :-( 

6 Ik weet het niet  

 
9. Heb je nog opmerkingen over de hulp?  Als je wil, mag je hieronder nog iets schrijven voor je 

begeleider over de hulp? 
CaH heeft goed geholpen (2) 
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Bijlage 6: Vragenlijst Einde TNT-begeleiding Jongeren 

 
We hebben 17 TnT?-begeleidingen gedaan in 2015. Na 11 begeleidingen kregen we een vragenlijst terug 
(65%), van 6 begeleidingen niet (35%). De reden om een vragenlijst niet terug te krijgen is vaak de jonge 
leeftijd van het kind. In 2016 gaan we dit trachten op te vangen door aan deze kinderen ook de 
vragenlijst -12-jarigen te bezorgen.  
 
Over de gezinsmedewerker is 84% van de bevraagde jongeren positief. Van 11 jongeren krijgen we terug 
dat ze tevreden zijn over de uitleg, de steun, het luisterend oor en het terugkoppelen van de info. Deze 
jongeren hebben vaak niet moeten bellen (70%) ofwel ging dit (heel) gemakkelijk (25%).  
 
Over de begeleiding geven 75% van de jongeren aan dat het een (grote) hulp was en dat het (veel) beter 
gaat. We werken aan thema’s, die zij belangrijk vinden en bij de technieken komt duidelijk tot uiting dat 
het vaak draait rond de communicatie in een TnT?-begeleiding.  
De helft van de jongeren twijfelt wel eens tijdens de begeleiding over de terugkeer naar huis, 72% kan 
dit ook effectief bepreken met de gezinsmedewerker. De open communicatie, het gevoel dat de eigen 
vragen aan bod mogen komen, scoort hoog (92%) en dat komt ook hierbij tot uiting.  
 
Op praktisch vlak krijgen we terug dat 50% het heel gemakkelijk vindt om beroep te kunnen doen op de 
telefonische permanentie. In de opmerkingen krijgen we zelfs terug dat het een hele steun was voor de 
jongere! In het weekend hebben ze nooit moeten bellen.  
75% vond de dagelijkse huisbezoeken goed en de gezinsmedewerker was er voor de jongeren als deze 
hem/haar nodig had.   
 

 
De gezinsmedewerker:  

  

1. Je kreeg tijdens het kennismakingsgesprek van je gezinsmedewerker uitleg over de 

werking van onze dienst. Wat vond je van deze uitleg?  

11 Ik heb alles begrepen  

2 Ik heb een deel begrepen, maar niet alles  

0 Ik heb er niets van begrepen  

0 Er is geen uitleg geweest over de werking van de dienst  

0 Ik was er niet bij tijdens dit gesprek  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 

  

2. Vond je de gezinsmedewerker even steunend voor alle gezinsleden?  

10 Ja  

0 Nee  

3 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

   Wil je hier wat meer over kwijt?  
  / 
 
3. Vond je dat de gezinsmedewerker naar jou luisterde en probeerde jouw situatie te 

begrijpen?  
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11 Ja, altijd  

1 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

1 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

4. Als je gezinsmedewerker contact had met andere diensten of personen, bracht je 

gezinsmedewerker je hiervan op de hoogte? 

11 Ja, altijd  

0 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

1 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld 
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5. Als jij je gezinsmedewerker telefonisch wou bereiken, ging dat dan: 

2 Heel gemakkelijk 

1 Gemakkelijk 

0 Moeilijk 

0 Heel moeilijk 

9 Ik heb nooit moeten bellen 

1 Ik weet het niet 

0 Niet ingevuld 

  

 
De begeleiding van Terug Naar Thuis?:  

 

1. Was Terug Naar Thuis? Al dan niet een hulp voor jullie gezin 

4 Een grote hulp 

5 Een hulp 

0 Een last 

0 Een grote last 

4 Ik weet het niet 

0 Niet ingevuld 

 

2. Hoe is de situatie nu als je ze vergelijkt met het moment waarop Terug Naar Thuis? 

Voor het eerst in je gezin kwam? 

4 Veel beter 

6 Beter 

3 Hetzelfde 

0 Slechter 

0 Veel slechter 

0 Anders: 

0 Niet ingevuld 

  

Wat is er beter/ slechter/ anders?  
Er is heel veel veranderd (3) 
Alles wordt nu open besproken (1) 
Wij mogen papa terug zien (1) 
 

3. Is er gewerkt aan de thema’s die je belangrijk vond?  

11 Ja  

0 Nee  

2 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld 
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4. Heb je een techniek, tip, vaardigheid, afspraak, … onthouden waar je nu nog iets mee 

bent? 

8 Ja  

1 Nee  

3 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld 

  

Opmerkingen:  
Basistechnieken (2) 
Communicatie / Ik-boodschappen (5) 
Afsprakenlijst (3) 

 
5. Heb je het gevoel dat je eigen vragen voldoende aan bod kwamen of mochten komen 

tijdens de begeleiding? 

12 Ja  

1 Nee  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

6. Op het einde van de begeleiding werd er een eindverslag opgemaakt.  Heb je de 

mogelijkheid gehad om het verslag te lezen en aan te vullen? 

12 Ja  

0 Nee  

0 Ik weet het niet  

1 Niet ingevuld  

 

7. Heb je concrete praktische/ financiële hulp gekregen (poetsen, babysitten, naar de 

winkel gaan, vervoer, …)?  

2 Ja  

9 Nee  

0 Ik weet het niet  

2 Niet ingevuld  

 

8. Zijn er momenten geweest dat je twijfelde aan het nut van de begeleiding?  

7 Ja  

6 Nee  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Weet je hoe dit kwam?  
Omdat ik zeker wist dat ik papa/mama nooit meer wil zien (2) 
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Indien je twijfelde, kon je dit dan bespreken met je gezinsmedewerker?  

5 Ja  

2 Nee  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Zo nee, waarom niet?  
Mijn twijfels verdwenen snel (1) 

 

9. Als je nu naar de begeleiding terugkijkt, beantwoordt Terug Naar Thuis? dan aan je 

verwachtingen?  

5 De begeleiding was zoals ik verwachtte  

1 Ik verwachtte iets anders  

7 Ik had geen verwachtingen  

0 Niet ingevuld 

   

 

Praktisch:  

  

1. Wat vond je van de mogelijkheid om iemand 24u op 24u te kunnen bereiken??  

6 Heel gemakkelijk  

0 Gemakkelijk  

0 Moeilijk  

0 Heel moeilijk  

7 Ik heb nooit moeten bellen  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

  

Opmerkingen:  
 Het was een hele steun voor mij. Blijven doen! (1) 

 

2. Tijdens het weekend kon je beroep doen op een collega gezinsmedewerker.  

0 Ik heb beroep gedaan op de collega gezinsmedewerker 

13 Ik heb geen beroep gedaan op de collega 

gezinsmedewerker 

0 Niet ingevuld 

 
Indien ja: dit was voor mij:  

0 Goed 

0 Om het even 

0 Moeilijk 
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3. Je gezinsmedewerker kwam elke dag langs.  Dat vond je:  

3 Te veel  

9 Genoeg  

0 Te weinig  

1 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

4. Was je gezinsmedewerker er voor jou als je hem/haar nodig had?  

10 Ja, altijd  

0 Ja, meestal wel, soms niet  

0 Nee, meestal niet, soms wel  

0 Nee, nooit  

3 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 
5. Het invullen van deze vragenlijst vond ik:  

2 Zinvol  

11 Maakt mij eigenlijk niet veel uit  

0 Tijdverlies  

0 Ik weet het niet  

0 Niet ingevuld  

 

6. Heb je nog opmerkingen, vragen, voorstellen, … dan mag je deze altijd hier noteren:  

   Bedankwoord (3) 

   Positieve noot over gezinsmedewerker (1) 
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Bijlage 7: Vragenlijst Follow-up Jongeren 

 
De basistechnieken, communicatietechnieken en afsprakenlijsten blijven net zoals vorig jaar de 
hulpmiddelen waar de jongeren het meest gebruik van blijven maken. Ook geven 7 jongeren aan dat ze 
niets meer gebruiken (in 2014 waren dit 9 jongeren). Wat maakt dat ze geen technieken gebruiken? Het 
blijft moeilijk om daar een sluitend antwoord op te krijgen.  
 
Net zoals in 2014 blijven vooral GGZ en BJB de vervolghulp bij de jongeren dat gestart is of waar ze voor 
op de wachtlijst staan.  
 
De helft van de bevraagde aantal jongeren heeft een vraag voor nazorg, dat meestal plaatsvindt in de 
vorm van een gesprek. Dit voldeed meestal aan de verwachtingen. Indien er geen gesprek is geweest, 
was daar meestal ook geen nood aan.   
 

 
1. Hoe vind je de situatie nu, in vergelijking met de situatie aan het begin van de begeleiding van CAH? 

 

Veel beter Beter Hetzelfde Slechter Veel 
slechter 

Niet 
ingevuld 

5 15 3 1 1 0 

 
2. Welke tips en technieken heb je nog gebruikt?  Helpen ze? 

 

16 Basistechnieken 

5 Ik – boodschappen/communicatie 

3 Afsprakenlijst 

7 Geen 

0 Niet ingevuld 

 
3. Welke diensten werden er tijdens de begeleiding besproken? 

 

Diensten Geen actie 
Op de 

Wachtlijst 
Is gestart 

CLB 2 0 1 

CGGZ 1 0 5 

BJB  4 8 3 

VAPH 0 0 0 

K&G / CKG 1 0 0 

CAD 0 0 0 

Leefgroep/internaat 2 1 0 

CAW 0 0 0 

Andere 0 1 1 

 
4. Zijn er tussen het einde van de begeleiding en vandaag nog contacten geweest met Crisishulp aan 

Huis? 

Ja Neen 

13 12 

 
  



 

Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 129 

Indien ja: In welke vorm? 

Telefonisch SMS E-mail Gesprek 

3 0 0 12 

  
 Voldeed dit aan je verwachtingen? 

Ja Neen Niet ingevuld 

11 1 1 

 
 Indien nee: was het een gemis en had je er nood aan? 

Ja Neen 

1 10 
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Bijlage 8: Vragenlijst bij het einde van de hulp (Verwijzers) 

 

1. Was het voor het gezin een meerwaarde dat jij erbij was op de kennismaking?   

24 Ja 

1 Nee 

4 Niet ingevuld 

 

Opmerkingen 
Het was belangrijk dat een vertrouwde begeleider de nieuwe begeleiding kon 
introduceren (5) 
Positief om bij de kennismaking te zijn zowel voor het gezin als voor de aanmelder (1) 
Het is nuttig en het is niet evident omwille van last minute afspraak (1) 
Deze vraag best aan het gezin zelf stellen (3) 

 

2. Was het voor het gezin een meerwaarde dat jij erbij was op het eindverslag?   

19 Ja 

4 Nee 

6 Niet ingevuld 

 

Opmerkingen 
 Mama heeft ervoor gekozen om niet aanwezig te zijn op het eindverslag (1) 
 Zeker want na CaH moet je het als aanmelder terug opnemen (4) 
 Toegestuurd verslag is voldoende (1) 

 

3. Heeft CaH gewerkt met de doelstellingen die jij (of de jeugdrechter) vooropstelde?   

29 Ja 

0 Nee 

0 Niet ingevuld 

 

Opmerkingen 
Er werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen de hoofddoelstelling en de 
bijkomende doelen (1) 
Goede afstemming tussen gezin en begeleiding CaH (1) 
 

4. Werd je tijdens de begeleiding voldoende op de hoogte gebracht?   

28 Ja 

0 Nee 

1 Niet ingevuld 

 

Opmerkingen 
 Absoluut (3) 

Communicatie en overleg verliep zeer vlot en transparant (1) 
Fijne samenwerking (2) 
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5. Waren de verslagen duidelijk en voldoende?  

28 Ja 

1 Nee 

0 Niet ingevuld 

 
 Opmerkingen 

 Tussentijdse evaluatie mocht uitgebreider zijn (1) 
 Prima (1) 
 

6. Was het zinvol om CaH in te schakelen voor dit gezin?   

28 Ja 

1 Nee 

0 Niet ingevuld 

 

Opmerkingen 
Ondanks de geleverde inspanningen van de begeleiding heeft CaH niet alle doelen 
kunnen bereiken (1) 
Begeleiding heeft ervoor gezorgd dat het meisje terug naar huis kon gaan (1) 
Fijn om op korte termijn geholpen te worden (1) 
Zeker en vast, gezin veel handvaten gekregen (2) 
Heeft rust gebracht en hopelijk voldoende energie om even mee verder te kunnen (2) 

 

7. Hebben we een uithuisplaatsing kunnen vermijden?   

21 Ja 

6 Nee 

2 Niet ingevuld 

 

Opmerkingen 
 Een uithuisplaatsing is in deze situatie echt nodig (1) 

Of we dit kunnen blijven vermijden, zonder de nodige verdere mobiel-ambulante 
ondersteuning (gezien de lange wachtlijsten), is nog maar de vraag (4) 
Weet nog steeds niet wat het beste is voor het kind (1) 
Uithuisplaatsing kunnen vermijden met de nodige vervolghulp (1) 
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BIJLAGES: CONTEXTBEGELEIDING 

 

Bijlage 1: Evaluaties ABFT en ERPP door ouders 

 
1.1 Praktisch 
 

Praktisch Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Gem. 
1. Ben je tevreden over het 
aantal huisbezoeken? 

  1 4 4 4,33 

2. Wat vind je van de duur van 
een huisbezoek? 

   9  4,00 

3. Is je begeleider voldoende 
bereikbaar? 

  1 7 2 4,10 

4. Is de dienst voldoende 
bereikbaar? 

  2 7 1 3,90 

TOTAAL      4,08 

 
 
1.2 Relatie en manier van werken 
 

Relatie Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Gem 
5. Werd er voldoende 
rekening gehouden met jullie 
gewoontes/manier van leven? 

   6 4 4,40 

6. Betrok de begeleider al de 
nodige gezinsleden?  

   4 6 4,60 

7. Luisterde de begeleider 
naar je verhaal? 

   2 8 4,80 

8. Voelde de begeleider met je 
mee? 

   6 4 4,40 

9. Kon je jouw gevoelens en 
gedachten tegen de 
begeleider vertellen? 

   4 6 4,60 

10. Was de gebruikte taal 
verstaanbaar? 

   2 7 4,78 

11. Werden ook de dingen die 
goed liepen gezien / 
besproken? 

   6 4 4,40 

12. Voelde je je voldoende 
gerespecteerd? 

   2 8 4,80 

TOTAAL      4,60 
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1.3 Tevredenheid omtrent Fasering (Indicatie afsluiting, nazorg) 
 

 Vond je ABFT/ ERPP de juiste aanpak voor jouw problemen/klachten? 
Jazeker 
Ja er werd naar een oplossing gezocht 
Ja we kregen een inzicht 
6 maanden was te kort om de problemen aan te pakken 

 

 Welk gevoel heb je bij de manier waarop de begeleiding is gestopt?  
Spijtig, wil best nog langer zijn. 
2x Is nog niet gestopt. Hebben het zeker nog nodig in de komende periode (Contextbeleiding) 
Gelukkig kregen wij langdurige begeleiding en hoeft het nu niet te stoppen 

 

 Waar kan je terecht voor hulp nu de thuisbegeleiding stopt? 
Bij vrienden en familie, specialistische hulp moet ik nog kijken 
Van ABFT naar contextbegeleiding 

 
Effecten aangegeven door de ouders:  
 

 Wat heb je geleerd? 
Rustig blijven en veel praten 
Soms rustig blijven en los laten relativeren 
Om minder lang uitleg te geven aan mijn kind en proberen positiever te worden 

 

 Zou je een ander aanraden hulp te zoeken bij Daidalos? 
Jazeker zo krijg je zelf een andere kijk op problemen 
Ja, wij vinden dat het wel goed is. Voor als het moeilijk gaat in thuissituaties, gezin, goede 
hulp 
Jazeker, omdat zij mee helpen maar oplossing zoeken 

 

 Tevredenheid omtrent de hulpuitvoering: 
Wat heb je als negatief ervaren? 
Geen  
Kost veel inspanning maar is nodig. 
Kost veel tijd van ons 

 

 Welke opmerkingen of tips heb je voor ons? 
Goede thuisbegeleidsters 
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Bijlage 2: Evaluaties ABFT en ERPP door Jongeren 

 

2.1 Tevredenheid rond de hulpverleningsprocessen 
 

 Wat kwam thuisbegeleiding in jullie gezin doen? 
- Kijken hoe het in ons gezin gaat: 2 
- Helpen (met mijn angsten, met gezinsproblemen): 3 
- Dingen leren zodat ik broer niet meer sla 
 

 Wat heb je positief /negatief ervaren? Wat vond je leuk? 
- De knuffelmomenten 
- Verhaal kwijt kunnen 
- Samen spelletjes doen 
- Hulp voor problemen 
- Niets 
 

 Welk gevoel heb je bij de manier waarop de begeleiding is gestopt? 
- Gewoon  
- Goed 
- Begeleiding schakelt 
- Angst dat het weer slechter zal gaan in gezin 
- Soms heb ik het wel nodig 

 
 

2.2 Tevredenheid rond de hulpuitvoering 
 

 Kwam de thuisbegeleider voldoende vaak voor jou? 
- Ja: 3 
- Wij gingen voldoende naar daar 
- Wilde meer gesprekjes 

 
 

2.3 Tevredenheid rond inspraak en participatie 
 

3 Werden gemaakte afspraken door de begeleider nagekomen? 
- Ja: 3  
- er waren geen afspraken 

 
 

2.4 Effecten van de hulpverlening ervaren door de jongeren 
 

3 Is er iets veranderd aan …? 
- Ouders zijn strenger geworden 
- Betere communicatie met papa 
- Meer regels en afspraken gemaakt 
- Mijn gedrag 
 

4 Wat heb je geleerd? 
- Ik kom vaker mijn afspraken na 
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5 Rustig blijven 
- Met papa praten 
- Niet meer in mijn broek doen 
- Mijn gedrag verbeteren 
- Als mama stop zegt, moet ik stoppen 

 
6 Wat neem je mee voor de toekomst? 

- Weet ik niet 
- Niets 
- Rustiger blijven 
- Alle hulp die ik gekregen heb 

 
7 Waar kan je terecht voor hulp nu de thuisbegeleiding gestopt is? 

- CGG 
- Psychiater 
- Vrienden: 2 
- Ouder(s) 
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Bijlage 3: Eindevaluaties contextbegeleiding door ouders 

 
3.1 Praktisch 
 

Praktisch Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Gemiddelde 

1. Ben je tevreden over het 
aantal huisbezoeken? 

 1 1 34 28 4,39 

2. Wat vind je van de duur van 
een huisbezoek? 

  6 36 24 4,27 

3. Was jouw begeleider bereik-
baar als je hem nodig had? 

  2 31 30 4,44 

4. Is de dienst voldoende 
bereikbaar? 

 1 3 41 11 4,11 

5. Voldoende gehoor bij tel. 
opvang door een andere 
begeleider? 

 1 3 27 7 4,05 

TOTAAL      4,25 

 
 
3.2 Relatie en manier van werken 
 

Relatie Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Gemiddelde 

6. Werd er voldoende 
rekening gehouden met jullie 
gewoontes/manier van leven? 

 1  36 26 4,38 

7. Betrok de begeleider al de 
nodige gezinsleden? 

1 1 1 28 30 4,39 

8. Luisterde de begeleider naar 
je verhaal? 

  2 18 43 4,65 

9. Voelde de begeleider met je 
mee? 

  4 26 33 4,46 

10. Kon je jouw gevoelens en 
gedachten tegen de 
begeleider vertellen? 

  4 25 34 4,48 

11. Was de gebruikte taal 
verstaanbaar? 

   20 42 4,68 

12. Werden ook de dingen die 
goed liepen gezien / 
besproken? 

  2 28 32 4,48 

13. Voelde je je voldoende 
gerespecteerd? 

  2 20 40 4,61 

TOTAAL      4,52 
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3.3 Open vragen 
 
Bij de open vragen willen we de mensen de gelegenheid geven om wat meer uitleg te geven over wat 
ze vinden van de begeleiding. Sommigen maken hier goed gebruik van, anderen vullen weinig in.  
De antwoorden die het meest voorkomen worden weergegeven alsook de opvallende antwoorden 
naar verbetering 
 
Tevredenheid omtrent fasering (indicatie afsluiting, nazorg)  

 
 Vond je thuisbegeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen/klachten? 

De meeste ouders vinden CB de juiste aanpak voor hun problemen. 5 ouders vonden het niet de 
juiste hulp, 4 ouders vonden het deels de juiste. 
 

 Welk gevoel heb je bij de manier waarop de begeleiding is gestopt?  
Het overheersend gevoel bij de ouders is tevredenheid bij het afronden van de begeleiding. Een 
aantal ouders geven aan dat het wegvallen van de CB ook twijfel met zich meebrengt.  
 
 

 Waar kan je terecht voor hulp nu de thuisbegeleiding stopt? 
Mensen geven aan in eigen netwerk (gezin, familie en vrienden) terecht te kunnen, alsook bij 
hulpverleners. 
Een aantal mensen kan na interne schakeling terecht bij het hulpaanbod van Daidalos vzw. 

 
Effecten aangegeven door de ouders 
 

 Wat heb je geleerd? 
Ouders hebben vooral communicatievaardigheden geleerd, geduld en omgaan met 
(pedagogische) problemen.  

 
 

 Zou je een ander aanraden hulp te zoeken bij Daidalos?  
Geen enkel gezin geeft aan dat ze CB Daidalos niet zouden aanraden aan anderen. Belangrijkste 
redenen om hulp van Daidalos aan te raden zijn: goede hulp, vertrouwen, luisterend oor, beter 
verstaan van het kind.  
 

Tevredenheid omtrent de hulpuitvoering 
 

 Wat heb je als negatief ervaren? 
Een overgrote meerderheid heeft niets negatiefs ervaren.  
Wat mensen als negatief ervaren is zeer gevarieerd.  
 

 Welke score zou je geven aan de totale behandeling/begeleiding? (omcirkel) 
Gemiddelde is 7,38 oftewel 74%. 
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Bijlage 4: Eindevaluaties contextbegeleiding door jongeren 

 
4.1 Tevredenheid rond de hulpverleningsprocessen 
 

1 Wat kwam contextbegeleiding in jullie gezin doen? 
De helft van de jongeren geeft aan dat de CB kwam helpen bij gezinsproblemen, gevolgd 
door: helpen bij mijn problemen, praten met mij en mijn mama, en helpen bij de band met 
mijn ouders.  
 

2 Wat heb je negatief ervaren? Wat vond je niet leuk? 
Het merendeel geeft aan dat niets negatief was. 2 jongeren vonden de begeleiderswissel 
negatief.  
Het duurde te lang, het praten over moeilijke thema’s, moeten helpen met opruimen, eigen 
aandeel leren zien wordt ook als negatief ervaren.  
 

3 Wat heb je positief ervaren? Wat vond je leuk? 
Een goed gesprek met de contextbegeleider, mijn hart kunnen luchten, er zijn als ik het 
moeilijk had, gesprekken met de andere gezinsleden.  
 

4 Welk gevoel heb je bij de manier waarop de begeleiding is gestopt? 
Een aantal hebben een goed gevoel bij de manier waarop de CB gestopt is.  
Een aantal hebben helemaal geen gevoel bij het beëindigen van de begeleiding. 
Andere reacties zijn: ik wilde nog spreken met de begeleiding, ik ga de begeleiding missen en 
te plots gestopt. 

 
 
4.2 Tevredenheid rond de hulpuitvoering 
 

5 Kwam de thuisbegeleider voldoende vaak voor jou? 
Het merendeel van de jongeren geeft aan dat de begeleiding voldoende vaak kwam. Een 
kleine minderheid vindt dat de begeleiding te veel kwam. 
 

 
4.3 Tevredenheid rond inspraak en participatie 
 

6 Werden gemaakte afspraken door de begeleider nagekomen? 
De meeste jongeren geven dat gemaakte afspraken werden nagekomen. 
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4.4 Effecten van de hulpverlening ervaren door de jongeren 
 
Via drie vragen proberen we zicht te krijgen op de effecten ervaren door de jongeren. 
Ze geven aan dat ze heel wat geleerd hebben en proberen ook heel wat dingen mee te nemen naar de 
toekomst. 
 

7 Is er iets veranderd aan …? 
Antwoorden variëren van beter band thuis, betere relatie met mama, rustiger geworden, ik 
mag meer naar mijn mama, … 
 

8 Wat heb je geleerd? 
Jongeren geven aan: rustiger geworden, meer open te zijn, … En sommigen geven aan niets 
geleerd te hebben. 
 

9 Wat neem je mee voor de toekomst? 
Rustig blijven (17%), niets (17%), eerlijk zijn (4%), opruimen kan leuk zijn (4%), … 
 

10 Waar kan je terecht voor hulp nu de thuisbegeleiding gestopt is? 
Veel jongeren geven aan bij hun ouder(s), ruimere familie of vrienden terecht te kunnen 
geven. Enkelen geven aan terecht te kunnen bij andere hulpverlening. 
 

11 Welke score zou je geven aan de totale behandeling/begeleiding? (omcirkel) 
Gemiddelde is 6,95 oftewel 70%. 
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Bijlage 5: Onderwijs, schoolachterstand 

 

5.1 Onderwijsniveau 

Onderwijsniveau 
ABFT ERPP CB Noord CB Midden-West CB DB PH 

♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal 

Nog niet schoolgaand       1 4 5 2 2 4 2  2    

Niet in regel met leerplicht          1  1       

BuKO (Buitengewoon kleuteronderwijs)        1 1    1 1 2    

Kleuteronderwijs       14 12 26 12 12 24 2 3 5 1  1 

BuLO (Buitengewoon lager onderwijs)       10 9 19 4 8 12 2 8 10    

Lager onderwijs       26 34 60 18 15 33 1 4 5    

BuSO       5 8 13  6 6       

1ste graad ASO 1  1    7 9 16 2 1 3  1 1    

1ste graad TSO/KSO       3 1 4 4  4       

1ste graad BSO       4 6 10 3 2 5 1 1 2  1 1 

2de graad ASO 1  1    6 5 11          

2de graad TSO/KSO     1 1 5 1 6 4 2 6 1  1  1 1 

2de graad BSO     1 1 11 5 16 5 5 10 1  1    

3de graad ASO 1  1 2  2 1  1 3  3       

3de graad TSO/KSO 1  1    2 2 4 3 4 7     1 1 

3de graad BSO 2 1 3    4 4 8  1 1       

Bachelor       1 1 2        2 2 

Deeltijds ond. en deeltijds werkzoekend        3 3 1 1 2       

Deeltijds ond. en deeltijds werkend       1 2 3 1  1       

Werkend       3 4 7  4 4       

Werkzoekend        1 1 1 1 2 2  2    

Ander       1 1 2          

Invaliditeitsuitkering           1 1       

Totaal 6 1 7 2 2 4 105 113 218 64 65 129 13 18 31 1 5 6 
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5.2 Schoolachterstand 
 

Schoolachterstand ABFT ERPP CB Noord CB M-W CB DB PH 

 ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal ♀ ♂ Totaal 

Geen schoolachterstand 6  6 2 2 4 87 84 171 59 53 112 7 13 20 1 5 6 

1 jaar  1 1    10 15 25 3 7 10 3 5 8    

2 jaar       4 6 10    1  1    

3 jaar        2 2          

Niet van toepassing (jongere 
is nog niet schoolgaand of 
werkt) 

      4 6 10 2 5 7 2  2    

Totaal 6 1 7 2 2 4 105 113 218 64 65 129 13 18 31 1 5 6 

 
 
 
 



Daidalos vzw Kwaliteitsverslag 142 

Bijlage 6: Opgesplitste bezettingsgraad per jaar sinds 1992 

 

Jaar 
Capaciteit Bezetting in % 

Peer HZ DB CB Peer HZ DB CB 

1992 9        

1993 18    84,53    

1994 18    97,67    

1995 20    97,22    

1996 24    98,3    

1997 24    98,2    

1998 24    99,7    

1999 24    99,2    

2000 32    92,4    

2001 32  10  99,5  66,7  

2002 32  10  99,2  85  

2003 32  10  99,6  88,2  

2004 32  10  99,4  99,1  

2005 32  10  99,5  99,4  

2006 32  10  98,4  99,84  

2007 32  10  99,1  99,1  

2008 32 16 10  95,3 66,9 98,9  

2009 32 32 10  97,4 90,2 97  

2010 32 32 10  98,2 98,1 91,12  

2011 32 32 10  98,2 98,4 99,86  

2012 48 32 10  89,3 97,1 99,81  

2013 48 32 10  97,4 97,29 99,34  

2014    90    96,5 

2015    102    87,3 

 
 

 


