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AFKORTINGEN
A-document
ABFT
AC
ACT
AJW
BI
BINC
BJB
BS
BZW
CAD
CaH
CAW
CB
CBAW
CBCL
CDI
CGGZ
CI
CIG
CKG
CLB
COBAL
COLim
CPL-18j
DAB
DAGG
DIG
DC
EFQM
ERPP
FF
FU
GGZ
GV
IB
ICM
ICT
IPA
IR©
IROJ
JAC
KPC
KPO
KwaCo
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Aanmeldingsdocument
Attachment Based Family Therapy
Algemeen Coördinator
Afdeling continuïteit & toegang
Agentschap JongerenWelzijn
Brede Instap
Begeleiding in Cijfers
Bijzondere JeugdBijstand
Breedsporig
Begeleid Zelfstandig Wonen
Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen
Crisishulp aan Huis
Centra Algemeen Welzijnswerk
ContextBegeleiding
Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen
Child Behavior CheckList
Child Depression Inventory
Centra Geestelijke GezondsheidsZorg
CrisisInterventie
Centrum voor Integrale Gezinsondersteuning
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Centra voor LeerlingenBegeleiding
Coördinatie Brabant – Antwerpen – Limburg betreffende dagbegeleiding in groep
Columbus Limburg
CrisisPunt Limburg voor -18 jarigen / crisismeldpunt
Dienst Ambulante Begeleiding
Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Dagbegeleiding In Groep
Dagcentrum
European Foundation for Quality Management
Emotioneel Relationeel Pedagogisch Programma
Families First
Follow Up
Geestelijke GezondheidsZorg
Gemandateerde Voorziening
Individuele Begeleiding / Individuele Begeleider
Interveniërend Case Management
Inhoudelijk coördinatorenteam
Interne PreventieAdviseur
Interne Regie (Cliënt)
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp
Jongeren Advies Centrum
KinderPsychiatrisch Centrum
Kruispuntoverleg coördinatoren
KwaliteitsCoördinator
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LCO
LI
LPJ
M-document
MPI
MW
NVR
OCJ
OCMW
OCT
OSD
OVBJ
PDCA
PH
PRIAC
RTJ
SDJ / SDJR
TC
TNT?
VAPH
VTE
VK
VOB
VTO
WB
YSR
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Lokaal Cliënt Overleg
Laagintensief
Limburgs Platform Jeugdhulp
Motivatie document
Medisch-Pedagogisch Instituut
Midden-West
Non Violence Resistance
OndersteuningsCentrum Jeugdzorg
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Organisatorisch coördinatorenteam
Ondersteuningscentra en Sociale Diensten van de jeugdrechtbanken
Organisatie Voor Bijzondere Jeugdzorg
Plan – Do – Check – Act
Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering
Prioritair Actieplan
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Sociale Dienst JeugdRechtbank
TeamCoördinator
Terug Naar Thuis?
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Voltijds Equivalent
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
VeiligheidsOndersteunend Beleid
Vorming, training en opleiding
WerkBegeleider
Youth Self Report
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VOORWOORD & INLEIDING
In 2016 hebben we geluisterd, goed geluisterd.
We gingen op zoek naar elk geluid, accentje in het polyfone geheel aan klanken & raakten vaak hopeloos
verdwaald in … kakafonie. Vooral urenlange repetities, een stevige partituur (kompas) & wat
gevoelsmatige improvisatie maakten de chaotische veelheid aan klanken toch weer aangenaam om
horen.
Onze ‘baslijn’ was steeds herkenbaar aanwezig. Ons kompas telt vier noten en dendert onophoudelijk
& dominant door het stuk heen. De organisatie zette enkele nieuwe stappen in een gezond financieel
beleid & de opdracht werd effectiever centraal geplaatst. De muzikanten werden de best mogelijke
omstandigheden, vrijheid en inspraak aangeboden. Dit alles in verbinding met de vele luisteraars …
En … er dook ruis op, (on)verwachte klanken, (on)gewenste echo’s, … Door open ramen, knappende
snaren, eigenwijze muzikanten / dirigenten, (on)voorspelbaar publiek, … Er zijn teamverschuivingen en
dynamieken, uiteenlopende signalen uit het (inter)sectorale werkveld, interne beleidskeuzes &
accenten, verschillende snelheden, talenten en gebreken, grappen & grollen, beroepsernst en
professionalisme, …
En toch … horen we steeds terug harmonie gevormd door de sterke wil van het orkest en diens
omkadering. Een wil om elke dag te werken voor sterke tournees voor zo veel mogelijk luisteraars! Waar
een wil is … én daar zit muziek in!

Dank …
aan alle luisteraars, muzikanten en entourage
voor de samenwerking, gedrevenheid, inzet, loyaliteit,
openheid, solidariteit en professionele toewijding!

Het kwaliteitsverslag telt vijf hoofdstukken. De rode draad doorheen elk hoofdstuk wordt gevormd door
het EFQM-model en het PDCA-gebeuren. Dit wordt kort gesitueerd in een eerste hoofdstuk.
In het tweede hoofdstuk worden de organisatiedomeinen enerzijds geëvalueerd (2016) en anderzijds
planmatig benaderd met het oog op 2017.
In hoofdstuk drie hoort u het crisisteam. Het team bezingt cliënt- en maatschappijresultaten,
presenteert hun zelfevaluatie o.b.v. een kwaliteitskader aangereikt door het Agentschap
Jongerenwelzijn en destilleert hun kwaliteitsplanning voor 2017. Tussendoor hoor je frivool enkele
eigen accenten (eigen focus).
De laatste twee hoofdstukken werden gecomponeerd door het contextbegeleidingscompartiment.
Hoofdstuk 4 benadert de collectieve prestaties waarna het laatste hoofdstuk polyfonisch ieder
onderdeel van het orkest het beste van zichzelf mag geven, de zelfevaluaties (tevens a.d.h.v. boven
vermelde kwaliteitskader) ten berde worden gebracht en de kwaliteitsplanning wat verraadt over het
komende concertjaar.

…Luister… luister goed.
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HOOFDSTUK 1: VISIE OP HET KWALITEITSBELEID
We blijven kiezen voor integrale kwaliteitszorg!
We willen in elk onderdeel van de organisatie nadenken over kwaliteit en hier bewust keuzen in maken.
Kwaliteit is voor ons nog steeds opgebouwd aan de hand van de 9 domeinen van het EFQM-model. We
linken onze verbeteracties hieraan en met veel aandacht voor het plan-do-check-act (PDCA).

Hoe doen we dit?
Op het vlak van de vier organisatiedomeinen nl. leiderschap, beleid en strategie, personeelsbeleid,
samenwerkingen en middelen komt de aansturing, opvolging vooral vanuit het organisatorisch beleid.
De expertise rond de kernprocessen en de resultaatsgebieden zit bij de begeleidingsteams en deze
expertise willen we ten volle benutten. De kwaliteitscoördinator neemt daarin een faciliterende rol op
zich. Met een vragende houding, een focus op de check, het stilvallen, het nadenken, het analyseren
van de resultaten wordt er naar de teams gestapt.
Wat zien we?
Wat zeggen deze resultaten?
Wat vinden we hiervan?
Zijn we daarmee tevreden?
Wat ging goed?
Wat kan beter?
Wat was er moeilijk?
Wat was er mogelijk?
Wat gaan we zeker behouden van hoe we nu werken en waarom?
Daarnaast wordt het kwaliteitskader actief gehanteerd als zelfevaluatie-instrument. Het biedt een
duidelijk houvast om consequent verder alle elementen goed voor ogen te houden.
Er komen zowel verbeteracties vanuit de check vanuit de indicatoren, verwachtingen als vanuit het
kwaliteitskader.
We willen duidelijk criteria vooropstellen, het werken met indicatoren wordt sterk gestimuleerd.
O.a. door actief te werken met leidraden waarin heel concreet wordt beschreven wat we kwaliteitsvol
vinden, we maken bewust keuzen: wie, op basis van wat, wanneer, waarom en hoe.
We vinden het belangrijk om prioriteiten te leggen, te doseren en de verbeteracties goed te plannen
in de tijd. Het werken met PRIAC’s helpt ons daarbij.
Door de actieve werking met EFQM en het kwaliteitskader komt er een groeiend besef van linken en
effecten en beïnvloedingen. Structureel wordt de zorg voor kwaliteit meer en meer in & uitgebouwd,
waardoor er een verdere versterking en verdieping ontstaat.
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HOOFDSTUK 2: ORGANISATIEDOMEINEN
2.1

Evaluatie

2.1.1

Leiderschap

De samenstelling van de raad van bestuur kreeg in 2016 in opdracht van de algemene vergadering de
nodige aandacht. Het was de opdracht om meer externe dan interne bestuursleden te bekomen.
Door het vrijwillig ontslag van 1 intern lid werd een status quo bekomen. In het najaar 2016 ging de raad
van bestuur vervolgens concreet aan de slag om finaal de opdracht tot een goed einde te brengen,
mede geïnspireerd door de Vlaamse aanbevelingen goed bestuur. Er werd een nieuwe onthaalbrochure
voor kandidaat bestuurders geschreven, een grof profiel geschetst en gericht ‘gezocht’. Dit alles
resulteerde in een positief kennismakingsgesprek en een formele kandidatuur van een nieuw extern lid
t.a.v. de algemene vergadering en de raad van bestuur.
Voor 2016 werd een verfijning (‘gestage groei’) van het organogram gepland. N.a.v. verschillende
opportuniteiten werd in hoofdzaak een nieuw team opgericht en het werkbegeleidingsechelon
aangepast. Dit resulteert in onderstaande licht gewijzigde organogram:

In 2016 werd expliciet aandacht besteed aan ‘leiderschap’ an sich. Dit resulteerde in een duidelijke
keuze voor en specificering van situationeel leiderschap in onze organisatie.
Leiderschap is een onontbeerlijk werkinstrument om de kernopdracht van de organisatie te realiseren.
Leiderschap dient de organisatie in het uitdragen van de missie en visie en in de uitvoering van de
opdracht.
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“Je managet dingen,
je leidt mensen”
Leiderschap heeft twee dimensies: sturend (‘taakgericht’) en ondersteunend (‘relatiegericht’). Beide
dimensies vragen een situationeel balanceren tussen ‘steunen’, ‘stimuleren’ en ‘sturen’. Iedere situatie
vraagt een bewuste keuze tussen verschillende leiderschapsstijlen.
Taken, relaties, functies & ontwikkelingsniveaus vragen aangepaste leiderschapsstijlen om dienend te
kunnen zijn.
Iedere werknemer neemt verantwoordelijkheden op om samen met anderen een doelstelling te
bereiken. Iedere werknemer neemt leiding in het uitoefenen van uiteenlopende opdrachten, taken.
Bijvoorbeeld:
- Een begeleider neemt leiding binnen de contouren van een begeleiding. Dit kan t.a.v.
gezinsleden maar ook t.a.v. relevante derden.
- Een logistiek medewerker managet het reilen en zeilen in de keuken van A tot Z (van aankoop
tot afwas).
- In werkgroepen nemen één of meer leden leiding door het voorzitterschap op te nemen.
- De administratieve medewerkers dragen autonoom verantwoordelijkheid binnen afgebakende
taken.
- Werkbegeleiders passen hun leiderschapsstijl aan mede op basis van het ontwikkelingsniveau
van de medewerker.
- …
Elke medewerker heeft minstens één natuurlijke leiderschapsstijl. Onze keuze voor situationeel
leiderschap impliceert dat er een voortdurende afstemming van de gewenste stijl(en) verwacht wordt
van de medewerkers. De keuze van leiderschapsstijl dient bewust te gebeuren en is gebaseerd op het
samenspel van de inhoud, de aard van de relatie & het ontwikkelingsniveau van de betrokkene.
Na het ‘verhuisjaar’ 2015 werd 2016 het eerste volledige kalenderjaar in de ‘net - niet - meer - nieuwe’
hoofdzetel. Kleine en grote uitdagingen aangaande vonden hun weg via de teamkanalen en/of de
werkgroep infrastructuur.

2.1.2

Beleid en strategie

In 2016 werden de missie en visie vernieuwd.
Onze Missie1
Wij bieden aanklampende hulp aan minderjarigen in én met hun brede context. Onze hulp is
uiteenlopend zowel naar locatie als naar methodiek.
We zijn erkend en verantwoordelijk voor een maatschappelijke hulpverleningsopdracht. We dragen bij
aan de ontwikkelingskansen, de opvoeding en het welzijn van kwetsbare minderjarigen in en met hun
context.
Samen met de minderjarige en zijn context willen we positieve en duurzame effecten realiseren.
Onze hulpverlening kan enkel plaatsvinden als de leefsituatie voldoende veilig is.
1

Werkterrein / bestaansrecht / betekenis voor belanghebbenden / waarden, normen en overtuigingen.
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We geloven in de krachten van iedere minderjarige en zijn context. Daardoor werken wij kracht- , vraagen netwerkgericht, emancipatorisch & participatief. We combineren dit steeds met gepaste
grondhoudingen.
We begeleiden enkel in de provincie Limburg.

Onze Visie2
Daidalos vzw is specialist in het begeleiden van minderjarigen in en met hun context. We matchen
dagelijks meer dan 100 gezinnen met één van onze begeleidingsvormen.
Onze hulpverleningsvormen sluiten aan op reële samenlevingsnoden. Daardoor staat Daidalos vzw sterk
in verbinding met de hulpvragers, het brede hulpverleningslandschap en de verschillende overheden.
We zijn pro actief, netwerkgericht, creatief, nieuwsgierig & innovatief.
Kwaliteit bieden in alles wat we doen is voor ons steeds een must.
Ook in 2016 werd de strategie bepaald door ons richtinggevend kompas (‘gezond financieel beleid’,
‘opdracht centraal’, ‘optimaal arbeidskader’ & ‘organisatie in verbinding’). Vanuit elke windrichting
werden verschillende gerichte acties ondernomen.

Opdracht centraal

Optimaal arbeidskader

Gezond financieel beleid

Organisatie in verbinding
I.k.v. ‘gezond financieel beleid’ werd:
- De lening herzien.
- Een nieuw transparant loonbeleid ingevoerd.
- De begrotings- en exploitatierapportage verwerkt tot een uitgebreide doch toegankelijke
rapportage.
I.k.v. ‘opdracht centraal’ werd:
- Het hulpaanbod Positieve Heroriëntering & Autonoom Wonen doordacht & succesvol
geoperationaliseerd.
- Een team ‘contextbegeleiding Kort’ in het leven geroepen. Dit team realiseert enkel korte
specifieke programma’s (ABFT, ERPP en PH) met een maximale duurtijd van 6 maanden.
- De interne werking – m.b.t. voornamelijk bezetting, benutting, erkenning en wachtlijst(en) –
grondig doorgelicht en bijgesteld met als hoofddoel maximale en kwalitatief sterke
hulpverlening.

I.k.v. ‘optimaal arbeidskader’ werd:
2

Blik op de toekomst, gewenste situatie op lange termijn.
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-

Geïnvesteerd in ergonomisch materiaal.
De ondersteuningsstructuur bijgesteld.
Telewerk geëvalueerd én geoptimaliseerd.
Voor elke begeleidende functie een persoonsgebonden gsm aangekocht.
Een nieuw Arbeids- en Huishoudelijk reglement van kracht.
Een personeelsuitstap & een dankmoment voor alle vrijwillig helpende handen geïntroduceerd,
maandelijks fruit aangeboden, …

I.k.v. ‘organisatie in verbinding’ werd:
- Het voorzitterschap van de regionale stuurgroep Positieve Heroriëntering opgenomen.
- Positieve Heroriëntering operationeel in het samenwerkingsverband ‘COLim’ waarbinnen
Daidalos een dragende rol (60%) op zich neemt samen met twee collega-voorzieningen (ieder
goed voor 20%) én dit in nauwe samenwerking met het CAW Limburg.
- Actief deelgenomen aan de verschillende sectorale (LPJ o.a. algemene vergadering, intervisie
kwaliteit, werkgroep vorming, werkgroep PR en werkgroep dialoogdag) en intersectorale (IROJ
o.a. algemene vergadering, kerngroep crisis, kerngroep RTJ, vormingsinitiatief m.b.t.
verontrusting) initiatieven.
- Ook in 2016 deelgenomen aan andere regionale en Vlaamse overlegstructuren (o.a. VSD,
COBAL, coördinatoren- & supervisorenoverleg Crisishulp aan Huis).

2.1.3

Personeelsbeleid

Personeelsparticipatie was ook in 2016 een uitdaging:
- Na het autonoom maken van de werkgroep verbinding en de ontwikkelgroep (2015) werd in
2016 eenzelfde kader voorbereid voor de werkgroep infrastructuur.
- Geïnformeerd worden over beleidswerkzaamheden (o.a. raad van bestuur, OCT, …) gebeurde
met expliciete aandacht voor timing (snelheid), duidelijkheid (taalgebruik), informeren over &
terugkoppelingsmogelijkheden (o.a. via teamkanalen).
De ontwikkelgroep week gegrond af van de uitdaging om de bestaande teamwerkingen te
operationaliseren. Dit bracht de opdracht bij de teams zelf. In het najaar van 2016 boog ieder team zich
over de eigen teamwerking. Dit leidde tot teamspecifieke bijsturingen.
Het vormingsbeleid (‘VTO’) werd verder geanalyseerd. Hieruit blijkt het geldende VTO-beleid geen
afdoende antwoord op de roep naar een strategisch VTO-beleid. Er werd uiteindelijk de drastische
beslissing genomen om een strategisch VTO-beleid – pur sang te ontwikkelen.
Het veiligheidsondersteunend beleid (VOB) en de registraties in 2016 werden ook besproken.
Op basis van registraties (ernstige gebeurtenissen, grensoverschrijdend gedrag, moeilijke
hulpverleningssituaties) werd een analyserapport opgesteld. Deze werkwijze optimaliseert de zorg en
veiligheid binnen het begeleidingswerk.
De interne preventieadviseur (IPA) realiseerde het jaaractieplan. Er werd een rapport opgesteld voor
alle personeelsleden waarin de acties en planning uitgebreid worden besproken.
De samenwerking met de externe geneeskundige dienst (IDEWE) werd positief verder gezet. De
jaarlijkse onderzoeken werden verplaatst ten voordele van een (gratis) griepvaccinatie – aanbod voor
alle werknemers. Na de medische onderzoeken deed de arbeidsgeneesheer een algemene
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terugkoppeling. Mede op basis van deze terugkoppeling werd de ventilatie bijgesteld (geluidoverlast
weggewerkt).

2.1.4

Middelen en samenwerking/partnerschappen

Zoals eerder gesitueerd bij ons kompas, vonden er gerichte acties plaats m.b.t. middelen en
samenwerkingen.
In 2016 werd er verder gewerkt aan een middelenstrategie. Gezien onze specifiek gefinancierde
werkingen, vraagt vooral de uitkomstenzijde duidelijkheid en transparantie. De personeelskost is
ontegensprekelijk de grootste (en logische) slokop. Een gewijzigd loonbeleid werd eerder ingevoerd en
samen met enkele complementaire maatregelen wordt in 2017 bijkomende tewerkstelling gerealiseerd
(+1 VTE). Dit heeft twee hoofddoelstellingen. Onze opdracht:
- Beter uitvoeren zowel naar kwantiteit als kwaliteit.
- Met voldoende mensen ter harte nemen binnen een goede werkomgeving. We beogen
hierbij werklastreductie op maat voor specifieke werknemers (bv. oudere werknemers).

Verder lijkt ons niet onbelangrijk om te onderstrepen dat Daidalos vzw een actieve en constructieve rol
opneemt in het sectoraal en intersectoraal samenwerken in de regio. Als kleine organisatie is dit niet
vanzelfsprekend doch de overtuiging, dat enkel op deze manier cliënten de beste mogelijke hulp kunnen
krijgen, is onze sterkste motivator!
Sectoraal geven we het Limburgs Platform Jeugdhulp (LPJ) dagelijks mee vorm.
- In 2016 werd elke maandelijkse algemene vergadering bijgewoond alsook de voorbereidende
‘bureauvergaderingen’.
- Specifiek in het najaar van 2016 stond Daidalos vzw mee aan het roer om de LPJ-werking grondig
te hervormen. Zo werd de Limburgse sectorale opnieuw performant binnen de nieuwe realiteit.
- Daidalos vzw was ook in 2016 steeds een actieve deelnemer in de verschillende
LPJ-werkgroepen (kwaliteit, vorming, dialoogdag, …).
Intersectoraal mogen we gerust stellen dat we als kleine organisatie actief mee vorm geven aan de
jeugdhulp in de regio Limburg:
- Daidalos vzw werd effectief lid van het IROJ Limburg.
- We nemen actief deel aan de kerngroep ‘RTJ’ & ‘crisis’. Ook de ad hoc werkgroep verontrusting
kon rekenen op onze steun.
- Daidalos vzw is lid van het Intersectoraal Zorgnetwerk (toegangspoort Leuven en Hasselt).

Naast conventionele deelnames aan uiteenlopende
samenwerkingsinitiatieven uit eigen beweging.

samenwerkingen,

nemen

we

ook

Illustratief hierbij is de (door)ontwikkeling van Positieve Heroriëntering (PH) in de regio Limburg.
We ‘trekken’ als voorzitter de stuurgroep Positieve Heroriëntering:
- Deze stuurgroep brengt op regelmatige basis alle aanbieders van deze hulpmodule samen. Op
deze bijeenkomsten worden organisatorische ervaringen, realiteiten & plannen uitgewisseld en
inhoudelijke lijnen uitgezet (intervisies, vorming, …).
- Namens de stuurgroep werd het IROJ per rapportage halfjaarlijks geïnformeerd over PH.
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-

N.a.v. de omzendbrief m.b.t. uitbreiding PH, met 9 voorbehouden modules voor
CLB- initiatiefnemers, werden pro actief bruggen gebouwd t.a.v. de Limburgse CLB’s.

Daarnaast wordt COLim gehost door onze voorziening. COLim is een PH-samenwerkingsverband tussen
drie PH-aanbieders, in 2016 samen goed voor 30 modules (55% van het Limburgse aanbod). Het
samenwerkingsverband nam in 2016 65% van het in Limburg gerealiseerde PH-werk (begeleidingen en
coaching) op zich, dit in nauwe samenwerking met het Crisismeldpunt -18 jaar (CAW). De samenwerking
met dit meldpunt was logisch daar PH zich inhoudelijk op ‘het crisiskruispunt’ bevindt. In de praktijk was
een CaH & PH opgeleide medewerkster permanent aanwezig op het crisismeldpunt. Op die manier werd
een sterke kruisbestuiving gerealiseerd, werden aanmeldingen meer multidisciplinair bekeken & een
betere ‘service’ geboden aan verwijzers.
De werkwijze van COLim ging niet onopgemerkt voorbij.
- Vanuit de Vlaamse overheid (Agentschap Jongerenwelzijn) werd de operationele werking van
COLim met argusogen opgevolgd d.m.v. twee bijeenkomsten. Deze actieve opvolging kende
een positieve eindbespreking in het najaar van 2016.
- N.a.v. de eerder aangehaalde uitbreidingsoproep, sprak het IROJ zich gefundeerd positief uit
t.a.v. COLim. We citeren uit “nota aan Jongerenwelzijn voorzieningenbeleid - 25 oktober
2016 - Advies IROJ Limburg UB JW 2017”:
“Het IROJ stelt voor om deze toe te wijzen aan COLIM, dat bestaat uit 3 vzw’s (Daidalos,
Wiekslag en Sint-Augustinus) die binnen het brede netwerk van partners met aanbod PH
een gezamenlijk dispatchingssysteem hebben uitgewerkt. Door deze geïntegreerde
organisatiewijze wordt gewaarborgd dat PH over heel Limburg aangeboden kan
worden, wat de toegankelijkheid van dit aanbod ten goede komt.
Door deze toewijzing wil het IROJ deze manier van werken aanmoedigen, waarbij er
binnen 1 netwerk een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt opgenomen zodat alle
minderjarigen geholpen kunnen worden (cfr. intersectoraal criterium
‘samenwerkingsverband’).”
Het Agentschap Jongerenwelzijn kende mede op basis van dit advies een uitbreiding toe binnen
het samenwerkingsverband.
Nog in 2016 organiseerden we twee bijeenkomsten (ad hoc) met alle Limburgse RTJ-BJB aanbieders &
de Limburgse OSD. Het rechtstreeks toegankelijk worden van een substantieel deel van het hulpaanbod
bracht immers heel wat (neven)effecten met zich mee. De zichtbare gevolgen werden besproken en dit
leidde tot enkele collectieve verbeteracties.
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2.2

Planning

2.2.1

Leiderschap

Algemene vergadering
In 2017 buigt de algemene vergadering zich over de ‘Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en
zorgorganisaties > social profitorganisaties’. Hiermee willen we het bestuur van de organisatie
overdenken, bespreken, evalueren en mogelijks bijsturen.
De algemene vergadering spreekt zich uit over de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur. Zowel
naar functies als leden liggen wijzigingen ter beslissing voor in 2017.
In kader van transparantie en betrokkenheid wordt met een nieuwe financiële rapportage gestart t.a.v.
de algemene vergadering.

Raad van bestuur
In opdracht van de algemene vergadering neemt de raad van bestuur taken ter harte die voortvloeien
uit het denkproces naar aanleiding van ‘Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties >
social profitorganisaties’.
De raad van bestuur expliciteert in 2017 strategieën om onze missie en visie te realiseren.

Situationeel leiderschap
In 2017 wordt verder gebouwd op de expliciteerde leiderschapsvisie. Dit wordt voornamelijk duidelijk
in de dagelijkse werking en de structurele overlegmomenten (werkbegeleiding, teamvergadering &
andere overlegfora). Er wordt in 2017 echter ook expliciet aandacht besteed aan leiderschap t.a.v.
individuen en teams n.a.v. elke kwartaalrapportage.

2.2.2

Beleid en strategie

Ook in 2017 oriënteert ons kompas specifieke acties.
I.k.v. ‘gezond financieel beleid’ wordt:
- Het aankoopbeleid geoptimaliseerd (o.a. groepsaankopen i.s.m. werkgeverskoepel).
- Een vernieuwde interne financiële verwerking ingevoerd.
I.k.v. ‘opdracht centraal’ wordt:
- De bijgestelde interne werking per kwartaal geanalyseerd, zowel naar bezetting als benutting is
92% algemeen de richtinggevende doelstelling.
- Een nieuw gedifferentieerd (wacht)beheerssysteem voor contextbegeleiding uitgeprobeerd.
I.k.v. ‘optimaal arbeidskader’ wordt:
- De bijgestelde ondersteuningsstructuur geëvalueerd.
- Experimenteel bijkomende begeleidingstewerkstelling
werklastreductie mogelijk te maken.
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‘digitaal werken’ onderzocht.
Opnieuw een personeelsuitstap & dankmoment voor alle helpende handen georganiseerd;
Het maandelijks fruit opnieuw gerealiseerd en versterkt met een ‘prikkelmoment’, etc.

I.k.v. ‘organisatie in verbinding’ worden:
- De relevante lopende engagementen in tal van fora verdergezet.

2.2.3

Personeelsbeleid

Ook in 2017 vraagt personeelsparticipatie aandacht. Interne teamoverstijgende ‘vehikels’ worden
scherper geëxpliciteerd naar opdracht, mandaat, samenstelling, verwachtingen, etc.
Het vormingsbeleid (VTO) wordt een strategisch vormingsbeleid. In 2017 is een eerste ontwerpversie
klaar ter bespreking (personeelsploeg, raad van bestuur, …).
Er zijn concrete verbeteracties m.b.t. het veiligheidsondersteunend beleid (VOB):
- We blijven intekenen op vorming ‘omgaan met agressie’.
- VOB-registraties worden mogelijks opgenomen in de kwartaalrapporten om sneller te
anticiperen op signalen en om de registratie onder de aandacht te houden.
- Er is een vernieuwde versie van het VOB voor alle medewerkers.
- Werkbegeleiders beschikken over een uitgebreide versie van het VOB. Dit omvat extra
richtlijnen op basis van decreten en wetgeving.
Samen met de externe arbeidsgeneeskundige dienst:
- Bieden we ook in 2017 alle werknemers een gratis griepvaccin aan.
- Internaliseren we nieuwe wetgeving m.b.t. re-integratie.

2.2.4

Middelen en samenwerking/partnerschappen

In 2016 leidde een grondige analyse van de bezetting, benutting, teamwerkingen en
personeelscapaciteit tot een duidelijk plan van aanpak voor 2017. Er werden de nodige middelen
vrijgemaakt op korte en lange termijn om een extra VTE te realiseren. De extra begeleidingsuren
worden, in 2017, weloverwogen ingezet op basis van team- & wachtlijstrealiteiten.
Naast duidelijke strategie t.a.v. de personeelsuitgaven, bekijken we in 2017 opnieuw enkele
werkingsuitgaven. O.a. in samenwerking met de werkgeversfederatie (SOM  de federatie van sociale
ondernemingen) worden groepsaankopen overwogen (energie, IT, tankkaarten, …).
In 2017 werken we actief verder samen, zowel regionaal als (inter)sectoraal. Onze inspanningen binnen
het LPJ, het IROJ, etc. blijven we continueren.
In 2017 nemen we het voortouw in het organiseren van een betere toegankelijkheid & wachtbeheer
van het Limburgse rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod. We beogen een intersectorale werking,
dit met eigenaarschap van het IROJ. We zijn er immers van overtuigd dat enkel collectief knelpunten
scherp gesteld kunnen worden en aangepakt (signaleren, bijsturen, …). COLim (PH) wordt mee
opgenomen in deze werking. Op die wijze kan PH nog sterker een actieve rol opnemen.
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HOOFDSTUK 3: CONTEXTBEGELEIDING IN FUNCTIE VAN CRISIS
Inleiding
Het crisisteam biedt hulp in de volledige provincie Limburg. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de
gepaste methodiek ingezet. Er worden 3 specifieke crisismethodieken aangeboden, telkens vertrekkend
vanuit een crisis. Elke aanmelding gebeurt via het crisismeldpunt -18 jaar.
-

-

-

Crisishulp aan Huis (afgekort als CaH): gaat samen met het gezin in crisis op zoek naar krachten
en antwoorden 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 de moeilijke
gezinssituaties zodat ze als gezin verder kunnen.
Terug naar Thuis? (afgekort als TNT?): vertrekt vanuit twee locaties en crisis en a.d.h.v.
gesprekken wordt er samen met het gezin bekeken of terug naar huis werken een optie is en
zo ja op welke manier dit het best gebeurt en zo neen, wat de alternatieven zijn.
Een TNT? duurt een week en kan met een week verlengd worden indien de crisis dit vraagt.
Crisisinterventie (afgekort als CI): legt gedurende maximum drie werkdagen de focus op
vraagverheldering, veiligheid en rust.

3.1

Cliëntresultaten

3.1.1

Kerncijfers

3.1.1.1 Bezetting
Cijfers 2016
CrisisHulp aan Huis
t-n-t/crisisbegeleiding 1 week
t-n-t/crisisbegeleiding 2 weken
t-n-t/crisisbegeleiding 3 weken
t-n-t/crisisbegeleiding 4 weken
Crisisinterventie
Totaal aantal dossiers
Totaal bezettingscijfer
Gemiddeld bezettingscijfer Vlaanderen
Totaal aantal begeleidingsdagen

Aantal
begeleidingen
61

Aantal punten
per module
488

Aantal
begeleidingsdagen
1653

17

68

220

31

39

95

109
649 (113%)
101%
1968 (98%)

De dienst Crisishulp aan Huis Limburg is erkend voor 72 begeleidingen. Het aantal dossiers dat hier
aangegeven wordt in de bovenstaande tabel geeft een vertekend beeld. De verschillende werkvormen
binnen contextbegeleiding in functie van crisis (CaH) hebben een verschillend aantal begeleidingsdagen.
Vandaar dat we de keuze gemaakt hebben om het aantal begeleidingsdagen op te lijsten. We halen een
mooi cijfer van 98%. Op de werkvorm CaH zien we een verlies van 55 begeleidingsdagen. O.a. vroegtijdig
gestopte begeleidingen veroorzaken dit verlies.
De puntentelling per module geeft een duidelijk beeld over het bezettingscijfer. CaH Limburg scoort
daar hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Voor ons is het Vlaamse gemiddelde richting- &
toonaangevend.
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3.1.1.2 Standaards CaH
Standaards CaH
Opstart
(max. 24u na aanmelding)

Intensieve begeleiding

2014
81%
73/90
25u 18min

2015
88%
54/61
23u56 min

2016
98%
60/61
27u18 min

7u 36min

8u 19 min

10u 18 min

80%
50/62
10% (6/62)
10%(6/62)

82%
50/61
11% (7/61)
7% (4/61)

84%
51/61
7% (4/61)
10% (6/61)

≤ 4de dag
53%
33/62
77%
48/62
85% thuis

≤ 4de dag
62%
38/61
72%
44/61
79% thuis

≤ 4de dag
72%
44/61
74%
45/61
82% thuis

45% (28/62)

67% (41/61)

73% (44/61)

(min. 24u contact met gezin)

Bijkomend overleg
(8u)

Duur
(28 dagen)

Verlengingen
Vroegtijdig gestopte
Fasering
Doelstellingen
Tussentijdse evaluatie
(dag 14/15)

Uithuisplaatsing vermijden
(Situatie bij follow-up na 6 weken)

Nazorg

We hanteren de cijfers van 2014 tot en met 2016, dit om een betere analyse te kunnen maken van CaH
als niet rechtstreeks toegankelijke partner. Sinds 2014 situeert CaH zich ‘achter’ het crisismeldpunt.
M.a.w. het crisismeldpunt staat in voor het beheer van onze capaciteit.
De opstart binnen de 24 uur stijgt opnieuw in vergelijking met voorgaande jaren. In bijna alle dossiers
slagen we erin om samen met de verwijzer binnen de 24u een kennismaking te organiseren met het
gezin. Dit vraagt een flexibiliteit van alle betrokkenen.
Het aantal begeleidingsuren is gestegen met ongeveer drie uur. We stellen vast dat er vorig jaar meer
gezinnen met jonge kinderen werden begeleid. Met jonge kinderen, onder de 5 jaar, stellen we meestal
weinig tot geen doelen op en werken we vooral via de opvoedingsverantwoordelijken. Dit jaar zien we
een stijging van het aantal aangemelde pubers (74% van de begeleidingen). Met pubers stellen we wel
doelen op waarmee we intensief technisch aan de slag gaan. Dit verklaart mede de stijging van het
aantal begeleidingsuren.
Uit onze registratie blijkt dat gezinnen met veel begeleidingsuren, gezinnen zijn met een hoog
crisisgehalte doorheen heel de begeleiding. Ook grote gezinnen en verlengingen dragen bij tot het
hogere cijfer begeleidingsuren.
Mogelijks is een jong en minder ervaren team ook een verklaring voor het langer werken in de gezinnen.
Een crisis aanpakken vraagt dan meer tijd.
Bijkomend overleg is sinds vorig jaar ook gestegen met gemiddeld 2 uur. Verwijzers vanuit de brede
instap kunnen soms geen verwijzer blijven gedurende de begeleiding bv. diensten zoals politie of een
ziekenhuis ‘laten los’. Op zoek gaan naar een nieuwe verwijzer vraagt extra overleg en tijd.
Onze input wordt als waardevol beschouwd door zowel gezinnen als professionelen. Dit merken we aan
het verhoogd aantal uitnodigingen om deel te nemen aan o.a. LCO’s, overdrachten met andere
hulpverleners i.k.v. vervolghulp, schooloverleg, triadegesprekken, spoedconsulten. We zijn ook meer
vragende partij voor dergelijke overlegmomenten in kader van samen dragen en complexiteit van de
gezinnen.
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De stijging van het aantal uur in bijkomend overleg is zeker ook te wijten aan het nauw betrekken van
verwijzers bij de begeleiding (bv. streven naar aanwezigheid op kennismaking en eindgesprek). Steeds
vaker komen verwijzers ook mee tijdens tussentijdse evaluaties (bv. in crisissituaties).
Door een jonger, minder ervaren crisisteam kan een werkbegeleiding meer tijd vragen en is er meer
nood aan intern en extern overleg. Het samen dragen wordt immers hoog in het vaandel gedragen.
Bij de duur van de begeleiding zien we een stabiel cijfer. We zien dat we een hoog cijfer blijven behalen
op deze standaard gedurende de afgelopen jaren.
Wat betreft de verlengingen en de vroeger gestopte begeleidingen:
- In 2 gezinnen is er sprake van een lange verlenging (1 week), dit omwille van ziekte van de
gezinsmedewerker.
- 2 begeleidingen werden met een paar dagen verlengd omwille van crisis, wegvallen van
huisbezoeken door ziekte/verlof van de gezinsmedewerker of teveel annuleringen vanuit het
gezin.
Bij de vroegtijdig gestopte begeleidingen zien we dat dit te wijten is aan een uithuisplaatsing. In 2
dossiers gaat dit over een internaatplaatsing, in 3 dossiers gaat het over crisisopname zonder
perspectief naar huis. In 1 dossier is er een positieve vroegtijdige afronding geweest in samenspraak
met de verwijzer en het gezin.
De fasering van doelstellingenplan en tussentijdse evaluatie was in 2016 een verbeteractie. Deze
verbeteractie kreeg vooral in de werkbegeleiding extra aandacht en het resultaat mag er zijn!

Fasering
74%
72%

2016

72%

2015

62%

77%

2014

53%
0%

10%

20%

30%

40%

Tussentijdse evaluatie

50%

60%

70%

80%

Doelstellingen

De tabel laat zien dat we vooral voor de fasering van het doelstellingenplan sterk gestegen zijn. We
merken op dat wanneer de standaardtermijnen van dag 4 voor het doelstellingenplan en dag 14/15
voor de tussentijdse evaluatie overschreden zijn, dit meestal maar met 1 à 2 dagen is. Mogelijke
verklaringen voor het overschrijden van deze standaards zijn: crisis, afstemming agenda gezin en
gezinsmedewerker, grotere gezinnen, een gezinslid komt niet vlot tot doelen, annulering huisbezoek,
een tolk nodig, verlengde weekends, feestdagen, …
Dit jaar is er terug een lichte stijging (t.o.v. 2015) in het uithuisplaatsingsvermijdend werken. Toch wonen
18% van de aangemelde jongeren niet meer thuis. De timing van de opstart blijft een belangrijk gegeven.
Soms hebben we het gevoel dat we te laat worden ingezet waardoor de crisis mobiel niet meer
werkbaar is. We krijgen ook meer en meer te maken met psychisch kwetsbare jongeren, waardoor het
pedagogisch werken belemmerd wordt en een opname toch eerder aangewezen is.
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We zien een sterke stijging in het aantal gezinnen dat nazorg genoten heeft. Er zijn 28% meer nazorgen
sinds 2014. Het helpt de gezinnen om begeleiders los te laten en we weten dat het ook voor begeleiders
niet altijd evident is om situaties los te laten. We zien ook dat er vaak gekozen wordt om nazorg aan te
bieden om lopende zaken nog op te volgen zoals de veiligheid, het invullen van M-documenten samen
met de verwijzers, LCO’s en overlegmomenten op school die net buiten de begeleidingsduur vallen. Er
wordt door andere hulpverleners nog vaak beroep gedaan op onze expertise na de 4 intense weken.
Omdat de stijging zo groot is, willen we van nazorg een verbeteractie maken. Doel is om alert te blijven
kijken naar het aanbieden van nazorg.

3.1.1.3 Crisisinterventie

Tijd tussen aanmelding en eerste contact minder dan 24u
Gemiddelde duur begeleiding
Gemiddeld aantal contacturen
Gemiddeld telefonisch contact
Gemiddeld bijkomend overleg op teamniveau
Gemiddeld bijkomend overleg met verwijzer & andere hulpverleners

2014
17/19
(89%)
4,16d
5,63u
0,36u
0,66u
1,59u

2015
15/16
94%
3d
4,5u
0,10u
0,5u
2,20u

2016
27/31
87%
3d
4,3u
0.18u
0.6u
2.43u

We merken op dat de maatschappelijke nood in 2016 hoog was voor crisisinterventie. Door in 2016 een
gezinsmedewerker te detacheren naar het crisismeldpunt om van daaruit crisisinterventies te doen en
tevens een werkkracht binnen het crisisteam in te zetten op crisisinterventie, hebben we gedeeltelijk
een antwoord kunnen bieden op deze nood. Dit resulteert in het hoge cijfer van 31 interventies in 2016,
een verdubbelding t.o.v. voorgaande jaren.
Het afstemmen van de agenda’s met de brede instap blijkt minder evident te zijn. Toch lukt het goed
om de kennismaking binnen de 24 uur te laten plaatsvinden. De vraag rijst dan ook: moeten we wachten
op een verwijzer als de opstart niet meteen lukt? Het gaat immers om een ‘crisis’-interventie waarbij de
nood hoog is in een gezin. Vaak wordt dan ook geopteerd om de opstart te laten plaatsvinden zonder
de verwijzer maar deze wordt wel betrokken op dag 2 of dag 3. Het is krachtig van het crisismeldpunt
om de verwijzer vanaf de aanmelding steeds centraal te zetten, te wijzen op zijn verantwoordelijkheid
en zijn rol meer te benadrukken (het samen dragen, het intense karakter, verwachtingen verduidelijken,
etc.). Daardoor voldoen we ook makkelijker aan de richtlijnen van het Agentschap (een crisisinterventie
duurt max. 3 dagen).
Vanuit het Agentschap werd de duur van de interventie in 2015 teruggeschroefd van maximum 5 dagen
naar maximum 3 dagen, iets waar we in slaagden in 2015 en konden doortrekken in 2016. Geen
evidentie want het intense karakter van zo’n interventie geeft de gezinsmedewerker veel
onvoorspelbaarheid en vraagt meer flexibiliteit!
Het gemiddelde aantal uren overleg bleven stabiel. We hebben de leidraad van een crisisinterventie
herwerkt in 2016 en we houden dit kader strak vast. We zijn in onze crisisinterventies nog meer ‘to the
point’ en houden de focus op de kern van de interventie zijnde: vraagverheldering, rust en veiligheid.
Tevens hebben we de verbeteractie gerealiseerd dat er tijdens een crisisinterventie steeds een
teamoverleg moet zijn of een overleg met de werkbegeleider i.f.v. bespreking vervolghulp.
De vraag die vorig jaar rees ‘Klopt het voor het gezin dat er minder dagen en tijd besteed wordt tijdens
de interventie?’ werd bevraagd bij de gezinnen. We hebben geen apart einde hulpverlening vragenlijst
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voor onze crisisinterventies maar vragen wel steeds feedback van het gezin bij de afsluiting. We horen
over het algemeen tevreden cliënten die blij zijn met de snelle opstart, het luisterend oor en de duw in
de juiste richting. We merken dat we door onze ‘to the point’ aanpak meer gezinnen kunnen helpen.
Een positieve evolutie met positieve resultaten, is de eindconclusie.

3.1.1.4 Terug naar Thuis?-begeleiding
Tijd tussen aanmelding en eerste contact
minder dan 24u
Gemiddelde duur begeleiding
Gemiddeld aantal contacturen
Gemiddeld telefonisch contact
Gemiddeld bijkomend overleg op
teamniveau
Gemiddeld bijkomend overleg (met
verwijzer & andere hulpverleners)

2012
3/3
100%
9,67d
8,27u
0,57u

2013
2/3
67%
10,67d
9,49u
0,87u

2014
8/9
89%
12,78d
13,17u
0,99u

0,91u

0,22u

1,46u

1,30u

2,03u

2,75u

2015
14/17
82%
14d
13,2u
0,80u
1,5u

2016
16/17
94%
13d
12.3u
0.53u
1.4u

3,30u

4.34u

Net zoals bij de crisisinterventies merken we hier een stabiliteit op in de uren doordat we het
methodekader strak vasthouden. Dit resulteert tevens in het hoge cijfer bij de opstart binnen 24u. We
staan erop dat de verwijzer bij de kennismaking aanwezig is en we slagen hier steeds beter in. Het aantal
uren voor het bijkomend overleg met de verwijzer en de andere hulpverleners ligt daardoor hoger
(aanwezig bij de opstart en afsluit) én we werken steeds vaker samen met anderen (bv. crisisconsult of
overleg met begeleiding vanuit een ‘crisisbed’).
Onze kritische kijk op deze werkvorm blijft. Eind 2016 werd een interne vorming aan de TNT?begeleiding gewijd om meer conform te werken met andere diensten in Vlaanderen, die deze werkvorm
ook aanbieden. Daaruit volgde dat we bij de duur van de begeleiding inzetten op één week, verlengbaar
met één week. De reden hiervoor is om de focus goed te kunnen houden op het eigenlijke doel van de
TNT?-begeleiding zijnde: samen met het gezin bekijken of terug naar (t)huis werken mogelijk is of niet
en zo ja, op welke manier dit het beste kan.
De praktijk wijst uit dat we hierdoor meer gezinnen kunnen begeleiden en de verwijzer wordt meer
aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Deze werkwijze blijven we dan ook in 2017 hanteren. De
verandering over de verkorte duur van deze werkvorm gaan we nog meer moeten benadrukken.
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3.1.2

Gebruikerstevredenheid

3.1.2.1 Tevredenheid van de begeleide ouders
Tevredenheid van de begeleide ouders bij einde hulpverlening van een CaH-begeleiding
We hanteren de cijfers van 2014 tot 2016, dit om een betere analyse te kunnen maken van Crisishulp
aan Huis als niet rechtstreeks toegankelijke partner. We willen hierbij de focus leggen op het aantal
teruggekregen vragenlijsten, de basistechnieken, de zinvolheid en de doelen. Wat zijn de effecten
ervaren door de ouders?

Aantal terug gekregen vragenlijsten
Basistechnieken
Werd er gewerkt aan de doelen die jij belangrijk vond?
Zinvol van vragenlijsten in te vullen

2014
83% (100)
11% (10)
94% (94)
82% (82)

2015
89% (81)
29% (19)
85% (69)
63% (51)

2016
85% (81)
49% (35)
91% (74)
80% (65)

In 2015 hebben we sterk ingezet op het terugkrijgen van meer vragenlijsten van de ouders. Dit door
aanklampend te zijn, het tijdig afgeven van de vragenlijsten, op maat werken, … met resultaat! Dit heeft
zich ook in 2016 verder gezet. We deelden in totaal 98 vragenlijsten uit in 2016 waarvan we er 81
ingevuld terugkregen. Door dit hoge aantal krijgen we dan ook een goed zicht. Deze vragenlijsten
worden steeds besproken tussen de werkbegeleider en gezinsmedewerken om actiepunten uit te halen.
De ouders krijgen mee dat hun feedback verwerkt wordt in het verbeteren van de werking.
We zien een (sterke) stijging in elk van onze focusvragen doordat het kader van Families First (FF) stevig
wordt vastgenomen.
In 2016 zetten gezinsmedewerkers meer in op de 5 basistechnieken van FF. We zijn dan ook blij te lezen
dat deze basistechnieken steeds meer blijven hangen bij ouders. Van de personen die positief
geantwoord hebben op de vraag ‘Heb je een tip/vaardigheid/… onthouden?’ zijn er 49% die de
basistechnieken aanduiden.
De ouders stellen zelf hun doelen, hiermee zetten we als werkvorm in op het emancipatorisch werken.
Doelen die worden gesteld in tijden van nood/crisis wakkeren de interne motivatie aan bij ouders om
resultaat te boeken.
De focusvraag rond zinvolheid lichten we eruit omdat we wilden weten van gezinnen of zo’n bevraging
op het einde van een begeleiding ook voor hen nuttig is. En wat blijkt: de vragenlijsten worden zinvol
ervaren. Ouders begeleid in 2016 deelden graag hun mening over de CaH-begeleiding, in tegenstelling
tot de ouders in 2015 waarvan 28/81 het invullen van zo’n lijst blauw blauw liet, het tijdverlies vonden,
geen mening hadden of de vraag gewoon niet beantwoordden.
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Tevredenheid van de begeleide ouders bij einde hulpverlening van een TNT?-begeleiding

Aantal terug gekregen vragenlijsten
Basistechnieken
Zinvol van vragenlijsten in te vullen
Werd er gewerkt aan de doelen die jij belangrijk vond?

2015
92% (23)
6% (1)
87% (20)
91% (21)

2016
63% (17)
0% (0)
88% (15)
76% (13)

Sinds 2 jaar werken we met vragenlijsten einde hulpverlening voor TNT?-begeleidingen. In 2016 kregen
we 63% van de vragenlijsten terug. Dit betekent een daling van 29% t.o.v. 2015. Indien de vragenlijsten
niet ingevuld geraken bij het eindgesprek, vragen we aan het gezin om de vragenlijsten terug te sturen
maar de praktijk wijst uit dat gezinnen dit vaak niet doen. Dit is echter geen sluitende verklaring voor de
drastische daling. We nemen ons voor om terug de focus hierop te leggen in 2017.

3.1.2.2 Tevredenheid van de begeleide jongeren
Net zoals bij de ouders willen we de focus leggen op het aantal teruggekregen vragenlijsten, de
basistechnieken, de zinvolheid en de doelen. Wat zijn de effecten ervaren door de +12 jarigen? En wat
zijn de effecten ervaren door de -12 jarigen?

Tevredenheid van de begeleide jongeren bij einde hulpverlening van een CaH-begeleiding (+12 jaar)

Aantal terug gekregen vragenlijsten
Basistechnieken
Zinvol van vragenlijsten in te vullen
Werd er gewerkt aan de doelen die jij belangrijk vond?

2015
85% (28)
37% (8)
32% (9)
86% (24)

2016
88% (44)
52% (16)
41% (18)
84% (37)

In 2016 hebben we meer aandacht besteed aan het terugkrijgen van vragenlijsten van jongeren. De
actie hierrond was aanklampend werken, met een stijging als gevolg! Door het hoge aantal
teruggekregen vragenlijsten bij de +12 jarigen hebben we ook bij hen een goed zicht op de focus, die
we willen belichten.
Net zoals bij de ouders zien we een stijging in het vasthouden van de basistechnieken door de jongeren
doorheen de jaren. Bij de jongeren geeft 52% terug dat ze dit uit de begeleiding meenemen in hun
handelen. We merken op dat bijna de helft andere technieken als hulpmiddel ervaart. Daar springen
een afsprakenlijst en een beloningssysteem uit. Wij halen hieruit dat naast de basistechnieken een
gestructureerde communicatie tussen gezinsleden nodig is volgens de jongeren.
Het werken aan de doelen, wat als belangrijk aangeven wordt, blijft status quo. In het begin van de
begeleiding wordt daar ruim de tijd voor genomen en het hoge cijfer doorheen beide jaren geeft aan
dat dit op een aangepaste & goede manier wordt gedaan.
Jongeren en invullen van vragenlijsten, het blijft toch iets wat hen niet boeit … Ten opzichte van de
ouders is er een duidelijk verschil. Gezien de leefwereld en interesses van de jongeren is dit misschien
niet uitzonderlijk. We blijven echter streven naar een evaluatie door de jongeren.
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Tevredenheid van de begeleide jongeren bij einde hulpverlening van een CaH-begeleiding (-12 jaar)
2015
2016
93% (27) 94% (16)
33% (8) 36% (4)
81% (22) 94% (15)

Aantal terug gekregen vragenlijsten
Heb je tips onthouden? Zo ja, welke tips? (Basistechnieken)
Heb je kunnen zeggen wat je zelf wou?

Sinds 2015 hebben we de vragenlijsten voor de -12 jarigen ontwikkeld en afgegeven, om ook hun
mening te beluisteren en mee te nemen in de bijsturingen.
We zien een status quo in het aantal teruggekregen vragenlijsten. Kinderen zijn over het algemeen te
vinden voor het invullen van de vragenlijst. Er wordt tevens gewerkt met aangepaste vragen en smileys.
We zien dat de kinderen de basistechnieken goed opnemen en 1/3 geeft dit terug als tips die ze
onthouden hebben. De basistechnieken worden steeds op maat gemaakt door bv. met kleuren en
symbolen te werken. De kinderen geven aan dat ze heel goed hebben kunnen zeggen wat ze zelf wilden
en daardoor wordt er ook gewerkt met de zaken die zij als belangrijk ervaren. Het jonge kind krijgt op
die manier ook een stem in de begeleiding.

Tevredenheid van de begeleide jongeren bij einde hulpverlening van een TNT?-begeleiding jongeren (+12
jaar en -12 jaar)
+ 12j
Aantal terug gekregen vragenlijsten
Basistechnieken
Zinvol van vragenlijsten in te vullen
Werd er gewerkt aan de doelen die jij belangrijk vond?

2015
87% (13)
13% (1)
15% (2)
85% (11)

2016
77% (10)
20% (1)
30% (3)
90% (9)

- 12j
2016
67% (2)
0% (0)
n.v.t.
100% (2)

Sinds 2 jaar werken we met vragenlijsten einde hulpverlening +12 jarigen voor TNT?-begeleidingen. We
zien bij de +12 jarigen een status quo in het aantal vragenlijsten dat we terugkrijgen.
In 2016 kwamen we op de proppen met een vragenlijst voor -12 jarigen. Hiervan kregen we 67% terug.
In 2015 hebben we enkel +12 jarigen begeleid in deze werkvorm. In 2016 is daar verandering in
gekomen. Ook 2 tienjarigen en 1 negenjarige met hun gezin werden aangemeld. Dit is toch opvallend
daar voorgaande jaren TNT? vooral werd ingezet voor pubers, zien we nu een verschuiving naar jonge
kinderen.

3.1.2.3 Tevredenheid van de begeleide ouders en jongeren bij follow-up en nazorg
Na 4 à 6 weken vindt er een laatste huisbezoek plaats. Dan streven we ernaar om alle betrokken
gezinsleden een laatste keer gezamenlijk te beluisteren over hoe het nu met hen gaat, welke technieken
ze nog gebruiken en voor een stand van zaken i.k.v. voorgestelde vervolghulp.
70% van de ouders vulden de vragenlijst in en gaven aan dat het thuis beter tot veel beter gaat sinds de
CaH-begeleiding. Ouders onthouden vooral onze aangeleerde basistechnieken, oefeningen rond
communicatie en afsprakenlijsten. 37% van de ouders onthoudt de aangeleerde basistechnieken, t.o.v.
het einde van de begeleiding daalt dit met 13%. Dit geeft stof tot nadenken aan het team om op zoek
te gaan hoe dit percentage in stijgende lijn kan gaan.
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30% van de vragenlijsten werden niet ingevuld. Dit percentage staat voor: ouders die niet aanwezig
waren op de FU, waar een gesloten deur of een achtergelaten lijst niet werd teruggestuurd of de crisis
oversteeg de FU. Bij 12% ging het slechter of hetzelfde t.o.v. het begin van de begeleiding. Als een
begeleiding vroegtijdig stopt, bv. wegens plaatsing, vindt er geen FU plaats.
68% van de ouders kreeg onze nazorg en iedereen was hier tevreden over.
Van de vragenlijsten van de jongeren (+12j en -12j) krijgen we 71% terug en geeft de meerderheid aan
dat het thuis beter tot veel beter loopt sinds de crisisbegeleiding.
29% werd niet ingevuld wegens vroegtijdig gestopt, jongere niet aanwezig tijdens FU, jongere
uithuisgeplaatst of de jongere was te jong om erover mee te praten.
De jongeren geven aan vooral nog iets te hebben aan aangeleerde basistechnieken en aan
afsprakenlijsten met beloningssystemen.
50% van de aangemelde jongeren ging in op ons nazorgaanbod en was hierover tevreden.

3.2

Maatschappijresultaten

Tevredenheid van verwijzers CaH
In 2016 kregen wij net niet de helft van de vragenlijsten voor verwijzers terug (48%). Over het algemeen
blijven verwijzers zeer tevreden over onze dienst. Een terugkerende opmerking op de vraag ‘Was het
voor het gezin een meerwaarde dat jij erbij was op de kennismaking/tijdens het eindgesprek?’ luidt: ‘Dit
moet je eigenlijk aan het gezin vragen’. En dat klopt wel. We willen hier dan ook een verbeteractie van
maken voor 2017.

3.3

Eigen focus

CaH is een intensieve maar kortdurende werkvorm. We gaan aan de slag met de crisis en alleen de crisis.
We zijn er meestal maar een korte periode in een mogelijks lang hulpverleningstraject voor een gezin.
De juiste doorverwijzingen kunnen er mede voor zorgen dat uithuisplaatsing vermeden kan worden.
Vandaar kiezen we om de focus te leggen op het thema ‘vervolghulp’, meer bepaald:
- Spreiding van mogelijke vervolghulp binnen de verschillende sectoren.
- Acties ter verhoging van betrokkenheid van verwijzers.
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3.3.1

Vervolghulp

Spreiding van geadviseerde vervolghulp binnen de verschillende sectoren

Agentschap Jongerenwelzijn

35% (74)
6% (13)

Algemeen welzijnswerk
CIG

44% (92)

13% (27)

1% (1)
7% (14)
7% (15)

CLB

30% (62)
33% (70)

Geestelijke gezondheidszorg
2% (4)

Gemeentelijke/provinciale initatieven

4% (8)
7% (14)

Kind en Gezin
VAPH

4% (8)
3% (6)

Andere

4% (8)
2% (5)
0%

10%
2016

20%

30%

40%

50%

2015

Een CaH begeleiding gaat intensief aan de slag met de crisis en brengt hierdoor verandering teweeg.
Slechts 6% van de gezinnen wordt geen vervolghulp geadviseerd.
Het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) blijft net als in 2015 de grootste sector waarnaar
doorverwijzingen gebeuren. Binnen het AJW merken we ten opzichte van vorig jaar een stijging op van
9%. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) staat op de tweede plaats maar kent een daling van 3% ten
opzichte van vorig jaar.
De helft van onze doorverwijzingen gebeurden vorig jaar naar het Agentschap Jongerenwelzijn. We
richten ons vooral op de rechtstreeks toegankelijke vervolghulp. We spreken dan specifiek over 57%
contextbegeleiding en Positieve Heroriëntering waar 13% van de gezinnen zijn gestart en 66% op een
wachtlijst staan.
Binnen GGZ springt voor 54% het DAGG en CGG in het oog als belangrijkste adviezen voor vervolghulp.
Doch deze adviezen zijn minder gegeven ten aanzien van vorig jaar.
Bij de eindresultaten valt op dat de doorverwijzingen binnen de sectoren algemeen welzijnswerk en
Kind en Gezin met de helft verminderd zijn. Dit kan enerzijds komen door een te hoge crisis die nog
aanwezig is op dat moment. Anderzijds doordat er vaak sprake is van specifieke problematieken. We
zien bij de resultaten dat er meer pubers in begeleiding waren. Dit is ook de reden waarom we minder
doorverwijzen naar Kind en Gezin.
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De bovengenoemde sector ‘andere’ zijn bv. het CAD, huisarts, zorgleerkracht of online hulpverlening.
Vooral het CAD komt hier meermaals in terug omdat we vaak in onze begeleidingen te maken krijgen
met problematieken waar drugs, alcohol of gamen een rol speelt.

3.3.2

Acties ter verhoging van betrokkenheid van verwijzers

aanspreken om aan te melden vervolghulp

4

advies naar heraanmelding contextbegeleiding

1

consult VK

4

consult KPC/ckp/cgg/Reling

10

overleg

30

advies gegeven om a/m-doc in te vullen

8

op zoek naar vervangend verwijzer

4

aanhoudend contact via mail/tel

81

extra overleg (LCO, HV-Overleg, …)

7

consult OCJ

2

a/m-doc samen ingevuld

7

a/m doc zelf ingevuld

2

geen acties ondernomen

8
0

20

40

60

80

Een afspraak binnen Crisishulp aan Huis is om de verwijzer wekelijks op de hoogte te houden tijdens de
begeleiding. De grafiek laat zien dat we hierin slagen.
Onze manier van aanklampend werken (aanwezigheid bij kennismaking, tussentijdse evaluatie,
eindgesprek, wekelijkse briefing via mail of telefoon) werpt zijn vruchten af. De cijfers in vergelijking met
2015 laten zien dat we minder op zoek zijn moeten gaan naar een andere verwijzer. En er een
verdubbeling in de actie ‘aanhoudend contact via mail/tel’ is. Deze sterke stijging kan gelinkt worden
aan een verhoging van het crisisgehalte binnen de gezinnen. Ook het item overleg is hieraan te wijten.
Overleg gaat over gesprekken met de verwijzer in crisissituaties. In dergelijke situaties is het nodig om
de verwijzer betrokken te houden en frequent met elkaar te overleggen om zo samen een gezin te
dragen.
We maakten ook meer gebruik van een ‘consult kinderpsychiater’. We ervaren dat we in gezinnen
steeds vaker botsen op psychische klachten bij jongeren die een groot effect hebben op hun gedrag en
een uitdaging vormen voor de pedagogische vaardigheden van de opvoeders.
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3.4

Zelfevaluatie

De scores van 2015 en 2016 hebben betrekking op de hele organisatie.
Begin 2017 gebeurde de evaluatie van het kwaliteitskader samen met alle gezinsmedewerkers CaH, de
werkbegeleider en de teamcoördinator, onder leiding van de kwaliteitscoördinator.
In onderstaande bespreking is tevens de evaluatie van de verbeteracties van 2016 opgenomen.
Zelfevaluatie
Kwaliteitszorg
Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject
Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossierbeheer
Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
Gebruikerstevredenheid
Effect van de hulpverlening
Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Indicatoren en kengetallen
Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
Maatschappelijk opdrachten /
tendensen

3.4.1

2015

2016

2017

2
3
2
2

3
3
2
1

5
5
3
4

3
3
2
2
3

3
3
43
2
3

5
4
5
5
4

3
2
2

3
2
2

3
2
3

1
3

2
3

2
3

2

2

5

3

3

3

Kwaliteitszorg

Organisatie en visie en betrokkenheid: score 5
Als crisisdienst vinden we de input van anderen (intern/extern) belangrijk. Er wordt veel aandacht
besteed aan betrekken van iedereen in het optimaliseren van het CaH-beleid.
Die meerwaarde laten we zien door verschillende samenwerkingspartners tijdens en na iedere
begeleiding te bevragen over de kwaliteit van onze werkvorm bv. vragenlijsten gezinnen & verwijzers.
De signalen/resultaten die o.a. hieruit voortkomen nemen we ter harte door jaarlijks verbeteracties op
te stellen en deze te integreren in de werking.
Verder worden er ook structureel acties ondernomen om actief de kwaliteitszorg kenbaar te maken
buitenhuis bv. kruisbestuiving via supervisorenoverleg en overlegmomenten met AJW.
Er werd in 2016 ook nog actief ingezet door de verbeteractie ‘profilering’. We worden regelmatig
gecontacteerd door brede instappartners om meer uitleg te geven over onze werkvorm.
Ook op structurele overlegorganen zoals Kerngroep Crisis (IROJ) & overleg CLP-18 jaar gaat het over
profilering.

3

Verschil met OVBJ
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Methodieken en instrumenten: score 3
Een hogere score dan vorig jaar o.w.v. het inzetten van verschillende acties t.a.v. het
gebruiksvriendelijker maken van het kwaliteitshandboek o.a. door het updaten van al onze leidraden.

Verbetertraject: score 4
Ook hier een hogere score doordat we actief aan de slag zijn gegaan met het opstellen van en werken
met PRIAC’s. Het team bepaalt elk jaar zelf de verbeteracties vanuit de analyse van de
resultaatsgebieden.

3.4.2

Kernprocessen

Onthaal van de gebruiker: score 5
Vanaf 2014 werden de verbeteracties van de kernprocessen gesitueerd binnen het kwaliteitskader. Dit
gaf een stevig houvast om de kernprocessen te verbeteren.
In 2016 hebben we specifiek de volgende verbeteracties gedaan:
- Er werden nieuwe schema’s uitgewerkt voor alle aangeboden werkvormen vanuit crisishulp (CI,
TNT?, CAH) om een duidelijke uitleg te kunnen geven aan de gezinnen bij de opstart van de
begeleiding.
- De leidraad voor onthaal werd herschreven en de gezinsmedewerkers werden hierin actief
betrokken.
- De procedures worden extern gecommuniceerd en staan model voor andere organisaties.

Doelstellingen en handelingsplan: score 4
De gezinsmedewerkers werken strikt volgens de standaards van Families First (FF). Dit geeft een
duidelijk kader en houvast.
In 2016 lag de focus op tijdige verslaggeving, nl. het doelstellingenplan (DP) af op dag 4 en een
tussentijdse evaluatie (TT) op dag 14. Dit wierp zijn vruchten af in vergelijking met het voorgaand jaar.
De TNT?-procedure werd intern herschreven en gaat nog verder gecommuniceerd worden naar de
verwijzers.
Het evalueren van de leidraden gebeurt minder gezien de methodiek van Families First duidelijk is.

Afsluiting en nazorg: score 5
De procedure wordt extern gecommuniceerd en staat model voor andere organisaties.
De PDCA-cirkel werd reeds doorlopen.
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Pedagogisch profiel: score 5
We blijven hierin een hoge score behalen omdat er veel aandacht wordt besteed aan de standaards en
technieken van FF. Deze worden doorleefd nagestreefd doorheen de begeleidingen.
De visie en afspraken komen systematisch aan bod in de WB-gesprekken, de evaluatie a.d.h.v. de
kerncompetenties, de teams en intervisies, …
Er wordt veel aandacht besteed aan het trouw blijven aan de uitgangspunten van FF o.a. door het blijven
volgen van de basisopleiding FF o.l.v. van ‘Vraagkracht?’. Dit wordt gevolgd door nieuwe
gezinsmedewerkers en deze geven een terugkoppeling in het team zodat de werkvorm zuiver &
up-to-date blijft. Door het volgen van de basisopleiding worden de visie en afspraken tevens gecheckt
door externen.
In 2016 gebeurden volgende verbeteracties:
- Er werd een interne vorming georganiseerd m.b.t. CI en TNT? en leidraden ontwikkeld.
- Rond deontologie en ethiek werden situaties bijgehouden. We botsten weinig op ethische
kwesties. Op dit moment is er aangaande geen vraag meer vanuit het team.

Dossierbeheer: score 4
In 2016 was de verbeteractie ‘een evaluatie van de leidraden rond het dossier.’
We werken transparant in de contactnota, wat letterlijk op tafel ligt in de gezinnen. Daarnaast vragen
we steeds toestemming van de gebruiker om gegevens vrij te geven uit hun dossier, zowel tijdens als
na de begeleiding.

3.4.3

Gebruikersresultaten

Klachtenbehandeling: score 3
De klachtenbehandeling werd in 2016 vernieuwd. Er werd een duidelijk stappenplan geformuleerd, er
werd een tijdspad gehanteerd en er kwamen aangewezen verantwoordelijken. De klachtenbehandeling
gebeurt doelgerichtheid en er is een terugkoppeling naar de gebruiker. Begin 2017 werd de
klachtenprocedure intern en extern gecommuniceerd.

Gebruikerstevredenheid: score 2
Verbeteractie 2016: er werd een vragenlijst -12 jaar voor de TNT?-begeleidingen ontwikkeld. Deze tool
biedt ons de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op het effect van deze specifieke werkvorm.

Effect van de hulpverlening: score 3
Er zijn duidelijke SMART-indicatoren geformuleerd om het effect van de hulpverlening na te gaan.
Hiermee bedoelt men de standaards en follow-ups (zie ook ‘cliëntresultaten’).
Er zijn elementen van score 4 aanwezig; namelijk het volgen van de aanbevelingen van wetenschappelijk
onderzoek rond Families First, het linken van de resultaten met andere thema’s komt aan bod in de
werkbegeleidingen en er zijn opvolgingsgesprekken.
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3.4.4

Medewerkersresultaten

Personeelstevredenheid: score 2
Er worden acties opgezet om naar score 3 te gaan, nl. het uitschrijven van een procedure i.k.v.
personeelstevredenheid.
Er zijn evenwel al verschillende elementen van 3 en 4 aanwezig, o.a.:
- Het systematisch bevragen van de personeelstevredenheid in opvolgingsgesprekken en WB.
- Het beleid werkt met maandelijkse rapporten en deze worden besproken op de teams.
Dit wordt als positief ervaren, het proces komt nu beter aan bod.
De medewerkers krijgen de mogelijkheid om feedback te geven. De feedback en de reacties van de
medewerkers worden ook gebundeld en deze worden opnieuw besproken op beleidsniveau. Bepaalde
feedback komt ook verder aan bod op de raad van bestuur indien nodig of aangewezen.
Het transparant zijn, het werken met tijdslijnen en bieden van perspectief, zijn hierin belangrijke
verbeteringen.

Indicatoren en kengetallen: 3
Er worden heel wat personeelskengetallen systematisch bijgehouden en deze worden besproken op
beleidsoverleg.

3.4.5

Samenlevingsresultaten

Waardering strategische partners: score 5
Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van onze partners zodat wij de samenwerking nog
beter kunnen afstemmen op elkaar. CaH is immers maar een klein onderdeel van een soms langer
hulpverleningstraject. Wij doen beroep op partners om indien nodig de hulpverlening verder te zetten.
Hiervoor is een goede samenwerking noodzakelijk. Er worden verschillende acties opgezet om de
waardering door de strategische partners na te gaan en er wordt voortdurend geïnvesteerd in een
goede samenwerking.
Een voorbeeld van een actie is dat we de tevredenheid van de verwijzers nagaan door hen na iedere
begeleiding een evaluatie te mailen.

Maatschappelijke opdracht/tendensen: score 3
Op dit moment zijn we vooral op casusniveau zeer alert voor maatschappelijk tendensen. We spelen
hierop in door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor geradicaliseerde jongeren. Het team gaat hiervoor
op zoek naar andere instanties (vb. CGG vluchtelingen team) om zich te laten adviseren en
ondersteunen zodat we dit niet alleen moeten dragen.
Daarnaast kwamen thema’s zoals psychische kwetsbaarheid bij jongeren en traumaverwerking sterk
naar voren doorheen verschillende begeleidingen.
Om het team hier meer voeling en expertise in te geven, werd er eind 2015 een interne vorming rond
traumaverwerking georganiseerd. Zo nodigde we Ingrid Delameillieure uit om haar boek: ‘Luister naar
mij, kinderen helpen na trauma’, te komen toelichten.
In 2016 gaven de gezinsmedewerkers aan zich gesterkt te voelen in hun begeleidingswerk mede door
deze vorming.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

31

Ligant kwam in 2016 hun werking voorstellen. Dit gaf meer duidelijkheid om de juiste doorverwijzing te
kunnen adviseren in gezinnen waar de psychische kwetsbaarheid van de jongeren op de voorgrond
staat.

3.5

Kwaliteitsplanning

3.5.1

Kwaliteitszorg

Het kwaliteitshandboek wordt gebruiksvriendelijker door het actualiseren van de leidraden.

3.5.2

Kernprocessen

Onthaal van de gebruiker
De vernieuwde leidraden CaH, TNT? en CI worden nagelezen door o.a. onze gebruikers, Cachet en
Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen.

Doelstellingen en handelingsplan
De vernieuwde TNT?-leidraad wordt gecommuniceerd naar de verwijzers.

Afsluiting en nazorg
Het evalueren van de leidraad wordt opnieuw gepland.
We zien toch wel een grote stijging in het aantal gezinnen dat nazorg heeft gekregen. Omdat de stijging
zo groot is, willen we hiervan een verbeteractie maken. Enerzijds uit zorg voor de gezinsmedewerkers
daar nazorg iets extra is in het takenpakket. Anderzijds ook uit zorg voor gezinnen en het geloof in hun
krachten. Is nazorg hier echt nodig? Waarom wel/niet? Dit willen we verwezenlijken door ons
nazorgaanbod bedachtzamer aan te bieden in gezinnen. Die kritische blik zal verwacht worden van de
werkbegeleider, het team en de gezinsmedewerker zelf.

Pedagogische profiel m.b.t. Terug naar Thuis?-begeleiding
Sinds 2015 is de TNT?-begeleiding een veel gebruikte werkvorm geworden. Deze trend zette zich verder
in 2016. Kinderen en jongeren, die begeleiding nodig hebben in het al dan niet de stap terug naar thuis
te zetten, blijkt een doelgroep te zijn waar we meer en meer mee te maken krijgen. Wat maakt dat deze
trend zich verder zet? Is er een verschil in het terug naar huis werken als het kind al lange tijd van huis
weg is of nog maar een dag? Is er een verschil in het terug naar thuis werken vanuit een crisisbed of
vanuit de context? Dit zijn vragen waar we het komende jaar een antwoord op willen krijgen.
De visie en beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit wordt verder geconcretiseerd door het team.
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Dossier
Integreren van regelgeving i.k.v. het Decreet integrale jeugdhulp, o.a. aandacht voor schriftelijke
toestemming van de gebruiker voor de verslaggeving naar de verwijzer.

3.5.3

Gebruikersresultaten

Klachtenbehandeling
De klachtenprocedure wordt gelinkt aan andere resultaten. Daarnaast wordt er ook feedback gevraagd
aan Cachet en Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen.

Gebruikerstevredenheid
Updaten van de leidraden om de gebruikerstevredenheid te meten en het integreren van de actuele
afspraken rond de tevredenheidsmetingen.

TNT?-begeleiding
Verder merken we een daling op in het aantal teruggekregen vragenlijsten van de ouders. Het tijdig
afgeven van de vragenlijsten of ernaar streven om tijd te voorzien om de vragenlijsten samen in te vullen
met het gezin, zijn 2 mogelijke acties die we willen ondernemen om in de toekomst een beter zicht te
krijgen op hoe ouders hun TNT?-begeleiding hebben ervaren.

Effect van de hulpverlening
Er wordt een onderzoek gedaan naar de effecten van Families First op lange termijn (bij jongeren tussen
12 en 18 jaar waar sprake is van een psychische kwetsbaarheid). Dit onderzoek is het eindwerk van een
stagiaire en zal door haar worden uitgevoerd en dit onder leiding van het team.
We streven er steeds naar om alle betrokken partijen te spreken tijdens een follow-up gesprek. We
bereikten echter vorig jaar ‘maar’ 70% van onze doelgroep. Ook hier willen we een verbeteractie rond
opstellen om zo een nog scherper/sterker/beter beeld te krijgen van het effect van CaH na 6 weken.

3.5.4

Medewerkresultaten

Personeelstevredenheid
Uitschrijven van een leidraad rond personeelstevredenheid.
Indicatoren en kengetallen
Er zal gewerkt worden met kwartaalrapporten waar verschillende kengetallen mee worden opgenomen
in het bespreken van de resultaten.
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3.5.5

Samenlevingsresultaten

Tevredenheid van de verwijzer
We nemen de feedback van de verwijzer ter harte. De vraag rond de zinvolheid van hun aanwezigheid
willen we herformuleren/verwijderen/vervangen of deze vraag wordt toegevoegd aan de vragenlijsten
voor ouders/jongere.
Ook willen we het registratiesysteem zo uitbreiden dat we een beter zicht krijgen op wie (voorziening
van de verwijzer) aanwezig is bij de kennismaking, het tussentijdse evaluatie en eindgesprek om zo
eventuele effecten/linken te kunnen leggen met bepaalde standaards zoals uithuisplaatsingsdruk,
opstart binnen 24u, crisisgehalte en samenwerkingsuren.
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HOOFDSTUK 4: BEZETTING EN BENUTTING OP ORGANISATIENIVEAU
Inleiding
Daidalos VZW heeft een erkenning voor:
- 54 contextbegeleidingen laagintensief;
- 38 breedsporige contextbegeleidingen;
- 8 contextbegeleidingen in functie van Positieve heroriëntering;
- 2 contextbegeleidingen in functie van autonoom wonen.
Dit betekent dat we 102 gezinnen gelijktijdig kunnen begeleiden.
De begeleidingen worden verdeeld over 4 teams met elk hun specifiek aanbod.
- Team Noord en team Midden-West bieden integrale thuisbegeleiding aan zowel LI als BS en
contextbegeleiding in functie van autonoom wonen in hun regio.
- Team Kort biedt contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering, ABFT en ERPP aan
in 3 korte programma’s.
- Team Dagcentrum biedt breedsporige contextbegeleidingen aan gekoppeld aan dagbegeleiding
in groep.
Onderstaande gegevens betreffen de cijfers uit BINC wat betreft bezetting van OVBJ zonder verblijf en
de intern geregistreerde contacten met het cliëntsysteem (face to face en telefonisch).

4.1

Bezetting uit BINC 2016
OVBJ- RTJ

Bezetting op basis van erkenning

Contextbegeleiding laagintensief
(54)
Contextbegeleiding breedsporig
(38)

66.7% (2)
119% (3)
Totaal
LI en BS

Positieve Heroriëntering (PH)
(8)
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
(2)
Totaal CB
(102 gezinnen)
Dagbegeleiding in groep
(10)
TOTAAL

88.3%
89.9% (4)
(incl. coaching)
32.2% (5)
87.3% (1)
91.7% (6)
87.7%

Op jaarbasis hebben we in het geheel 87% (1) van dit doel kunnen behalen.
In totaal hebben we in 2016 172 gezinnen begeleid (157 in 2015). Er werden 71 nieuwe begeleidingen
opgestart in 2016 (idem 2015) en er werden 77 dossiers beëindigd (66 in 2015). Het jaar werd afgesloten
met 83 dossiers (91 dossiers eind 2015).
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De praktijk komt niet helemaal overeen met onze erkenning. We doen minder LI-begeleidingen (54)(2)
en meer BS-begeleidingen (38)(3). De concrete intensiteitsverdeling is moeilijk weer te geven daar we
ervoor kiezen om te schakelen in intensiteit gedurende een begeleiding.
We staan open voor alle geïndiceerde gezinnen met een hulpvraag. Zonder onderscheid te maken in
intensiteit bij aanmelding. We willen de cliënt de hulp bieden die hij nodig heeft, nuttig vindt, met de
gepaste methodiek. De differentiatie in intensiteit geeft ons bovendien de mogelijkheid om rekening te
houden met de caseload (aantal en draaglast) per begeleider, per team.

Wat contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering (PH) betreft hebben we een erkenning
van 8 dossiers (modules) met een duurtijd van 4 maanden. Dit betekent een maximum capaciteit van
24 dossiers op jaarbasis. In 2016 hebben we in totaal 12 contexten begeleid (2 van 2015, 10 starts & 7
stops, 5 op 31/12/2016). Daarnaast werden er 83 PH-coachings uitgevoerd. Dit komt overeen met 7
begeleidingen. Dit brengt ons op een totaal van 19 PH-begeleidingen.(4)

We hebben een erkenning voor 2 contextbegeleidingen in functie van autonoom wonen (CBAW) als
doorstroom. Dit betekent concreet dat wanneer een jongere uit een gezin dat reeds hulp van onze
organisatie krijgt, zelfstandig wil gaan wonen verder door onze organisatie kan geholpen worden en niet
dient doorverwezen te worden naar een andere organisatie. Er werd één jongere na de
contextbegeleiding verder begeleid binnen deze module voor 8 maanden.(5)
Het dagcentrum heeft een erkenning voor 10 jongeren, die gelijktijdig kunnen worden opgevangen. Het
aantal jongeren in de groep (DIG) geeft een totaal van bijna 92% (6).
De bezetting (en benutting) van dagbegeleiding in groep heeft weinig effect op het totale
bezettingspercentage van onze rechtstreeks toegankelijke hulp.

4.2

Benutting (effectieve face-to-face contacten)

4.2.1

Benutting op basis van erkenning

Onze opdracht in de gezinnen wordt gekoppeld aan face-to-face contacten. Onze kernopdracht speelt
zich af in contact met de gezinnen zelf naast bijkomend overleg en administratie. Dit betekent dat onze
erkenning in zijn totaliteit uitgaat van 142 contacturen per week of 7384 contacturen op jaarbasis.
OVBJ- RTJ
Contextbegeleiding laagintensief
(54)
Contextbegeleiding breedsporig
(38)
Positieve Heroriëntering (PH)
(8)
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
(2)
Totaal CB
(102 gezinnen)
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Benutting op basis
van erkenning

Aantal uren

64%

1788/2808

91%

3603/3952

53%
(zonder coaching)

222/416

18%

38/208

77%

5651/7384
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Op basis van onze erkenning behalen we 77% van onze contacturen met de cliënt.
Deze cijfers geven zo goed als eenzelfde beeld als onze bezettingscijfers. Het is immers logisch dat
wanneer we laag of hoog scoren op bezetting, we ook laag of hoog scoren op benutting op basis van
erkenning.
Dit nodigt ons uit om verder te kijken naar onze benutting op basis van bezetting. M.a.w. hoe intens
worden de gezinnen in begeleiding begeleid?

4.2.2

Benutting op basis van bezetting

Indien we kijken naar het aantal gezinnen dat we effectief begeleiden op jaarbasis, gekoppeld aan de
effectieve face-to-face contacturen met de jongere en/of zijn gezin, stellen we vast dat 84% van de
vooropgesteld tijd ook effectief in de gezinnen wordt door gebracht.
OVBJ- RTJ

Benutting op basis
van bezetting

Aantal uren

96% (7)

1788/1872

77% (8)

3603/4680

137% (9)
+ 83 coaching

222/162

93% (10)

38/41

84%

5651/6755

Contextbegeleiding laagintensief
(54)
Contextbegeleiding breedsporig
(38)
Positieve Heroriëntering (PH)
(8)
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
(2)
Totaal CB
(102 gezinnen)

Bij de contextbegeleidingen die we als laagintensief indiceren slagen we erin om de vooropgestelde
contacten met het gezin gemiddeld genomen waar te maken. In de praktijk merken we dat de intensiteit
van 1u per week kan dalen (bv. in kader van afbouw) of stijgen (bv. omwille van crisis). Deze fluctuaties
zijn nauwelijks zichtbaar op organisatieniveau.
(7)

Bij de contextbegeleidingen die we als breedsporig indiceren, slagen we er niet in om de
vooropgestelde contacten met het gezin waar te maken. Dit heeft met tal van factoren te maken zowel
bij gezinnen als de organisatie.
Bij gezinnen botsen we op gesloten deur (als signaal voor weerstandigheid), afbellen van huisbezoeken,
afwezig zonder reden, verlof gezin, weerstand tegen vervangende (nieuwe) begeleider. Wat dossiers
vanuit de jeugdrechtbank betreft is het niet altijd duidelijk of deze mogen worden afgesloten terwijl het
gezin geen begeleiding (meer) toelaat.
Vanuit de organisatie/begeleider zijn ziekte, verlof, crisis in een ander gezin, personeelswissels en
inwerken in de nieuwe job beïnvloedende factoren.
(8)

Aanvankelijk starten we elke integrale thuisbegeleiding als een breedsporige begeleiding, met een
gemiddelde van 2 contacturen per week. Dit om voldoende aanwezig te kunnen zijn in kader van elkaar
te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en doelen te formuleren tot aan het handelingsplan. De
praktijk liet zien dat dit niet altijd nodig of haalbaar was voor het gezin. Er werden een aantal indicatoren
vooropgesteld die kunnen helpen bij de inschatting; aangemelde probleemsituatie, gezinssituatie,
motivatie van cliënt, noodzakelijke hulp, hulpvraag van de cliënt.
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Een breedsporige begeleiding is voor ons een complex dossier met hulpvragen op verschillende
domeinen. De inschatting van de intensiteit komt niet altijd overeen met de effectieve realiteit.
We willen er meer aanwezig zijn maar slagen er blijkbaar niet altijd in. Dit roept een aantal
vragen en bedenkingen op: zijn gezinnen zich voldoende bewust van de inzet die van hen
verwacht wordt en kan dit altijd?
Gezinnen waarbij sprake is van een maatschappelijke noodzaak zijn niet altijd even tevreden
met de opgelegde hulp. Onze hulp is niet vrijblijvend wel vrijwillig. Durven we onze cliënten
voldoende aanspreken op hun engagement? Kunnen we voldoende aanklampend zijn voor deze
gezinnen? Vinden we voldoende aansluiting? Deze zoektocht vraagt extra bijkomend overleg en
reflectie. De emotionele draagkracht van de individuele begeleider wordt op de proef gesteld.
Teamoverleg, intervisie en supervisie zijn noodzakelijke voorwaarden om professioneel
functioneren en kwaliteit te garanderen.
Afgebakende (eerder eenvoudige) hulpvragen starten met een laagintensieve begeleiding.
ABFT en ERPP zijn bij de start breedsporig omwille van hun intensiteit en focus van het programma,
wanneer die intensiteit niet langer nodig is (taak 5, afbouw), wordt er geschakeld naar een
laagintensieve begeleiding.
Contextbegeleiding gekoppeld aan dagbegeleiding is steeds breedsporig en wordt enkel op basis van
verminderde face-to-face contacten in de afbouwfase uitzonderlijk laagintensief.
PH is erkend als een laagintensieve contextbegeleiding. Er werden meer contacturen gerealiseerd
dan gemiddeld 1u per week naast de coachingsgesprekken.
(9)

CBAW is erkend als een breedsporige contextbegeleiding. Deze intensiteit bleek bij de start ook
effectief nodig te zijn. In deze specifieke begeleiding gaat het over een zeer gemotiveerde jongere met
heel wat kwaliteiten en een ondersteunend netwerk. Door de positieve evolutie kon er al na 2 maanden
geschakeld worden naar een lagere intensiteit.
(10)
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Schakelen van LI naar BS
We vinden het belangrijk dat we gezinnen op een gepaste manier kunnen begeleiden. De differentiatie
in intensiteit willen we optimaal gebruiken als hulpmiddel om o.a. zoveel mogelijk gezinnen te
begeleiden.

Schakelingen
40
35
30
25
20
15
10
5
0
van BS naar LI

van LI naar BS
BI

GV

SDJ

In totaal voor alle contextbegeleidingen werd er 39 keer geschakeld (35 van BS naar LI en 4 keer van LI
naar BS) het gaat hier over 36 contexten.
Schakelingen van BS naar LI komen zowel voor in dossiers van BI (18) als GV en SDJ (17).
In 4 dossiers was er toch een schakeling nodig van LI naar BS naar aanleiding van crisissituaties en een
duidelijk aanwezige chronische problematiek (BI 3, SDJ 1).
In 2017 willen we verder stilstaan bij mogelijke richtinggevende indicatoren (zie p. 67)
We kijken terug op een bewogen jaar met blijvende structurele en organisatorische veranderingen.
Organisatie en inhoud vinden elkaar niet altijd in rechte lijn. De weg naar, het proces, blijft een boeiende
uitdaging waarbij ieder regelmatig op de proef wordt gesteld. We stellen de cliënt centraal en
balanceren tussen behoud van good practice en kritische reflecties die aanzetten tot verbetering.
Dank aan de cliënt die ons de kans geeft om te groeien. Dank aan hulpverleners die deze uitdaging
blijven aangaan.
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HOOFDSTUK 5: FOCUS VAN TEAMS/MODULES
Inleiding
Ieder team heeft naar aanleiding van de verbeteracties van 2016 en de praktijk een eigen focus naar
voren geschoven in de kwaliteitsbespreking. De teams willen er enkele verduidelijken.
We starten met de weergave van de gebruikerstevredenheid en focus van team Kort en integrale
thuisbegeleiding.
CBAW en DIG krijgen een apart hoofdstuk.

5.1

Contextbegeleiding

5.1.1

Gebruikerstevredenheid

5.1.1.1 Team Kort (ABFT, ERPP & PH)
ABFT
Ouders
Van de 7 afgeronde ABFT-begeleidingen hebben we 10 vragenlijsten teruggekregen. We hebben van
elke gezin een vragenlijst teruggekregen, soms hebben beide ouders de vragenlijst ingevuld.
Over het algemeen zijn de ouders tevreden. Ze geven aan dat ze geleerd hebben om te luisteren,
duidelijker te communiceren, te praten, anders in relatie te staan en/of invloed te zien van eigen
opvoeding. Ze kregen andere inzichten in de ouderrol en/of groei van hun kind.
Jongeren
Alle aangemelde jongeren hebben de vragenlijsten ingevuld. 4 van de 7 jongeren geven aan dat hun
relatie/band met de ouders beter is geworden. 1 jongere geeft aan dat ze beter communiceren met
elkaar.
We zien dat de antwoorden van de ouders en jongeren grotendeels overeenkomen met het beoogde
doel van het programma, namelijk herstel in de ouder-kindrelatie waarbij we gezinsleden aanleren op
een andere manier te luisteren en te praten naar elkaar toe.

ERPP
Naast de eindevaluaties namen eveneens 5 van de 6 gestopte begeleidingen deel aan een onderzoek
i.k.v een bachelorproef met de titel: “Het Emotioneel, Relationeel, Pedagogisch Programma (ERPP), Een
kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van een methodiek ontwikkeld door Daidalos vzw.”
In dit onderzoek kwam naar voren dat zowel jongeren als ouders inzichten kregen in hun bestaande
patronen, ervaringen uit verleden en de betekenis van hun emoties. Dit onderzoek was een eerste stap
om beter zicht te krijgen op de effecten van het ERPP-programma.
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Ouders
Van de 6 begeleidingen heeft één ouder de vragenlijst niet ingevuld. Over het algemeen zijn de ouders
tevreden. Ze leerden luisteren naar hun kinderen, inleven in hun kinderen of kijken naar het gedrag van
de kinderen.
In de antwoorden merken we effecten op zowel emotioneel, relationeel als pedagogisch vlak.

Jongeren
Van de 6 begeleidingen kregen we 4 vragenlijsten van de aangemelde jongeren terug. Verder werden
er ook 3 vragenlijsten verkregen van broers/zussen van de aangemelde jongeren. De jongeren zijn over
het algemeen tevreden over de begeleiding. Ze leerden over gevoelens te praten, rustig te blijven, het
goed maken na een ruzie en/of eerst nadenken i.p.v. doen.
In de antwoorden merken we net als bij de ouders effecten op zowel emotioneel, relationeel als
pedagogisch vlak.

Testresultaten ABFT en ERPP
We gebruiken gestandaardiseerde vragenlijsten vanuit ‘Berg Op’. Voor ABFT gaat dit over de: CDI (Child
Depression Inventory), YSR (Youth Self Report), CBCL (Child Behavior CheckList), hechtingsvragenlijst en
een vragenlijst omtrent trauma en suïcide.
In 2016 hebben we meer aandacht besteed aan het motiveren van cliënten & begeleiders om de
gestandaardiseerde vragenlijsten in te vullen. Hierin zijn we zeker geslaagd. In 5 gezinnen zijn we erin
geslaagd om 2 keer de vragenlijsten te laten invullen. Voor 2 gezinnen beschikken we enkel over
testgegevens bij de start omdat het hele traject niet werd doorlopen.
Uit deze resultaten merken we dat 6 gezinnen goed geïndiceerd zijn voor een ABFT-begeleiding omdat
uit de CDI en de YSR bleek dat de internaliserende problematiek sterk aanwezig was. Bij 4 van de 5
begeleidingen blijft de internaliserende problematiek aanwezig na 4 maanden.
Uit de gebruikerstevredenheid (zie hoger) horen we van deze gezinnen dat er wel een verbetering in de
ouder-kindrelatie is. Het blijvend slecht voelen kan dan te maken hebben met bijvoorbeeld zich slecht
voelen omwille van het zich ‘alleen voelen’, omgaan met echtscheiding/bezoekregeling, e.d.
Er werd steeds doorverwezen naar een begeleiding in de context of een individueel traject bij een
psycholoog/therapeut/kinderpsychiater.
1 begeleiding is afgerond met een daling van de internaliserende problematiek.
I.v.m. ERPP is de keuze gemaakt om bij de start en na 4 maanden de verkorte gezins- en
opvoedingsvragenlijst (VG&O) te laten invullen door de ouders. 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.
Op die manier krijgt de begeleider een concreter beeld van belastende factoren en goedlopende
situaties die mee de doelen van de begeleiding bepalen.
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Ook voor ERPP zijn we er niet steeds in geslaagd om bij elke begeleiding deze vragenlijst 2 maal te laten
invullen. Omdat er te weinig aandacht werd aan gegeven of omdat de begeleiding een ABFT invulling
kreeg. Vanaf september 2016, bij de start van team kort, wordt dit beter opgevolgd door de begeleider
en werkbegeleider. We hopen in 2017 volledige gegevens te kunnen weergeven.

5.1.1.2 Integrale thuisbegeleiding (team Midden-West en Noord)
Verwerking cijfers eindevaluatievragenlijsten 2016
Op het einde van een begeleiding krijgen ouders en jongeren een evaluatievragenlijst.
Zowel de aangemelde jongere als broers of zussen kunnen een vragenlijst invullen. De feedback van
gezinnen wordt aangewend om gerichte verbeteracties op te zetten.
In 2016 werden 55 gestopte begeleidingen bevraagd.
We kregen 51 vragenlijsten terug van ouders en 55 vragenlijsten van jongeren (10 ingevuld door broers
of zussen van de aangemelde jongeren).
Voor 2016 focusten we ons op 2 elementen in het kader van het verbeterproject nl.:
- Waar ouders en jongeren terecht kunnen na het stoppen van de begeleiding.
- De tevredenheid over de duur van de huisbezoeken.

‘Waar kan je terecht na de stop van de contextbegeleiding?’
In 2016 hebben we een interne vorming georganiseerd rond netwerking. Enerzijds vanuit de overtuiging
dat een netwerk rondom een gezin belangrijk is en anderzijds ingegeven vanuit een maatschappelijk
aandachtspunt.
Ouders:
22 (43%)
7 (14%)
9 (18% )
13 (25%)

geven aan dat ze terecht kunnen bij hulpverleners.
geven aan dat ze terecht kunnen in hun eigen netwerk, bij vrienden, familie, partner.
geven aan dat ze nergens terecht kunnen of niet weten waar ze terecht kunnen.
hebben deze vraag niet beantwoord.

Jongeren (sommige jongeren gaven meerdere antwoorden op deze vraag):
21(38%)
geven aan dat ze terecht kunnen bij hun ouders of plusouders.
10 (18%)
kunnen terecht bij familie (oma, broer, schoonbroer, …).
15 (27%)
vinden ondersteuning bij hulpverleners.
11 (20%)
kunnen terecht bij vrienden.
6 (11%)
geven aan dat ze geen idee hebben waar ze terecht kunnen of dat ze nergens terecht
kunnen.
2 (4%)
vinden het niet nodig om ergens terecht te kunnen.
4 (7%)
hebben deze vraag niet beantwoord.
Indien we het niet invullen van ouders en jongeren beschouwen als ‘niet weten waar ze terecht kunnen’,
krijgen we een score van 43% bij de ouders en 18% bij de jongeren. We willen eraan werken dat ouders
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en jongeren meer terecht kunnen in hun eigen netwerk voor hulp en ondersteuning. Daarnaast vinden
we het ook belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren en ouders weten bij wie ze terecht kunnen na de
contextbegeleiding.
We zetten hier actiever op in vanaf de start van de begeleiding. Indien het nodig blijkt, zetten we samen
met de ouders en de jongeren de stap naar personen in hun netwerk.

‘Hoe vond je de duur van de huisbezoeken?’
Een tweede element dat we belangrijk vinden is, hoe tevreden de gezinnen zijn over de duur van de
huisbezoeken. We wilden dit nagaan omdat bij de start van de begeleidingen en tijdens de
begeleidingen de intensiteit van de begeleiding regelmatig ter sprake komt.
Bij een LI-begeleiding zijn de face-to-face contacten gemiddeld 1 uur per week. Bij een BS-begeleiding
beogen we gemiddeld 2 uur contact per week. De intensiteit wordt besproken met
contactpersoon/verwijzers, gezinnen, begeleiders en werkbegeleiders.
13 (25%)
35 (69%)
3 (6%)

ouders vonden de duur van de begeleidingsmomenten zeer goed.
ouders vonden de duur goed en middelmatig.
ouders hebben deze vraag niet beantwoord.

Deze summiere cijfers roepen echter meer vragen op … Welke intensiteit hebben de respondenten
genoten? Wat beogen de 35 respondenten met het ‘goed’ en ‘middelmatig’ antwoord: een iets kortere
of langere duur van een huisbezoek? Hoe oordelen jongeren over de duur van de gesprekken met hen?
Hoe beoordelen de cliënten de frequentie van de huisbezoeken? Hoe tevreden zijn de andere betrokken
stakeholders over de intensiteit? …
We willen in ieder geval blijven afstemmen met het gezin en de betrokken contactpersoon/verwijzer
welke intensiteit voor de situatie passend is.

5.1.2

Eigen focus

5.1.2.1 Team Kort (ABFT, ERPP & PH)
Team kort vindt het belangrijk om zicht te hebben op de verwijzers per methodiek. Een goede indicatie
voor de korte programma’s is belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken. Verwijzers hebben hier
ook een rol in.
Aangezien we ‘korter’ begeleiden, respectievelijk 4 maanden voor PH en 6 maanden voor ABFT en ERPP,
willen we extra aandacht geven aan ‘zorgzaam afsluiten’.
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Verwijzers voor ABFT, ERPP en PH
Het feit dat aanmeldingen blijven komen, interpreteren wij als een signaal dat de verwijzers voldoende
op de hoogte zijn en vertrouwen hebben in onze programma’s.
Verwijzer
CGG (DAGG)
CLB
Kind&Gezin (CKG)
Kinderpsych. (KPC)
OCJ Hasselt
OCJ Maaseik
Pleegzorg Limburg
SDJ Hasselt
SDJ Tongeren
VK Limburg

ABFT
2
1
0
2
1
1
1
1
0
0

ERPP
2
1
1
1
0
5
0
0
1
1

PH
0
7
0
1
1
3
0
0
0
0

ABFT werd opengesteld voor alle verwijzers. Dit resulteerde in zowel situaties waarin er sprake was van
internaliserende, als externaliserende problematiek.
Om die jongeren met internaliserende problematiek en hun context te bereiken zijn we intenser gaan
samenwerken met diensten zoals CGG/DAGG en KPC. Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat
jongeren en hun context die baat hebben met een ABFT-traject het best geholpen worden met een
multidisciplinaire aanpak.
Omwille van de onveiligheid en het crisisaspect vinden we het steeds moeilijker om te werken met een
wachtlijst. Daar Daidalos vzw reeds een sterke expertise en samenwerking met het crisismeldpunt
opbouwde werd samen met het meldpunt en het netwerk binnen GGZ (Ligant) de
instroommogelijkheden voor ABFT geoperationaliseerd. We geloven dat potentiële ABFT gezinnen (in
crisis o.w.v. internaliserende problematiek) het meest worden gedetecteerd binnen deze
samenwerking.

Voor ERPP konden enkel verwijzers van het bestuurlijk arrondissement Maaseik beroep doen op dit
specifieke programma. Bij de oprichting van team Kort (september 2016) werd het regiogebonden
werken losgelaten. We stellen gezinnen niet teleur omwille van woonplaats. We hebben nog geen zicht
op de concrete vraag naar ERPP in de provincie, toch gaan we deze geografische uitbreiding aan vanaf
januari 2017.
In een experimentfase (in West-Vlaanderen én voor het decreet Integrale Jeugdhulp) werd de PH
methodiek preventief ingezet om instroom in Bijzondere Jeugdzorg te vermijden. Deze denkwijze enten
op de huidige realiteit vraagt dan ook dat PH laagdrempelig beschikbaar is. Onze implementatie brengt
dan ook met zich mee dat een groot deel van onze PH-verwijzers zich anno 2016 situeren binnen de
brede instap. Binnen COLim kunnen ook OSD en VK beroep doen op deze hulpvorm.
Voor alle gezinnen willen we een positieve beweging op gang brengen zodat ze het geloof hebben zelf
verder te kunnen.
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Stopzetting, nazorg en mogelijke vervolghulp
In 2016 zijn er 7 ABFT-begeleidingen afgerond. ABFT begeleidingen kennen een duur van 6 tot 9
maanden.
- Vier van de zes begeleidingen duurden 9 maanden. De verlengingen worden met het gezin en
op het team besproken. Afhankelijk van de mate van herstel, aanwezigheid van depressie,
suïcide en fase in het programma wordt deze beslissing genomen. In drie van deze
begeleidingen kon het gezin na 9 maanden op eigen kracht verder.
- In het andere gezin werd er geschakeld naar een andere module contextbegeleiding omdat de
verontrusting bleef. Dit was een weloverwogen keuze. De focus bij ABFT ligt op relatieherstel
en dit hebben we met mama en de jongere(n) bereikt. Er lagen echter nog andere thema’s
binnen de context waardoor integrale thuisbegeleiding werd opgestart.
- In drie situaties werd het traject vroegtijdig stop gezet:
o Eén jongere bereikte de leeftijd van 18, twee maanden na startdatum. Er werd nazorg
georganiseerd om het traject zo goed mogelijk af te ronden. Wanneer we weten dat de
jongere op korte termijn meerderjarig wordt, is het zinvol gebleken om een
herstelprogramma toch te starten. Met de aanvulling van 1,5 maand nazorg kon het
proces zinvol afgewerkt worden. We vinden het belangrijk dat jongeren die bijna 18
zijn, de kans krijgen om een ABFT-proces aan te gaan. Actuele welzijnsproblemen bij
jongvolwassenen verplichten ons om ernstig na te denken over het vermijden van dag
op dag stopzetting van hulp.
o In een ander gezin werd de begeleiding gestopt na 5 maanden omdat zowel moeder als
de aangemelde jongere niet klaar waren voor een herstel in de ouder-kindrelatie.
Tijdens kennismakingsgesprekken kan het voorkomen dat er weerstand is bij ouders of
jongeren om zich te engageren én het herstelproces te starten. Als één partij er hard
naar verlangt, terwijl de andere partij twijfelt, leeft bij ons de hoop dat er een zinvol
herstel kan gerealiseerd worden. In deze situatie bleek integrale thuisbegeleiding beter
aangewezen na enkele moedige pogingen tot herstel. Dit wil niet zeggen dat we ter
overbrugging van een andere hulpverlening het ABFT-programma opstarten. Omwille
van het menselijk aspect van problematieken, starten we als hulpverlener dan in een
grijze zone van hoop op slagen.
o Eén jongere verbleef bij ‘een vriend’ tijdens de ABFT-begeleiding en koos na 4 maanden
voor CBAW. Er werd gewerkt aan herstel in de relatie met haar moeder. Het gebeurt
dat een ABFT-begeleiding start wanneer de jongere het ouderlijk huis al heeft verlaten.
In deze situatie vroeg het cliëntsysteem hulp om de moeder-dochterrelatie te
herstellen zonder de wens te uiten terug samen te wonen. Hier heeft dit een gunstig
effect gehad op de verdere evolutie. De jongere, die verlangde naar zelfstandigheid,
heeft dit kunnen waarmaken met steun van mama.
In de loop van 2016 werd de verlenging van ABFT in vraag gesteld. Groei en ervaring leert ons dat we
veel sneller komen tot taak 4 (herstelgesprek). Er blijft voldoende tijd en ruimte over voor taak 5 waarbij
het geleerde proces thuis verder wordt geoefend. In de verlengingen merken we dat het ABFT-proces
afgerond is, maar er nog vragen liggen op andere vlakken, zoals bijvoorbeeld het pedagogische,
individuele processen, enz.
Door de samenwerking met GGZ hopen we dat we gezinnen ook sneller terug kunnen verwijzen om
verder te werken aan een eventueel individueel spoor.
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Wanneer de samenwerking met CPL-18 jaar en Ligant concreter wordt, willen we ook duidelijker zijn
over de duur van het programma en worden ABFT-begeleidingen niet langer verlengd met drie
maanden.
De zware individuele processen van ouders en/of jongere die veel tijd vragen dwingen ons echter om
kritisch na te denken over een mogelijk nazorgsysteem.

In 2016 zijn er 6 ERPP-begeleidingen afgerond.
- Twee begeleidingen kwamen terecht in de integrale thuisbegeleiding omwille van nood aan
meer pedagogische ondersteuning.
- In de andere begeleidingen adviseerden we verdere opvolging of start van een traject binnen
GGZ ofwel voor de jongere ofwel voor de ouder.
- Vijf gezinnen worden verder opgevolgd door de betrokken verwijzer.
- Eén gezin kon op eigen kracht verder.
Dit zijn voor ons gewenste resultaten. We merken in de begeleidingen dat bepaalde emoties, ervaringen
uit het verleden invloed hebben op het proces en het resultaat van de begeleiding. We vermoeden dat,
om het aangeleerde vast te houden, er nood is aan verdere individuele begeleiding binnen GGZ zodat
het eigen proces de cliënt niet in de weg staat.
In 2016 vond er een onderzoek plaats i.k.v. een bachelorproef met de titel: “Het Emotioneel,
Relationeel, Pedagogisch Programma (ERPP), een kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van
een methodiek ontwikkeld door Daidalos vzw”. Uit dit onderzoek bleek dat zowel jongeren als ouders
inzichten kregen in hun bestaande patronen, ervaringen uit het verleden en de betekenis van hun
emoties. Het onderzoek was een eerste stap om beter zicht te krijgen op de effecten van het ERPPprogramma.

In 2016 zijn er 7 PH-begeleidingen afgerond.
- Bij vier begeleidingen was er op het einde van de begeleiding geen verontrusting, twee gezinnen
van deze vier werden nog verder opgevolgd door de verwijzer.
- Bij drie begeleidingen was er bij de stop wel nog verontrusting aanwezig. Bij alle drie was er
verdere opvolging door de verwijzer. In twee gevallen werd het advies gegeven om op te starten
bij het CGG.
In de loop van de begeleidingen slagen we er veelal in de hoop op verandering samen met de gezinnen
vast te nemen. Het geloof in hun eigen kunnen en hun eigen kwaliteiten brengt ruimte voor de
betrokkenen. Ondanks de (soms minimale) verdere opvolging van de verwijzer horen we vaak dat de
gezinnen opnieuw geloven dat ze de situatie verder aankunnen en antwoorden vinden voor eventuele
nieuwe moeilijke situaties. Dialoog is hierbij de motor voor verandering. Ook als begeleider voelt het
goed om de mensen na het korte proces opnieuw de kans te geven hun eigen weg te gaan.
Zoals eerder beschreven vindt onze PH werking plaats binnen het samenwerkingsverband (COLim).
- Het samenwerkingsverband realiseerde 139 coachings in 2016.
- De grootste verwijzers zijn de CLB’s (53), gevolgd door GGZ (CGG + kinderpsychiatrie: 32) en
OSD (26). Uiteindelijk volgden er 60 opstarts (43%).
- 78 keer was er geen opstart:
o In 75 gevallen werd er samen met de verwijzer een manier gevonden om verder aan de
slag te gaan.
o 3 keer was er geen open plaats ondanks een ontvankelijke vraag.
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o In 50 casussen (36%) was er betrokkenheid vanuit het crisismeldpunt.
De samenwerking binnen COLim wordt als heel positief ervaren. Gezinnen/hulpverleners in crisis of met
een vraag worden op het moment dat het nodig is verder geholpen. We blijven geloven in de
samenwerking en in een centraal punt van aanmeldingen.
Intervisiemomenten vinden plaats met alle diensten in Limburg die PH aanbieden.

5.1.2.2 Integrale thuisbegeleiding (team Midden-West en team Noord)
LI en BS versus verwijzers
Bij de opstart krijgt elk gezin binnen integrale thuisbegeleiding een indicatie voor breedsporige
contextbegeleiding in kader van contacten die nodig zijn om elkaar te leren kennen en samen doelen te
formuleren. Indien de doelen duidelijk en afgebakend zijn, kan er ook bij de aanmelding en opstart
minder intensief gewerkt worden.
Nieuwe begeleidingen (40)

BS
LI
Totaal

Brede instap
13
4
17

Gemandateerde Voorziening
11
1
12

SDJ
10
1
11

Van de 40 nieuwe gezinnen die werden opgestart waren er 34 BS en slechts 6 begeleidingen geïndiceerd
voor LI.
Afhankelijk van de doelen, de verontrusting, de gezinssituatie en het engagement van het gezin wordt
er na de bespreking van het handelingsplan LI of BS overeengekomen. Doorheen de begeleiding of bij
het evolutieverslag wordt op basis van de nieuwe doelen en/of effectieve contacturen met het gezin de
indicatie (her)bekeken en indien nodig bijgestuurd. Zoals reeds voorgesteld bij benutting op basis van
bezetting werd er 39 keer geschakeld van intensiteit.
Gestopte begeleidingen (55)

BS
LI
Totaal

Brede instap
3
18
21

Gemandateerde Voorziening
5
16
21

SDJ
2
11
13

Naar het einde van een begeleiding wordt er meer geschakeld naar LI onafhankelijk van verwijzer.
Zo stopten er 45 Li t.o.v. 10 BS.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

47

Wanneer we de situatie bekijken op 31/12/2016 stellen we het volgende vast.
Brede instap
9
11
20

BS
LI
Totaal
-

Gemandateerde Voorziening
10
6
16

SDJ
10
10
20

Het aantal LI- en BS-begeleidingen van SDJ zijn gelijk verdeeld.
Bij de gemandateerde voorzieningen lopen er meer BS-begeleidingen dan LI.
Vanuit de brede instap lopen er meer LI-begeleidingen.
Verontrustende dossiers betekenen niet automatisch dat dit BS-contextbegeleidingen zijn.
Dossiers van de brede instap zijn niet automatisch laagintensieve contextbegeleidingen.
Dossiers van SDJ en gemandateerde voorziening zijn niet automatisch BS.

Er is geen éénduidige link tussen de intensiteit van een begeleiding en de verwijzer.
We willen ons verder verdiepen in de differentiatie van de doelgroep gekoppeld aan de verwijzer en de
duur van een begeleiding om mogelijke verbanden te leggen die ons kompas kunnen zijn in de
intensiteitsbepaling.

5.1.2.4 Team Midden-West (Project ‘De bos in’)
In 2015 organiseerden we reeds een 3-daagse voor jongeren uit gezinnen in begeleiding. In 2016 zijn
begeleiders verder op zoek gegaan om met jongeren in dialoog te gaan, relationeel te werken.
Samen bezig zijn met jongeren, al dan niet in de natuur, biedt kansen om meer zicht te krijgen op
hulpverleningsdoelen en om deze te bereiken. Begeleiders krijgen de kans om de jongeren op een
andere manier te leren kennen door het aanbieden van spel en activiteiten. In 2016 werd het een
zoektocht naar activiteiten waardoor de jongeren op een ongedwongen manier zichzelf kunnen laten
zien. Samen met de jongeren werd gezocht op welke manier dit kan vertaald worden naar hun ouders.
Doelen
Tijdens de activiteiten met jongeren neemt de natuur een belangrijke plaats in. Begeleiders nemen
jongeren mee naar buiten, de natuur in, naar een speeltuin in de buurt, … om verschillende redenen:
- Het communiceren van kinderen en jongeren stimuleren (samen wandelen, een activiteit doen
is een alternatief om een gesprek aan tafel te vervangen).
- Buiten bezig zijn is voor sommige jongeren en kinderen een meer toegankelijke manier om
elkaar te leren kennen.
- Zicht krijgen op de fysieke en emotionele ontwikkeling van jongeren.
- Zicht krijgen op de sociale vaardigheden van jongeren en het oefenen van sociale vaardigheden.
- Teamobservatie van jongeren om hulp beter af te stemmen op de jongeren.
- Jongeren kunnen leren dat in de natuur bewegen en bezig zijn leuk kan zijn.
- Invloed van de natuur ervaren, jongeren laten ervaren dat ze er rustiger kunnen worden,
kunnen ontspannen.
Activiteiten
- De twee dagtochten vonden plaats in de zomervakantie en in de herfstvakantie. Er namen
telkens 2 jongeren deel.
- De 3-daagse vond plaats tijdens de paasvakantie met 8 jongeren tussen 11 en 14 jaar. De
geformuleerde doelen bepaalden de keuze van de activiteiten.
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De jongeren en begeleiders beleefden pittige dagen met veel interacties, energie en uitdagingen.
Alle begeleiders van team Midden-West brachten één of meerdere dagdelen en/of nachten door met
de jongeren. Alle begeleiders hadden op die manier de kans om de jongere(n) uit ‘hun’ gezin(nen) op
een andere manier te leren kennen.
Tijdens de terugkomdag, enkele weken na de 3-daagse, kwamen 7 kinderen en 8 ouders, oma, tante, …
terug samen met een hapje en een drankje. Er werden foto’s bekeken, buiten gespeeld en ervaringen
uitgewisseld.

Bereikte effecten
De vooropgestelde doelen werden tijdens de 3-daagse bereikt.
Voor de jongere:
- Jongeren komen tot rust in de natuur.
- Het praten verliep vlotter door de beweging.
- De natuur helpt om beter te focussen op het gesprek.
- Jongeren hebben talenten van zichzelf ontdekt (o.a. filmworkshop).
- Jongeren houden contact met elkaar ook na de 3-daagse.
Voor de ouders:
- Ouders komen in contact met elkaar en wisselen ervaringen uit.
- Ouders zien talenten bij hun kinderen, o.a. jongeren laten zichzelf zien voor de camera in het
filmproject.
- Ouders zien op foto’s en tijdens de terugkomdag hun kind in interactie met anderen, ouders
zijn fier, verrast.
Voor de begeleiders:
- Begeleiders en jongeren brengen meer tijd met elkaar door waardoor ze elkaar beter leren
kennen. Het contact verloopt informeler en de drempel om te praten verlaagt voor sommige
jongeren.
- Het besef dat je je niet te erg mag focussen op wat je wil bereiken tijdens de activiteit. Ook
buiten is er tijd nodig om contact te krijgen.
- Door veel tijd met de jongeren door te brengen ervaarden begeleiders dat sommige jongeren
veel sturing, ondersteuning, aandacht, … vragen. Je kan door deze ervaring de ouders
doorleefde erkenning geven.
- Begeleiders ervaarden hoe jongeren functioneren in groep. Ze kregen zicht op welke positie ze
in (deze) groep innamen. Ze kregen zicht op hun sociale vaardigheden en namen hun krachten
en leerpunten mee in de verdere begeleiding.
- Begeleiders kregen meer zicht op functioneren van ouders tijdens de terugkomdag.
- Invloed op teamdynamiek en teamcohesie van het team.
Tijdens de dagtochten zijn de volgende doelen bereikt:
- We hebben meer zicht gekregen op de fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van de
jongeren.
- Het viel op dat de jongeren zochten hoe ze met elkaar konden communiceren en hierin
slaagden.
- De jongeren genoten van de natuur.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

49

5.1.2.5 Team Noord
Bij het einde van een begeleiding scoren begeleiders in BINC of doelen bereikt zijn. Daarnaast
registreren we intern wat de bestemming van de jongere is bij het einde van een begeleiding. Indien we
deze gegevens naast elkaar leggen, geeft dat de indruk dat we niet éénduidig scoren.

Bereikte doelen
In de eindregistratie van BINC scoren we volgende gegevens voor 34 afgesloten gezinnen:
- In 6 (18%) gezinnen zijn de doelen bereikt.
- In 16 (47%) gezinnen zijn de doelen grotendeels bereikt.
- In 4 (12%) gezinnen zijn de doelen eerder niet bereikt.
- In 8 (23%) gezinnen werden de doelen niet bereikt.
We willen hier echter bij vermelden dat dit daarom niet altijd betekent dat onze begeleiding niet
geslaagd is. Het gaat soms om doelstellingen die thuis niet bereikt zijn, maar waar we wel tot een goede
uitkomst zijn gekomen door het kind thuis te laten verblijven met een andere vorm van ondersteuning,
of waar het een goede keuze is om het kind elders te laten verblijven.
Bij afronding van een begeleiding kunnen 22 jongeren (65%) thuis blijven, waarvan:
- 13 zonder verdere nood aan begeleiding;
- 3 met ondersteuning van het CLB;
- 3 met ondersteuning van GGZ;
- 3 met verblijf in schoolinternaat.
Er zijn heel wat gezinnen die scoren dat de doelen bereikt of grotendeels bereikt zijn.
Heel wat jongeren kunnen na de contextbegeleiding thuis blijven zonder verdere nood aan begeleiding.
Zoals hierboven vermeld, is er voor ons geen directe link tussen het bereiken van de doelen en het
vermijden ven een uithuisplaatsing. Contextbegeleiding werkt immers op verschillende
levensdomeinen.
Als contextbegeleidingsteam willen we blijven gaan voor het ‘minst ingrijpende’ voor het kind
(subsidiariteitsprincipe). We blijven geloven dat een kind best opgroeit in het ouderlijk milieu. We
proberen om zoveel mogelijk de ontwikkelingskansen van het kind te vergroten.
Een kind uit zijn/haar ouderlijk milieu halen is niet evident, maar soms echter toch noodzakelijk.
Om het traject buitenshuis een kans van slagen te geven, ervaren we vaak dat toestemming van de
ouders heel belangrijk is. Het is een moeilijke evenwichtsoefening die tijd vraagt. Als de beslissing
genomen is om een traject buitenshuis op te starten, botsen we soms op wachtlijsten. Het is jammer
als het proces dat gezinnen (ouders, jongeren) hebben afgelegd dan niet kan worden afgerond door een
effectieve opname. Dan wordt verder begeleiden van deze gezinnen moeilijk. Als begeleider word je
voortdurend geconfronteerd met een situatie waarin het kind niet krijgt wat hij/zij nodig heeft. De
situatie is niet ernstig genoeg om het kind in ‘crisis’ te laten opnemen, maar het is duidelijk dat kinderen
meer nodig hebben dan dat er in het gezin geboden kan worden. De naadloze overgang ontbreekt.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

50

In 2016 waren er 7 jongeren die niet thuis konden blijven.
- Twee jongeren werden doorverwezen naar een MPI, deze overgangen verliepen vlot.
- Voor 2 jongeren was pleegzorg aangewezen. Bij één jongere verliep die overgang naadloos.
- Eén jongere ging naar een CKG ter overbrugging tot een plaats in een CIG.
- Voor 2 jongeren was een leefgroep de beste oplossing. Omdat hier niet direct plaats was,
kozen we ervoor om het gezin ondersteuning te bieden totdat er plaats was in de leefgroep.
Eén gezin verhuisde naar een ander arrondissement waardoor we geen hulp meer konden bieden.
Vier situaties werden op het einde van de begeleiding teruggegeven aan de verwijzer en worden
gescoord onder uitval.

Bespreking van de uitval (éénzijdige stopzetting)
We behalen goede resultaten, toch merken we dat er in 4 van de 34 gezinnen sprake is van ‘uitval’. Het
gaat telkens om een onwerkbare hulpverleningsrelatie waarbij de cliënt niet meegaat in het
hulpverleningsvoorstel en afhaakt. In deze 4 situaties hebben we de opdracht teruggegeven aan de
verwijzer (2x OCJ, 1X SDJ en 1x CGG). In 3 van de 4 situaties hebben we meer dan een jaar begeleid, in
1 gezin een half jaar.
We doen heel wat inspanningen om goed te luisteren naar zowel de ouders als de jongeren. We werken
aanklampend en geven niet snel op. Ouders, jongeren zijn bereid om samen een hele weg af te leggen.
Kortom, er werd al heel wat geïnvesteerd door verschillende partijen voordat er wordt afgehaakt.

Vervolghulp
22 van 34 gezinnen kunnen na afronding verder zonder verdere maatregel binnen RTJ. Dit komt overeen
met het bereiken van de doelen binnen contextbegeleiding.
Van de 12 gezinnen die wel verdere ondersteuning nodig hebben binnen Jongerenwelzijn wordt het
volgende geadviseerd:
- 1x ondersteunende begeleiding;
- 3x semi- residentieel;
- 8x residentieel.
Voor 27 van de 34 gezinnen wordt er vervolghulp geadviseerd buiten Jongerenwelzijn voor hetzij de
ouders, jongeren of heel het gezin. Dit gaat 6x over een residentiële vorm (internaat, GGZ) en 21x over
een ambulante vorm (CGG, CLB, Privé-therapeut, huisarts, …).
Opvallend is dat de gemiddelde begeleidingsduur van de gestopte gezinnen in vergelijking met 2015
sterk gedaald is. In 2015 was de gemiddelde begeleidingsduur 570 dagen, in 2016 waren dit 445 dagen.
Dit is een daling met 22%. We hebben hier niet direct een ‘gestaafde’ verklaring voor. Een mogelijke
hypothese is dat de effecten van doelgericht en meer gefocust werken zichtbaar worden.
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Een andere hypothese is dat er een link bestaat tussen de verwijzer en duur van een begeleiding:

3 tot 6 maanden
6 maanden tot 1 jaar
1 jaar tot 1,5 jaar
1,5 jaar tot 2 jaar
2,5 tot 3 jaar
Meer dan 5 jaar
Totaal
15 vanuit de brede instap:
11 van het OCJ:
8 van SDJ:

BI
2
9
3
1
/
/
15

OCJ
2
3
3
3
/
/
11

SDJ
/
5
/
1
1
1
8

Totaal
4
17
6
5
1
1
34

waarvan 11 (73.3%) binnen het jaar afgesloten.
waarvan 5 (45%) binnen het jaar en 6 (55%) binnen de 2 jaar afgesloten.
waarvan 5 (62.5%) binnen het jaar.

We zullen meerdere jaren deze gegevens verzamelen om tendensen vast te stellen. We willen bekijken
of er link is tussen verwijzer en duur begeleiding.

Doelgroepkenmerken
We hebben nog geen concrete cijfers van aanwezige kindfactoren bij de start en op het einde van een
begeleiding. Ook over de aanwezige problematieken bij ouders zijn er nog getallen. We willen hier in
2017 dan ook graag meer zicht op krijgen.
Hieruit willen we graag onderzoeken of er mogelijks een verband is tussen aanwezige kind- en/of
ouderfactoren, intensiteit van de begeleiding, duur van een begeleiding en het bereiken van de doelen.

5.2

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Enkele jaren geleden startten we met de voorbereiding van een beperkte implementatie van CBAW. Op
dat moment zagen wij de opportuniteit om twee modules contextbegeleiding om te bouwen naar
CBAW. Na een intern onderzoek bleek dat er een beperkte vraag was bij de jongeren voor verdere
begeleiding naar zelfstandig wonen.
We bereidden ons goed voor: er was overleg met een andere voorziening die jongeren begeleiden in
het alleen wonen. We vulden dit aan met eigen ideeën en ervaring uit contextbegeleiding.
In 2016 kregen we de kans om de theorie om te zetten in de praktijk. In februari startten we onze eerste
CBAW-begeleiding. Alles wat we deden was dus een ‘primeur’.
Ondanks de goede voorbereiding botsten we regelmatig op een aantal thema’s/onvoorziene
omstandigheden. We ervaarden dit echter niet als negatief. Het werd voor ons als begeleiders/team en
de jongere een gedeelde zoektocht naar wat er wel en niet werkt, zowel op het gebied van praktische
als emotionele ondersteuning voor de jongere.
Ondertussen is de eerste begeleiding alweer afgerond, met een mooi resultaat en een positieve
evaluatie. We willen de jongere van de eerste begeleiding expliciet bedanken voor hetgeen ze ons heeft
geleerd en zijn trots op hetgeen ze bereikt heeft. Dit geeft ons energie voor de toekomst!
(Kerncijfers: zie Hoofdstuk 4: bezetting en benutting op organisatieniveau)
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5.2.1

Gebruikerstevredenheid

Vanuit onze eerste begeleiding kregen we volgende feedback.
“Ik heb alle hulp gekregen die ik nodig had.
Dit heeft de weg naar alleen wonen een stuk makkelijker gemaakt.
Er waren veel tegenslagen, maar ik sta er nu en zonder begeleiding was dit niet gelukt.”

5.2.3

Eigen focus

Daar CBAW nog in zijn kinderschoenen staat, gaan de verbeteracties voor 2017 over de verdere
uitwerking van de werkvorm. Praktijkervaring zal ons hierbij helpen. De nood aan CBAW is echter niet
groot. We hopen toch dat we in 2017 verder praktijkervaring kunnen opdoen.
Een eerste focus leggen we op het uitwerken van een “leidraad opstart begeleiding”. De doelen die
hierbij bereikt worden zijn: medewerkers duidelijkheid bieden over de opstartfase en het structureren
van de opstartfase.
Tijdens de eerste begeleiding, werd er gebotst op onduidelijkheid rond het financieel stuk van de
begeleiding. Al de informatie die nu in ons bezit is in een leidraad gieten, is van groot belang. Dit om
een helder beeld te kunnen schetsten aan de jongeren die starten.
Om al de informatie die vergaard is uit de contacten met de jongere en zijn betrokken netwerk op een
correcte manier te kunnen weergeven, gaan we leidraden van het handelingsplan, evolutieverslag en
eindverslag uitschrijven. Als ondersteuning worden hiervoor de bestaande leidraden van
contextbegeleiding gebruikt.
Verder worden er in 2017 evaluatielijsten ontwikkeld. Dit om uitgebreider stil te staan bij de
CBAW-begeleiding. De feedback kan bijdragen om een verbetering te realiseren. Inspiratie zal gehaald
worden vanuit de evaluatielijsten van contextbegeleiding en van andere voorzieningen die
CBAW-begeleidingen aanbieden.
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5.3

Dagbegeleiding in groep - DIG (met contextbegeleiding)

Een dagcentrumbegeleider binnen Daidalos vzw biedt de verschillende pijlers aan die eigen zijn aan een
dagcentrumwerking:
- Contextbegeleiding;
- Leergroepbegeleiding;
- Individuele begeleiding;
- School- en studiebegeleiding.
De bezettingscijfers betreffende de contextbegeleiding zijn terug te vinden onder ‘breedsporige
contextbegeleiding’. (Kerncijfers: zie Hoofdstuk 4: bezetting en benutting op organisatieniveau)

5.3.1

Kerncijfers DIG

5.3.1.1 Cijfers uit BINC: bezetting en benutting

BINC bezetting & benutting

91.7%

Benutting op basis van erkenning:
4d/5d (= 100% volgens BINC in 2016)
5d/5d (= 100% volgens BINC in 2017)

10 jongeren / 253 dagen
1726/1880= 91.7%
1726/2530= 68.22%

Benutting op basis van bezetting
4d/5d (= 100% volgens BINC in 2016)
5d/5d (= 100% volgens BINC in 2017)

2615 Aanwezigheidsdagen
1726/2092= 82.5%
1726/2615 = 66%

In vergelijking met vorig jaar zien we een toename van 15% op het gewogen gemiddelde uit BINC (77%
in 2015). Dit komt doordat we flexibeler omgaan met het opnemen van broers en zussen, overtal
aanvragen, schakelen van dagbegeleiding in groep naar uitsluitend contextbegeleiding met behoud van
dezelfde begeleider en doordat jongeren die 3 dagen aanwezig zijn in de groep o.w.v. hobby’s en
oefenmomenten.

5.3.1.2 Uit interne registratie: bezetting en benutting
We stellen een reële bezetting van 100.16% vast.
-

In 2016 hebben een broer en zus gelijktijdig gebruik gemaakt van dagbegeleiding in groep met
1 contextbegeleiding.
Voor 3 jongeren werd overtal aangevraagd. 2 jongeren zijn effectief kunnen starten. 1 jongere
als zus van, koos uiteindelijk niet voor een opstart.

Concreet betekent dit dat er 8 maanden 11 jongeren aanwezig waren, 1 maand 10 jongeren, 2 maanden
9 jongeren en 1 maand 8 jongere.
In 2016 werd er 3x geschakeld van dagbegeleiding in groep gekoppeld aan contextbegeleiding naar
enkel contextbegeleiding. Er werd 2x gekozen voor continuering van begeleider.
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Aantal jongeren in groep / contextbegeleidingen
12
11

11

11

11

11

11

11

11

11
10
10
9

9

9
8
8
7
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

In totaal begeleidden we 15 contexten en 16 jongeren in de groep.
Voordat er overtal wordt aangevraagd worden er verschillende indicatoren in acht genomen.
- Proactieve werking t.a.v. volledige capaciteitsbenutting;
- Oefenmomenten thuis, hobby- en sportmomenten van aanwezige jongeren;
- Stop begeleiding is reeds vastgesteld voor jongere in het dagcentrum;
- Mogelijkheden van accommodatie;
- Sterke vraag en motivatie van jongere en ouders;
- Draagkracht van groep jongeren van het moment;
- Draagkracht begeleiders en akkoord tot overtal.
We willen zoveel mogelijk jongeren en ouders de kans geven om gebruik te maken van het specifieke
hulpverleningsaanbod dagbegeleiding in groep.
Het werken met broers en zussen in het dagcentrum geeft ons de mogelijkheid om doel- en
krachtgericht te werken met alle kinderen in de context van het dagcentrum, waarbij er meer en andere
leermogelijkheden kunnen worden aangeboden; zoals o.a. basiszorg (hygiëne, voeding, structuur, orde
en regelmaat), sociale en communicatieve vaardigheden, tijdelijke ontlasting van de ouders.
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Benutting dagbegeleiding in groep

Benutting per maand o.b.v. bezetting
100%
76%

80%

71%

75%

62%

66%

70%
64%
55%

60%

58%

62%

71%
65%

40%
20%
0%
Jan*

Feb

Mrt* Apr*

Mei

Juni

Juli* Aug*

Sep

Okt

Nov* Dec*

(*) De maanden waarin schoolvakanties vallen.

-

Het is opvallend dat de aanwezigheden in het dagcentrum dalen tijdens schoolvakanties. Dit
heeft te maken met de structuur (school, dagcentrum) die wegvalt in de gezinnen waardoor
jongeren soms niet in het dagcentrum geraken en/of activiteiten met het gezin plaatsvinden.

-

Tijdens juli en augustus gaan er jongeren hetzij op kamp, hetzij op vakantie met hun ouders,
naast de gekende factoren van gezins- en familieactiviteiten.

-

In mei zijn 2 kinderen regelmatig afwezig geweest wegens ziekte en familiale omstandigheden.

-

In juni is 1 kind regelmatig afwezig geweest o.w.v. ziekte en moeilijk gedrag in de groep.

-

In september gaf 1 jongere aan niet langer naar de dagbegeleiding te willen komen. Dit werd
besproken met zowel de jongere, de ouder en familie. Vanaf oktober werd er geschakeld naar
contextbegeleiding.

-

In november werd voor 1 jongere afbouw opgestart, terwijl een andere jongere door moeilijk
gedrag niet elke dag kon deelnemen aan de groep. In december werd voor deze jongere beslist
over te gaan tot contextbegeleiding om op die manier de hulp en ondersteuning die nodig is
verder te zetten.

Benutting dagbegeleiding in groep, op basis van bezetting
Indien we kijken naar het aantal aanwezige jongeren in de groep rekening houdend met de effectieve
start- en stopdatum realiseren we een benutting van 66% (5d/5d). Door in overtal te gaan kunnen we
zorgen voor voldoende jongeren in de leergroep en dus een verantwoorde benutting van ons aanbod
dagbegeleiding in de groep.
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Benutting dagbegeleiding in groep op basis van erkenning (10 jongeren)
Uit interne registratie: 68%
We verwachten dat jongeren aanwezig zijn volgens de gemaakte afspraken. Het invullen van vrijetijd en
momenten thuis vinden we belangrijke & aannemelijke redenen om niet aanwezig te zijn in het
dagcentrum. Dit aangevuld met oefenmomenten thuis om de transfer van het dagcentrum naar thuis
te maken, zorgt ervoor dat jongeren naar het einde van de begeleiding minder aanwezig zijn.
Toch zien we in de praktijk dat er meer redenen worden ingeroepen om niet aanwezig te zijn en willen
we onze manier van reageren op deze redenen onder de loep nemen.

5.3.2

Gebruikerstevredenheid

De kerncijfers van de contextbegeleiding gekoppeld aan dagbegeleiding in groep zijn terug te vinden bij
contextbegeleiding (breedsporig). De bespreking van de vragenlijsten willen we hier weergeven omdat
er deels andere vragen worden gesteld.
De dagcentrumwerking is de afgelopen jaren bijgestuurd. We hebben vooral gewerkt aan de uitbouw
van de leergroep, pedagogisch profiel. De vragen betreffende de leergroep en individuele begeleiding
van de jongeren zijn echter nog niet up-to-date. Een volledige weergave van de vragenlijst, voorgelegd
op het einde van de begeleiding, lijkt ons bijgevolg weinig relevant.
In 2017 starten we met aangepaste vragenlijsten voor zowel de jongeren als de ouders.

Algemene feedback van de ouders uit de vragenlijsten betreffende contextbegeleiding
Ouders geven aan dat er vooral gewerkt is tijdens de gezinsbegeleiding aan thema’s m.b.t. hun
zoon/dochter. Ouders zijn tevreden over het aantal huisbezoeken. Eén ouder geeft aan dat een
huisbezoek om de twee weken ook voldoende zou geweest zijn. Ouders hebben geleerd om anders te
reageren op het gedrag van hun kind(eren). Er was voldoende aandacht voor alle gezinsleden. Ouders
zouden de ondersteuning van het dagcentrum aan anderen aanraden.
De relatie en manier van werken werd als goed tot zeer goed beoordeeld door de ouders.
Ouders ervaren door de groepsbegeleiding positieve effecten (zelfstandiger geworden, komt meer op
voor zichzelf, ‘zijn kookpunt is hoger geworden en hij verontschuldigt zich als hij erover gaat’, beter
luisteren, betere tafelmanieren, leren zwemmen, …) heeft op hun kind.
Besluit: omwille van de veranderde werking van het dagcentrum hebben we in 2016 en begin 2017
nieuwe vragenlijsten ontwikkeld. Zowel ouders als jongeren zullen in 2017 de dagcentrumwerking
kunnen evalueren aan de hand van de nieuwe vragenlijsten. Vanuit de analyse van deze vragenlijsten
zullen we verbeteracties voor 2018 op touw zetten.

5.3.3

Eigen focus

Zowel bij de start als op het einde van de begeleiding worden gegevens verzameld in kader van de BINCregistratie. We geven enkele cijfers betreffende doelgroep, samenwerking/netwerk, bereikte doelen en
vervolghulp.
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Doelgroep (alle gezinnen in begeleiding in 2016)
Volgens de armoedecriteria uit BINC hebben we slechts 4 gezinnen van de 15 die op geen enkel criteria
scoren. 3 gezinnen scoren op 2 criteria, 3 gezinnen scoren op 3 criteria, 1 gezin op 4 en 1 gezin op 5.
Van de overige 3 gezinnen hebben we een duidelijk beeld op inkomsten maar niet op opleidingsniveau.
We stellen vast dat het dagcentrum 10 niet-werkende ouders begeleid heeft in 2016. 3 van deze
gezinnen hebben een schuldenlast. Vijf gezinnen (4 kerngezin en 1 nieuw samengesteld gezin moeder)
kunnen rekenen op een vast maandelijks inkomen uit arbeid. Eén van deze 4 heeft een schuldenlast.
De huisvesting is over het algemeen wel in orde.
Het opleidingsniveau van de ouders is 5x laag (1x LO, 4x LSO), 5x hoog (4x HSO, 1x HO) en 5x onbekend.
Van 5 ouders hebben we geen gegevens betreffende onderwijssituatie.
4 ouders kampen met serieuze gezondheidsproblemen.
De leefcontext van de begeleide jongeren:

2

kerngezin
5

3

alleenstaande moeder
familie
nieuw samengesteld moeder

5

Deze gedifferentieerde doelgroep vraagt een aanpak en hulp op maat. In 2016 werd er verder gewerkt
aan het draaiboek dagbegeleiding 2.0. in functie van dit maatwerk.
Er werden 5 begeleidingen beëindigd voor zowel de groepsbegeleiding als de contextbegeleiding.

Netwerk
Naast contact met de jongere in het dagcentrum en de aanwezige ouder(s) wordt er op maat gewerkt
met het ruimere netwerk.
-

Voor 2 contexten (3 jongeren) bleef dit beperkt tot de grootmoeder en de niet-inwonende
ouder.
Voor 2 contexten werd dit uitgebreid met de andere aanwezige kinderen van het gezin, tante
en personen uit school en werkomgeving.
Voor 1 context was er regelmatig contact met 7 personen: stiefvader, (half/stief)zus,
(half/stief)broer, vrienden, personen uit school/werkomgeving, grootouders en tante.
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Samenwerking
Voor 3 jongeren was er gelijktijdig een aanbod vanuit het CLB. Er waren nauwe
samenwerkingscontacten in functie van de leerdoelen. Voor alle jongeren zijn er contacten met de
school.
In functie van de hele gezinscontext was er voor 4 gezinnen samenwerking met onderstaande:
- Komt 2x voor: CLB, GGZ - ambulant, kinder-of jeugdpsychiater
- komt 1x voor: artsen, OCMW, schuldbemiddeling, advocaat, AWW, OTA, VAPH, VDAB,
Gezinszorg

Vervolghulp
Voor 6 jongeren en 5 contextbegeleidingen werd de begeleiding in de leergroep beëindigd:
- 3 jongeren konden naar huis zonder verdere begeleiding. Voor 1 van deze gezinnen werd
contextbegeleiding als vervolghulp geadviseerd, maar deze werd niet gerealiseerd omwille van
de wachtlijst.
- 1 jongere kon naar huis met ondersteuning van het CLB. Er werd bijkomend voor de context
vervolghulp buiten JWZ geïnstalleerd, nl. CLB, OCMW & GGZ - ambulant.
- 2 jongeren uit 1 gezin werden op een positieve manier georiënteerd naar een leefgroep binnen
JWZ.

Bereikte doelen
Voor alle jongeren werden de doelen in de leergroep bereikt. De vooropgestelde doelen voor en door
de context werden 4x bereikt en 1x grotendeels (bereikt bij moeder, deels bereikt bij vader).

Tijdige verslaggeving
In 2016 schreven we 6 handelingsplannen. Deze werden tijdig besproken en verstuurd naar de
verwijzer. Van de 15 evolutieverslagen waren er 2 verslagen te laat (langer dan 2 weken na datum).
Eénmaal verbleef het gezin voor langere tijd in het buitenland. Eénmaal was er een crisissituatie in het
gezin. We verkozen het verslag af te werken na overleg met het gezin en de verwijzer.
De 5 eindverslagen werden allemaal tijdig besproken in het gezin en/of verstuurd naar de verwijzer.

Besluit
In het dagcentrum worden we elke dag opnieuw uitgedaagd om op een constructieve, positieve manier
leerkansen te bieden aan de jongeren en hun context. We gaan aan de slag met de geïndiceerde
jongeren en hun gezin voor dagbegeleiding in groep. We zoeken samen naar groeimogelijkheden en/of
oplossingen. Dit is zelden een rechtlijnig proces. Zowel voor ons als begeleiders als voor de jongere en
hun gezin gaat dit gepaard met vragen, onzekerheden, worstelingen en gelukkig ook met
succeservaringen.
Dank aan de jongeren voor hun enthousiasme en levenslust
Dank aan de ouders voor hun vertrouwen en inzet
Dank aan de begeleiders voor hun onvoorwaardelijke liefde elke dag opnieuw.
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5.4

Zelfevaluatie CB en DIG&CB

De zelfevaluatie van het kwaliteitskader gebeurde de afgelopen jaren op niveau van de organisatorische
en inhoudelijke coördinatie (2015 en 2016) met terugkoppeling naar de begeleidingsteams (zie
kwaliteitsverslagen 2015 en 2016).
Begin 2017 zijn we met alle contextbegeleidingsteams (Kort, Midden-West, Noord, Dagbegeleiding in
groep en contextbegeleiding) aan de slag gegaan met het kwaliteitskader. Dit gebeurde onder leiding
van de kwaliteitscoördinator en de inhoudelijke coördinatoren.
De zelfevaluaties van 2017 worden in dit kwaliteitsverslag opgenomen omdat de evaluatie gaat over de
werking van het afgelopen jaar.
Bij de motivering van de scoren zijn de evaluaties van de verbeteracties van 2016 in kader van de
kernprocessen en cliëntresultaten mee opgenomen.
Zelfevaluatie

Kwaliteitszorg
Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject
Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossierbeheer
Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
Gebruikerstevredenheid
Effect van de hulpverlening
Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Indicatoren en kengetallen
Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
Maatschappelijk opdrachten /
tendensen
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2015

2016

2017
Laagste
score

Kort

MW

Noord

DIG&CB

2
3
2
2

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
2

3
3
2
1

4
4
2
1

3
3
2
2

3
3
2
2
3

3
3
2
2
3

3
4
1
3
3

3
4
1
3
3

4
4
2
3
3

4
4
1
3
4

4
4
3
3
3

3
2
2

3
2
2

4
3
2

4
3
2

4
4
2

4
4
2

4
3
2

1
3

2
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

2

2

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3
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5.4.1

Kwaliteitszorg

Zelfevaluatie

Kwaliteitszorg
Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject

2015

2
3
2
2

2016

3
3
2
1

2017
Laagste
score

Kort

MW

Noord

DIG&CB

3
3
2
1

3
3
2
2

3
3
2
1

4
4
2
1

3
3
2
2

Organisatie en visie
Er wordt veel geëvalueerd en de PDCA-cirkel is herkenbaar. We zijn mee met het EFQM-model en dit
vinden we ook terug in het kwaliteitsverslag. Kwaliteit wordt mee bewaakt door de teamwerking en
door het werken met werkgroepen. Naast evaluatie over het geheel is er ook een focus op de
kernopdracht door de begeleiders. Het wordt ondersteunend ervaren dat er iemand expliciet met
kwaliteitszorg bezig is.
Er is het groeiend besef dat de domeinen in het EFQM-model met elkaar verbonden zijn en het is goed
om te kunnen focussen. De teams worden actief betrokken bij het maken van het kwaliteitsverslag.

Betrokkenheid
We betrekken veel partners zowel intern als extern. Intern blijft er veel ruimte om samen te zoeken,
wordt de beweging naar de teams gemaakt om samen de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast kijkt de
raad van bestuur mee naar kwaliteit. We schakelen ook externen in bv. project Hefboom “Goesting in
hulpverlening”.
Er zijn de samenwerkingen met externen, o.a. in kader van de korte programma’s ABFT.

Methodieken en instrumenten
We hanteren het EFQM-model in kader van integrale kwaliteitszorg en het kwaliteitskader wordt actief
gehanteerd als evaluatie-instrument in de ganse vzw. Het gebruiksvriendelijk maken van het
kwaliteitshandboek was een grote verbeteractie voor 2016 en dit is een werk dat zeker in 2017 wordt
verder gezet.

Verbetertraject
Sommige teams scoren ook 2, het is een zoeken naar het hanteren van technieken om de
verbetertrajecten ‘SMART’ te formuleren. Het werken met PRIAC’s werd geïntroduceerd. De teams
leren er mee werken. Er wordt verder actief mee gewerkt in de volgende jaren.
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5.4.2

Kernprocessen

Zelfevaluatie

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossierbeheer

2015

3
3
2
2
3

2016

3
3
2
2
3

2017
Laagste
score

Kort

MW

Noord

DIG&CB

3
4
1
3
3

3
4
1
3
3

4
4
2
3
3

4
4
1
3
4

4
4
3
3
3

Onthaal van de gebruiker
‘Onthaal’ was een verbeterproject voor de verschillende teams om op deze manier de procedures
up-to-date te maken aan de nieuwe realiteiten van o.a. het gewijzigde hulpverleningslandschap. Er
werden nieuwe leidraden ontwikkeld rond aanmelding, wachtlijstwerking, onthaal en kennismaking.
Deze werden door de inhoudelijke coördinatoren voorbereid en besproken in de teams.
In 2016 kreeg de wachtlijstwerking de nodige aandacht. Zo werd er samen met de verwijzer gekeken
welke hulp tijdens de wachttijd kon ingeschakeld worden.
Er ging ook een doelgroependebat door. Dit werd door alle begeleidingsteams opgenomen en
aangestuurd vanuit de ontwikkelgroep. Adviezen rond de doelgroep werden overgemaakt aan de
coördinatie.
Team Kort (opstart september 2016) maakte een start met het aanpassen van de brochures voor ABFT
en ERPP.
In kader van ERPP werden er acties opgezet ter verbetering van de aanmeldingsprocedure.
Er wordt expliciet gevraagd naar haalbaarheid/engagement van het gezin. De verwijzer en het gezin
moeten voldoende bewust zijn dat het gaat om een korte intensieve begeleiding die beroep doet op
aanwezige cognitieve, emotionele, relationele en pedagogische vaardigheden van mensen.
Er werd expliciet gevraagd naar haalbaarheid/engagement van het gezin.
In kader van ABFT werden de eerste contacten gelegd met Ligant i.k.v. instroom en ter afbakening van
goede ABFT-indicaties.

Doelstellingen en handelingsplan
Het verbeterproject rond verslaggeving is aangestuurd door een werkgroep. Deze kende een opstart in
2015. Er werden nieuwe leidraden en sjablonen ontwikkeld voor het handelingsplan en het
evolutieverslag.
Na een oefenperiode van 6 maanden, een terugkerende evaluatievragenlijst voor de begeleiders, en
feedback vanuit de coördinatie werden de nieuwe leidraden geïmplementeerd.
Vanuit team DIG wordt er benadrukt dat de verslagen systematisch samen met de ouders en de
jongeren worden gemaakt.
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Afsluiting en nazorg
Er werd een nieuwe leidraad en sjabloon ontwikkeld rond het eindverslag gehanteerd door alle teams.
Contextbegeleiding nodigt de verwijzer uit om samen te evalueren en te kijken wat er nog nodig is in
kader van nazorg. Dit wordt bekeken op casusniveau.
De huidige procedure rond afsluiting dient aangepast te worden aan de nieuwe realiteiten binnen de
hulpverlening.
Rond nazorg ontbreken duidelijke leidraden. Team DIG scoort zich hier hoger dan de teams van
contextbegeleiding. Zij bespreken nazorg systematisch op casusniveau. Zij bieden ook verschillende
activiteiten aan die blijven openstaan voor gestopte gezinnen o.a. de leesgroep, ouderwerking, ...

Pedagogisch profiel
Er worden verschillende kaders gehanteerd o.a. het handboek “Werken met gezinnen” (resultaat van
een meerjarenverbeterproject) is een bundeling van concrete handvaten, de drie S-en, krachtgericht
werken, gepast ouderschap, ‘het tweede spoor’, gedrag-gevoel, positief ouderschap, hechtingstheorie,
basishouding, hink-stap-sprong, theoretische kaders: gedragsmatig, contextueel en systeem denken.
Het vasthouden van het pedagogisch profiel wordt gerealiseerd in de intervisie, de
werkbegeleidingsgesprekken en de teamvergaderingen. Veel informatie is vlot beschikbaar in de
bibliotheek op de dienst.
In kader van het actief informeren en betrekken van jonge kinderen van de start tot het einde werd het
volgende door de contextbegeleidingsteams gerealiseerd: nieuwe folder, methodieken,
gebruiksvriendelijke koffer die de begeleider creatief kan gebruiken in de begeleiding van jonge
kinderen. Daarnaast werd er een visie en beleid rond het aanvragen van concrete praktische hulp
uitgewerkt (was niet gepland, maar kwam vanuit concrete nood en vanuit reeds bestaande procedure
bij CaH).
Het team DIG gaf het groeiplan verder vorm. De betekenis van de leergroep werd verder uitgewerkt in
het draaiboek dagbegeleiding 2.0.
Er zijn ook elementen van score 5 nl. uitwisseling met een andere organisatie Huize Sint-Vincentius rond
Sociale vaardigheidstraining. Er werd ook een eindwerk gemaakt door een stagiaire over de toepassing
van Non Violent Resistance in de leergroep. Zij heeft hierover een lezing gegeven in Maastricht.
Ondersteunende methodieken: spelcounseling werd verder geoperationaliseerd in 2016. Tot op heden
hebben hier 2 kinderen van kunnen genieten (1 jongere 30 sessies en 1 jongere tot op heden 22 sessies).
Vanuit deze individuele kindondersteuning worden belangrijke thema’s aangereikt voor de
contextbegeleiding.

Dossierbeheer
Het dossier is duidelijk opgebouwd. De verwachtingen rond het dossierbeheer worden bewaakt door
de werkbegeleiders.
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5.4.3

Gebruikersresultaten

Zelfevaluatie

Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
Gebruikerstevredenheid
Effect van de hulpverlening

2015

3
2
2

2016

3
2
2

2017
Laagste
score

Kort

MW

Noord

DIG&CB

4
3
2

4
3
2

4
4
2

4
4
2

4
3
2

Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling is herwerkt en besproken met de begeleiders.
Bij het team DIG worden klachten gebundeld. Op basis van klachten zijn de kernprocessen geëvalueerd,
o.a. met hoeveel begeleiders op de dienst, wanneer en met hoeveel begeleiders met jongeren op
activiteit gaan.

Gebruikerstevredenheid over hulpverleningsprocessen, hulpuitvoering, inspraak en participatie
De evaluatievragenlijsten, zowel tussentijds als einde begeleiding, werden herzien, met oog voor zowel
de hulpverleningsprocessen, hulpuitvoering, inspraak en participatie en effecten van de hulpverlening.
Bij de contextbegeleidingsteams is er een duidelijke procedure om de gebruikerstevredenheid na te
gaan. Enkele elementen worden besproken onder gebruikerstevredenheid, zie p. 40.
Bij het team DIG worden verschillende indicatoren van niveau 4 gehaald. Er zijn duidelijke afspraken en
methodieken om de gebruikerstevredenheid na te gaan. De gegevens van de tevredenheidsmetingen
worden als input gebruikt bv. systematisch bespreking van de vragenlijsten & ideeënbus op het team.
De bespreking van de gebruikerstevredenheid wordt beschreven op p. 40.
Het thema “NVR” is er gekomen n.a.v. reacties van ouders en jongeren rond de agressie en het
schorsingsbeleid. We halen ook score 5 nl. er is regelmatig uitwisseling met BAL en COBAL.

Effect van de hulpverlening
Meer systematisch worden de effecten van de hulpverlening in kaart gebracht. De kwartaalrapporten
betekenen daarin een belangrijk instrument.
De inhoudelijke coördinatoren komen samen met de teams tot enkele indicatoren waaraan
verbeteracties worden gelinkt.
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5.4.4

Medewerkersresultaten

Zelfevaluatie

Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Indicatoren en kengetallen

2015

2016

1
3

2
3

2017
Laagste
score

Kort

MW

Noord

DIG&CB

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Personeelstevredenheid
Bij de contextbegeleidingsteams is er de evaluatie van activiteiten, het rondje, supervisie,
werkbegeleidingsgesprekken & intervisie, jaarlijks gesprek met arbeidsgeneesheer en er is de
ontwikkelgroep waar thema’s van personeel een plek krijgen.
Er is een duidelijk beleid om signalen en input van medewerkers te bundelen en op te vangen.
Verslagen vanuit het beleid komen systematisch aan bod in de teams, iedereen kan feedback en
opmerkingen geven. Deze worden teruggekoppeld naar het beleid en er worden antwoorden op
geformuleerd. Er is de bemerking dat sommige verzuchtingen ‘worden meegenomen’ maar dat het
soms lang duurt voordat er iets mee gebeurt.
Er worden acties opgezet als een team vastloopt.
Er is ook een ‘rode brievenbus’, ter verhoging van welzijn en gezondheid, extra middel i.k.v. participatie
en inspraak.
Het team DIG haalt aan dat er altijd een gesprek gevraagd kan worden en dat de drempel niet groot is
om knelpunten aan te kaarten.
Zoals aangekondigd als verbeteractie, gingen er 2 opvolgingsgesprekken met alle begeleiders met de
teamcoördinator door.

Indicatoren en kengetallen
Er worden heel wat personeelskengetallen systematisch bijgehouden en deze worden besproken op
beleidsoverleg.
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5.4.5

Samenlevingsresultaten

Zelfevaluatie

Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
Maatschappelijk opdrachten /
tendensen

2015

2016

2017
Laagste
score

Kort

MW

Noord

DIG&CB

2

2

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3

Waardering strategische partners
Teams komen tot score 1 vanuit de ervaring dat ze niet actief op zoek gaan naar waardering vanuit de
maatschappij. We krijgen evenwel vaak ongevraagd waardering door onze partners.
- De ‘Dag van de zorg’ (2016) ging door in onze organisatie en was een succes.
- We worden gevraagd om te gaan spreken in hogescholen, doen mee aan interactieve
vormingen.
- Ouders, sympathisanten zamelen geld in voor onze vzw o.a. in kader van Music for live.
Team Kort werkte intensief samen met KU Leuven, DAGG-Maaseik, Ligant, enz.
Er wordt een doctoraat gemaakt rond ABFT mede o.b.v. onze ABFT-begeleidingen.

Maatschappelijke opdrachten en tendensen
Binnen de gezinscontexten worden we geconfronteerd met maatschappelijke thema’s. Op casus- &
mesoniveau zoeken we naar mogelijke acties, oplossingen, antwoorden.
De vrijwilligerswerking vinden de teamleden een goed voorbeeld van hoe een maatschappelijk thema
eerst als project wordt uitgewerkt en later wordt opgenomen in de werking.
De oprichting van team kort toont aan dat we inzetten op maatschappelijk tendensen, wetenschappelijk
onderbouwde methodieken, maatschappelijke problemen van internaliserende problematieken bij
jongeren.
Het mee realiseren van PH in de regio onderstreept ons inzetten op de krachten en
verantwoordelijkheid van de gezinnen.
Het team DIG is tevens actief met maatschappelijke opdrachten en tendensen: in de leergroep en op
de ouderwerking komen maatschappelijke thema’s aanbod o.a. veilig internetgebruik, gezonde
levensstijl, fietsbeleid, veilig verkeer, taalontwikkeling, …
Verder is er ook aandacht voor betaalbare activiteiten en lopen er inclusietrajecten met onze buren
(’t Klavertje).
Via het kwaliteitsverslag worden maatschappelijke tendensen gecommuniceerd.
Ook via het VSD worden er signalen overgemaakt aan de overheid.
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5.5

Kwaliteitsplanning

De kwaliteitsplanning is gebaseerd op de kwaliteitsverwachtingen t.a.v. de resultaatsgebieden en op de
zelfevaluatie van het kwaliteitskader.

5.5.1
-

-

-

-

T.a.v. de kerncijfers
Realiseren van een duurzame gemiddelde bezetting van 92% (94 gezinnen).
Als benutting stellen we tevens 92% voorop. Om te oordelen of dit een correcte inschatting is,
willen we kritisch reflecteren over ons aanbod en organisatie van hulpverlening.
Bij de overgang naar 2017 kreeg ieder team de uitdaging om na te denken over ‘op welke
manier kunnen wij ons organiseren in functie van dit vooropgestelde doel’. Teams kunnen eigen
keuzes maken i.v.m. team- en intervisiemomenten. Mede vanuit deze denkoefening werd de
vraag gesteld om het realiseren van de permanentie voor stakeholders en gezinnen te bekijken
naar aantal uitvoerders.
Opstellen van kwartaalrapporten op basis van de interne registratie (bezetting en benutting).
Per kwartaal wordt een integraal document opgesteld met zowel aandacht voor
cliëntresultaten als medewerkersresultaten (effectieve tewerkstelling, AV, ziekte, BV, overuren,
...) alsook teamdynamiek en inhoudelijke thema’s in de contexten.
Dit rapport wordt besproken met coördinatie, werkbegeleiders en kwaliteitscoördinator om in
dialoog te gaan en te blijven omtrent kwaliteitsvolle gepaste hulpverlening aan de
gedifferentieerde doelgroep.
Het betekent ook dat we stilstaan bij:
o Welke indicatoren worden gehanteerd om de intensiteit te bepalen bij de start?
o Welke factoren hebben invloed op de haalbaarheid van de vooropgestelde intensiteit?
o Welke indicatoren zijn bepalend om te schakelen in intensiteit (van contextbegeleiding
laagintensief naar contextbegeleiding breedsporig of omgekeerd)?
o Welke acties kunnen helpend zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen omtrent
afsluiten van een gerechtelijk dossier?
Naar het gebruik van dagbegeleiding in groep naast contextbegeleiding wordt er eveneens
kritisch gekeken. Bij de aanmelding en intake wordt er expliciet gevraagd naar de specifieke
nood aan dagbegeleiding in groep aan zowel de jongere als zijn ouders.
De aanwezigheden in de groep worden afgestemd op de noden van de ouders, het gezin en de
leerdoelen van de jongere, de ouders en hun gezin.
We vinden het belangrijk dat jongeren, ouders hun kwaliteiten kunnen inzetten en
verantwoordelijkheid blijven dragen en dat jongeren zoveel mogelijk in contact blijven met hun
familie en context. Wat jongeren, ouders leren in de leergroep dient ook geoefend te worden
buiten het dagcentrum. Dit betekent dat er van bij de start gekeken wordt naar mogelijkheden
in de context en transfer van het geleerde naar huis. We willen onze cijfers eveneens vergelijken
met de cijfers van Vlaanderen om een verantwoorde benuttingsgraad voorop te stellen.

We beseffen dat dit een serieuze uitdaging is als vzw, voor ieder team en voor iedere begeleider op zich.
Naast het borgen van de kwalitatieve werking toch blijven reflecteren over mogelijke verbeteringen,
veranderingen in een veranderend hulpverleningslandschap met specifieke verwachtingen.
Vandaar dat we de cliënten (ouders, jongere) in deze oefening centraal blijven stellen.
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5.5.2

T.a.v. de focus van de teams

Integrale thuisbegeleiding:
- Nagaan van effecten van de begeleidingsintensiteit op de begeleidingsduur.
- Onderzoeken van mogelijke verbanden tussen verwijzers en intensiteit, tussen verwijzers en
duur.
ABFT:
- Samenwerking met CPL- 18 jaar en Ligant krijgt verder vorm.
- Netwerkpsychiaters kijken mee in kader van de indicatiestelling.
ERPP:
- Focus op vervolghulp en inschakeling van netwerk.
- Na elke begeleiding wordt er samen met de verwijzer, de aanmelding en de indicaties
geëvalueerd en worden er krachten/hindernissen meegenomen.
Team Midden-West:
- Interne vorming rond het project ‘de bos in’: op een ervaringsgerichte manier en met een korte
theoretische uiteenzetting kunnen begeleiders van de verschillende teams leren hoe de natuur
een hulpmiddel is om te werken aan het welzijn van jongeren.
- Organiseren van dagactiviteiten voor verschillende leeftijdscategorieën. De keuze van de
leeftijd hangt samen met het bereiken van zoveel mogelijk jongeren en het werken aan
vooropgestelde doelen van jongeren.
Team Noord:
- De BINC-registratie: m.b.t. ‘bereikte doelen’, duidelijke criteria vooropstellen wanneer we ‘ja’
of ‘grotendeels’ scoren.
- Interne registratie uitbreiden om op die manier zicht te krijgen op kindfactoren en/of
problematieken van de ouders in de gezinnen en dit linken met uitval (éénzijdige stopzetting),
duur van een begeleiding, nood aan samenwerking, etc. om beter te kunnen inspelen op de
noden, …
DIG:
-

5.5.3

In kader van benutting: beter zicht krijgen op de afwezigheden van de jongeren. Het dagboek
als intern registratiesysteem wordt aangepast.

T.a.v. het kwaliteitskader

5.5.3.1 Kwaliteitszorg
Zelfevaluatie a.d.h.v. het kwaliteitskader en eigen focus a.d.h.v. indicatoren worden jaarlijks (voorjaar)
herhaald in de teams.
De kwaliteitscoördinator maakt samen met de teamcoördinatoren een planning op van de
verbeteracties. Samen met de teams worden er PRIAC’s opgesteld.
Het kwaliteitshandboek wordt gebruiksvriendelijk en vlot toegankelijk. Er wordt gewerkt met
teammappen waar iedereen de leidraden terugvindt rond de kernprocessen en de cliëntresultaten.
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Bij team DIG komt de kwaliteitscoördinator maandelijks naar het team ter sturing en opvolging van de
geplande verbeteracties.

5.5.3.2 Kernprocessen
Onthaal
Vanuit de organisatie worden er rond het onthaal van cliënten in kader van de RTJ verschillende acties
opgezet.
Het is de bedoeling om op termijn ‘op een weldoordachte wijze de toegang tot contextbegeleiding
gemeenschappelijk, transparant en eenvoudig te organiseren en te beheren’. Dit gebeurt via
samenwerkingen met relevante belendende werkingen.

Vanuit de teams worden verschillende verbeteracties gepland.
Team Kort past haar onthaalbrochure aan, voor PH wordt er ook een brochure gemaakt. COLim
organiseert een vormingsmoment voor verwijzers om hen beter te informeren over de werkwijze van
PH en hun betrokkenheid daarin.
Voor de verdere uitwerking van ERPP gaat er na elke ERPP-begeleiding een overleg plaatsvinden met de
verwijzers.
Team DIG wil hun brochures voor de jongere begrijpelijker en toegankelijker maken, senior ouders
betrekken bij het onthaal en de onthaalbrochure vertalen in het Marokkaans en het Turks.

Doelstellingen- en handelingsplan
Er wordt een evaluatie van de leidraden en sjablonen gepland in 2018.
Het team DIG zet beperkte verbeteracties op in kader van het handelingsplan en evolutieverslag o.a.
opnemen in het verslag of het effectief samen met het gezin wordt gemaakt en een tussentijdse
tevredenheidsmeting opnemen.

Afsluiting en nazorg
Het ontwikkelen van leidraden in kader van afsluiting en nazorg werd door de teams als een
verbeteractie naar voor geschoven.
Team Kort wil extra inzetten op nazorg, gezien de korte duur van de begeleidingen. Zij willen daarrond
met de coördinatie in gesprek gaan (wat zijn de mogelijkheden, gezien dit ook effecten heeft op inzet
van middelen).

Pedagogisch profiel
De visie en beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit wordt verder geconcretiseerd door de teams.
Team kort concretiseert en werkt ERPP verder uit. Eventueel wordt er gezocht naar gerichte
methodieken voor elke pijler binnen het programma.
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Team DIG werkt intensief verder aan het pedagogisch profiel. Er komt teamvorming rond geweldloos
verzet (NVR). Hieraan gelinkt wordt het sanctie- en strafbeleid verder uitgewerkt. Visie rond ons
pedagogisch leefklimaat wordt verder geconcretiseerd. Het huidig drugsbeleid wordt geëvalueerd.

Dossierbeheer
Er zijn beperkte verbeteracties op teamniveau.
Team MW wil de contactnota evalueren: wat verwachten we minimaal?, wat is het doel?, hoe gaan we
om met het papieren en digitaal dossier?
Team Kort zal cliënten bevragen rond bewaartermijnen en vernietiging dossier.
Team DIG evalueert de contactnota en de vertrouwelijke informatie: focus op doel en minimale
verwachtingen.
We voorzien een integratie van nieuwe wetteksten in kader van informatiedeling, zie decreet integrale
jeugdhulp.
Verder is er reeds een verbeteractie voor 2018: het samengesteld dossier minderjarige terug onder de
loep nemen.

5.5.3.3 Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
De nieuwe procedure wordt besproken met Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen. Er worden kleine
wijzigingen aangebracht in de brochure van de dienst. De gegevens rond klachten worden gelinkt met
andere resultaten en thema’s.

Gebruikerstevredenheid over hulpverleningsprocessen, hulpuitvoering, inspraak en participatie
In 2017 wordt er gewerkt met de nieuwe evaluatievragenlijsten. Leidraden rond uniforme afname van
de vragenlijsten worden ontwikkeld.
In de evaluatievragenlijst komen naast de processen, de hulpvoering, de inspraak en participatie aan
bod. De resultaten worden continu bijgehouden en feedback van de gezinnen, begeleiders wordt
gebundeld en dit leidt eventueel tot de nodige aanpassingen.
Team Kort wenst nieuwe eindevaluaties voor ABFT en ERPP te ontwikkelen, meer gericht op het proces
en het resultaat van deze korte methodieken.
In kader van ERPP worden de onderzoeksvragen van het eindwerk gebruikt om de evaluatievragenlijsten
bij het einde van de begeleiding te vernieuwen om blijvend zicht te krijgen op de effecten. Van daaruit
willen we meer aansluiten met het ERPP-programma op de noden van de cliënten.
PH maakt op dit moment nog geen gebruik van evaluatievragenlijsten ‘einde begeleiding’.
Voor de PH-gezinnen, die in begeleiding zijn binnen Daidalos vzw, ontwikkelen we in 2017 mogelijks ook
een evaluatievragenlijst ‘einde begeleiding’.
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Effect van de hulpverlening
Verbeteracties gepland vanuit de teams:
- Het eigen netwerk versterken via methodieken en vorming.
- De vernieuwde evaluatievragenlijsten bieden ons meer mogelijkheden om zicht te krijgen op
behaalde effecten van de hulpverlening.
- Bij ABFT en ERPP worden de testresultaten besproken met de WB.
- DIG ontwikkelt een systeem om spontane feedback te capteren en zoekt naar indicatoren rond
tevredenheid over bepaalde cliëntresultaten.

5.5.3.4 Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Vanuit evaluatie van het beleid rond de personeelstevredenheid wordt er een nieuw
‘medewerkersbeleid’ opgesteld.

Indicatoren en kengetallen
Er wordt gewerkt met kwartaalrapporten en daarin zullen verschillende kengetallen gelinkt worden met
andere thema’s vanuit de inputgebieden en de kernprocessen.

5.5.3.5 Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
Vanuit de teams contextbegeleiding worden er geen acties gepland. Hun focus en energie blijft bij de
kernprocessen en de gebruikersresultaten.
We vinden hierrond wel acties vanuit de organisatie, zie organisatiedomeinen.

Maatschappelijke opdracht en maatschappelijk tendensen
Vanuit de teams contextbegeleiding worden er geen acties gepland.
We vinden hierrond wel acties vanuit de organisatie, zie organisatiedomeinen.
Team DIG plant om in 2018 het thema maatschappelijke tendensen als vast teamagendapunt op te
nemen.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Kwaliteitskader

Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling

Groeiniveaus
0
1
2
3

4

5

Daidalos vzw

Gebruikerstevredenheid over
hulpverleningsprocessen,
hulpuitvoering, inspraak en
participatie

Effect van de hulpverlening

Gebruikersresultaten: klachtenbehandeling
De organisatie heeft geen klachtenbehandeling.
De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze voor de klachtenbehandeling.
De organisatie heeft een klachtenprocedure.
De organisatie stelt de klachtenprocedure op met inspraak van de
proceseigenaars.
De klachtenprocedure is geëxpliciteerd met een duidelijk stappenplan, en
tijdspad, aangewezen verantwoordelijken, doelgerichtheid en terugkoppeling
aan de gebruiker die de klacht heeft ingediend.
De organisatie communiceert de klachtenprocedure.
Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe.
De organisatie bundelt systematisch de klachten van gebruikers en bespreekt ze
tijdens (beleids)overleg.
De organisatie evalueert systematisch de klachtenprocedure en stuurt die bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en medewerkers.
Vanuit de gegevens van de klachtenprocedure zet de organisatie systematisch
acties op 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
geformuleerd kan worden.
De organisatie communiceert de klachtenprocedure systematisch extern.
De organisatie evalueert systematisch de klachtenprocedure met inspraak van
externe partners.
De klachtenprocedure staat model voor andere organisaties.
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Gebruikersresultaten: gebruikerstevredenheid over hulpverleningsprocessen,
hulpuitvoering, inspraak en participatie
De organisatie gaat de gebruikerstevredenheid niet na.
De organisatie gaat ad hoc de gebruikerstevredenheid na.
De organisatie hanteert een of enkele methodieken of instrumenten om de
gebruikerstevredenheid na te gaan.
De organisatie heeft een duidelijke procedure of afspraken om de
gebruikerstevredenheid te meten.*
De organisatie gebruikt systematisch een methodiek die afgestemd is op de
doelgroep(en) om de gebruikerstevredenheid te meten, waarbij ze minimaal de
hulpverleningsprocessen, hulpuitvoering, inspraak en participatie bevraagt.
De organisatie gebruikt de gegevens van de tevredenheidsmeting als input voor
de beleidsvoering van de organisatie.
De organisatie gebruikt de gegevens van de tevredenheidsmeting om de
communicatie en de samenwerking met gebruikers te verbeteren.
De organisatie evalueert systematisch de instrumenten om de
gebruikerstevredenheid te meten en stuurt ze bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers.
Vanuit de gegevens van de tevredenheidsmeting zet de organisatie systematisch
acties op rond de inputgebieden en de kernprocessen.
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.
Een onafhankelijk externe evalueert de tevredenheidsmeting. De organisatie
communiceert deze resultaten en stuurt de tevredenheidsmeting bij.
De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk onderbouwd.
De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model voor andere organisaties.
De organisatie publiceert de resultaten van de tevredenheidsmeting.
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Gebruikersresultaten: effect van de hulpverlening
De organisatie gaat het effect van de hulpverlening voor de gebruikers niet na.
De organisatie gaat ad hoc de effecten van de hulpverlening na.
De organisatie hanteert een of enkele methodieken of instrumenten om het
effect van de hulpverlening te meten.
De organisatie heeft SMART indicatoren geformuleerd om het effect van de
hulpverlening na te gaan.
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 participeert in wetenschappelijk onderzoek.
De organisatie evalueert systematisch de gehanteerde indicatoren en
instrumenten om de effecten van de hulpverlening te meten en stuurt ze bij.
De organisatie gebruikt de aanbevelingen van wetenschappelijk onderzoek om
de hulpverlening te optimaliseren.
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 resultaten van de effectmeting aan de resultaten van
andere thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens
geformuleerd kan worden.
De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de sectorregistratiegegevens
om te benchmarken.
De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de sectorregistratiegegevens
om te benchlearnen.
De organisatie staat model voor andere organisaties inzake het meten van de
effectiviteit van de hulpverlening.
De organisatie publiceert de resultaten van de hulpverlening, de
registratiegegevens en de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.
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Kernprocessen: onthaal van de gebruiker
Er is geen procedure inzake onthaal.
De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze.
Er is een procedure inzake onthaal.
De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de proceseigenaars.
De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke verantwoordelijke(n),
doelstellingen, instrumenten en werkwijzen.
De organisatie communiceert de procedure.
Alle medewerkers passen de procedure toe.
De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en interne partners.

5

De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.
De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak van externe
partners.
De procedure staat model voor andere organisaties.
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Kernprocessen: doelstellingen en handelingsplan
Er is geen procedure inzake doelstellingen en handelingsplan.
De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze.
Er is een procedure inzake doelstellingen en handelingsplan.
De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de proceseigenaars.
De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke verantwoordelijke(n),
doelstellingen en instrumenten.
De organisatie documenteert en communiceert de procedure.
Alle medewerkers passen de procedure toe.
De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en interne partners.
De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.
De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak van externe
partners.
De procedure staat model voor andere organisaties.
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Kernprocessen: afsluiting en nazorg
Er is geen procedure inzake afsluiting en nazorg.
De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze.
Er is een procedure inzake afsluiting en nazorg.
De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de proceseigenaars.
De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke verantwoordelijke(n),
doelstellingen en instrumenten.
De organisatie documenteert en communiceert de procedure.
Alle medewerkers passen de procedure toe.
De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en interne partners.
De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.
De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak van externe
partners.
De procedure staat model voor andere organisaties.
Kernprocessen: pedagogisch profiel
Er is geen pedagogisch profiel.
De medewerkers stemmen ad hoc af inzake visie op en uitvoering van de
hulpverlening.
Er is een pedagogische visie.
De organisatie documenteert de visie op hulpverlening aan de hand van
onderbouwde referentiekaders met handvatten voor de hulpverleners.
De organisatie heeft een duidelijke visie en afspraken omtrent de essentiële
aspecten van de hulpverlening.
Alle betrokkenen passen de visie en afspraken toe.
De gebruiker heeft inspraak in en participeert aan alle aspecten van zijn
hulpverleningstraject.
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.
De organisatie evalueert systematisch de visie op hulpverlening en de afspraken
hieromtrent en stuurt bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers.
De organisatie evalueert systematisch de wijze waarop de inspraak en
participatie van de gebruiker vorm krijgt en stuurt bij.
De visie op hulpverlening krijgt vorm vanuit minimaal de gebruikers-,
medewerkers- en samenlevingsresultaten.
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 stelt de visie op hulpverlening, de afspraken hieromtrent als
model voor andere organisaties.
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Kernprocessen: dossierbeheer
Er is geen procedure inzake dossierbeheer.
De organisatie beheert ad hoc de dossiers.
Er is een procedure inzake dossierbeheer.
De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de proceseigenaars.
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 documenteert en communiceert de procedure.
Alle medewerkers passen de procedure toe.
De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en interne partners.
De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.
De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak van externe
partners.
De procedure staat model voor andere organisaties.
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Kwaliteitszorg: organisatie en visie
De organisatie heeft geen visie op kwaliteitszorg.
De organisatie onderneemt geen acties om te komen tot een adequate
kwaliteitszorg.
Er is structureel overleg inzake de kwaliteitszorg van de organisatie.
De organisatie heeft een basiskennis van de basisprincipes en modellen van
integrale kwaliteitszorg.
De organisatie heeft een of meer personeelsleden die kwaliteitszorg als
eindverantwoordelijkheid in hun takenpakket hebben.
De organisatie heeft een visie op integrale kwaliteitszorg.
Integrale kwaliteitszorg beslaat minimaal volgende domeinen van de
organisatie: leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en
partnerschappen, kernprocessen, gebruikers-, medewerkers- en
samenlevingsresultaten.
Kwaliteitszorg is geïntegreerd in de dagelijkse werking van alle activiteitencentra
van de organisatie.
Alle elementen van kwaliteitszorg zijn op elkaar afgestemd en vormen een
geheel.
De organisatie evalueert systematisch de kwaliteitszorg en stuurt ze bij.
De organisatie legt minimaal de gebruikers-, medewerkers- en
samenlevingsresultaten samen in een synthese, die de basis vormt om prioritaire
verbetertrajecten te bepalen.
De organisatie benchmarkt haar kwaliteitszorg en zelfevaluatie.
De organisatie heeft een kwaliteitscertificaat.
De organisatie maakt haar kwaliteitszorg en zelfevaluatie actief kenbaar.
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Kwaliteitszorg: betrokkenheid
Binnen de organisatie is er geen betrokkenheid inzake kwaliteitszorg.
De organisatie onderneemt geen acties om de betrokkenheid te vergroten.
De organisatie betrekt de directie en de medewerkers op ad-hoc basis bij het
beleid.
De organisatie betrekt de medewerkers bij het beleid.
De organisatie betrekt de bestuursorganen bij het beleid.
Alle functiegroepen participeren in de kwaliteitszorg.
De organisatie bepaalt op een doordachte wijze waar de gebruiker bij de
kwaliteitszorg betrokken wordt.
De organisatie bepaalt op een doordachte wijze waar de externe partners
(verwijzers, andere hulpverleners,…) bij de kwaliteitszorg betrokken worden.
De bestuursorganen participeren in de kwaliteitszorg.
De organisatie evalueert systematisch de wijze waarop de externe partners en
de gebruikers betrokken worden bij het beleid en stuurt die bij.
De organisatie maakt de manier waarop de betrokkenen betrokken worden bij
het beleid, actief kenbaar.
Kwaliteitszorg: methodiek en instrumenten
De organisatie hanteert geen methodieken noch instrumenten voor de
kwaliteitszorg.
De organisatie hanteert alleen ad hoc methodieken en instrumenten voor de
kwaliteitszorg.
De organisatie beschikt over een kwaliteitshandboek waarin een kwaliteitsbeleid
is opgenomen.
De organisatie beschikt over een methodiek of instrument voor zelfevaluatie.
Het kwaliteitshandboek is gebruiksvriendelijk en bevat alle elementen volgens
art.5§4 van het kwaliteitsdecreet.
Alle functiegroepen passen het kwaliteitshandboek toe.
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 evalueert systematisch de ingezette methodiek of instrument
voor de zelfevaluatie en stuurt die methodiek of dat instrument bij.
De organisatie evalueert systematisch het kwaliteitshandboek en stuurt het bij.
De organisatie onderneemt actief initiatieven voor kennisdeling van de gebruikte
methodieken en instrumenten.
De organisatie vergelijkt zijn methodieken en instrumenten nationaal en
internationaal.
De methodieken en instrumenten zijn gecertificeerd en/of wetenschappelijk
onderbouwd.

Kwaliteitsverslag

79

Groeiniveaus
0
1
2
3

4

5

Daidalos vzw

Kwaliteitszorg: verbetertraject
De organisatie formuleert geen verbetertrajecten.
De organisatie formuleert ad-hoc verbetertrajecten.
De organisatie ontwikkelt SMART-geformuleerde verbetertrajecten.*
De organisatie informeert de medewerkers over de verbetertrajecten.
De verbetertrajecten zijn SMART gedefinieerd en als dusdanig opgesteld dat de
PDCA-cyclus herkenbaar is.
De organisatie stelt verantwoordelijken aan voor de uitvoering en voortgang per
verbetertraject.
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 jaarof meerjarenplan van de organisatie.
De organisatie communiceert de resultaten van de verbetertrajecten aan de
betrokkenen.
De organisatie voert de verbetertrajecten conform de planning uit, evalueert ze
en stuurt ze 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 neemt de resultaten van de verbetertrajecten op in het
kwaliteitshandboek.
De organisatie communiceert actief over de verbetertrajecten en de resultaten
ervan.
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Medewerkersresultaten
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Indicatoren en kengetallen (objectieve
personeelsgegevens)

Medewerkersresultaten: personeelstevredenheid
De organisatie gaat de personeelstevredenheid niet na.
De organisatie gaat ad hoc de personeelstevredenheid na.
De organisatie hanteert een of meerdere methodieken of instrumenten om de
personeelstevredenheid na te gaan.
De organisatie heeft een duidelijke procedure voor of afspraken over het meten
van de personeelstevredenheid.
De organisatie meet systematisch de personeelstevredenheid, waarbij ze alle
thema’s systematisch bevraagt.
De organisatie heeft een duidelijk beleid om signalen en input van medewerkers
op te vangen, en communiceert daarover.
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.
De organisatie evalueert systematisch het beleid rond de
personeelstevredenheid en rond het omgaan met signalen en input van
medewerkers en stuurt bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de medewerkers.
Op basis van 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 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.
Een onafhankelijke externe evalueert de tevredenheidsmeting. De organisatie
communiceert de resultaten en stuurt de tevredenheidsmeting bij.
De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk onderbouwd.
De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model voor andere organisaties.
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Medewerkersresultaten: indicatoren en kengetallen (objectieve
personeelsgegevens)
De organisatie houdt geen personeelskengetallen bij.
De organisatie houdt ad hoc personeelskengetallen bij.
De organisatie geeft een aanzet tot het systematisch bijhouden van een aantal
personeelskengetallen.
De organisatie bepaalt de personeelskengetallen op een doordachte wijze.
De organisatie houdt de verschillende personeelskengetallen systematisch bij en
bespreekt deze systematisch op (beleids)overleg.
De organisatie evalueert systematisch de personeelskengetallen en stuurt ze bij.
Vanuit de gegevens van de personeelskengetallen 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 geformuleerd kan worden.
Een onafhankelijk externe evalueert de wijze waarop de personeelskengetallen
worden verzameld en de resultaten hiervan. De organisatie communiceert de
resultaten van die evaluatie en stuurt ze bij.
De organisatie gebruikt systematisch de personeelskengetallen om te
benchmarken.
De organisatie stelt de personeelskengetallen als model voor andere
organisaties.
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Samenlevingsresultaten
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Maatschappelijke opdracht en
maatschappelijke tendensen

Samenlevingsresultaten: waardering strategische partners
De organisatie gaat de waardering van de strategische partners niet na.
De organisatie gaat ad hoc de waardering van de strategische partners na.
De organisatie onderneemt initiatief om de waardering van de strategische
partners na te gaan.
De organisatie verzamelt en analyseert systematisch gegevens over de
waardering.
De organisatie communiceert de analyse van de gegevens over de waardering
naar de strategische partners.
Vanuit de analyse van de gegevens over de waardering 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 neemt initiatief en zet samen met strategische partners acties op
om de waardering en de samenwerking te verbeteren.
Deze samenwerkingsacties staan model voor andere organisaties.
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Daidalos vzw

Samenlevingsresultaten: maatschappelijke opdracht en maatschappelijke
tendensen
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.
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.
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.
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 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.
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 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.
De organisatie neemt acties om, samen met andere betrokkenen, vanuit haar
maatschappelijke opdracht, proactief en constructief maatschappelijke
tendensen te beïnvloeden.
De organisatie staat model voor andere organisaties inzake de implementatie
van maatschappelijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking.
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Bijlage 2: Toelichting bij de groeiniveaus
Elk kwaliteitsthema bestaat uit subthema’s.
Elk subthema is onderverdeeld in groeiniveaus met geconcretiseerde omschrijvingen per groeiniveau.
Om een volgend groeiniveau te behalen, moet aan alle omschrijvingen van het groeiniveau en van de
vorige groeiniveaus voldaan zijn. Voor alle subthema’s zijn de groeiniveaus uitgewerkt volgens hetzelfde
principe per groeiniveau. Onderstaand kader is de basis voor de uitwerking en interpretatie van deze
groeiniveaus.

0 Onbestaand
Binnen de organisatie bestaan geen of zeer weinig procedures. Het controlebewustzijn is eerder laag en
er worden weinig acties ondernomen om te komen tot een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem.

1 Ad-hoc basis
Op ad-hoc basis zijn binnen de organisatie procedures uitgewerkt. Het bewustzijn van de nood aan
adequate procedures (interne controlemaatregelen) groeit, maar er is nog geen gestructureerde of
gestandaardiseerde aanpak aanwezig. Het kwaliteitsmanagementsysteem draait meer rond personen
dan rond systemen.

2 PLAN
Gestructureerde aanzet
Een gestructureerde aanzet wordt gegeven tot de ontwikkeling van procedures.
De beheersinstrumenten zijn bijgevolg in ontwikkeling, maar zijn nog niet volledig in de werking
geïmplementeerd (passief).

3 DO
Gedefinieerd (= niveau 2 + ...)
Procedures zijn aanwezig. Zij zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd naar de
betrokkenen en worden toegepast (actief).

4 CHECK & ACT
Beheerst systeem (= niveau 3 + ...)
De procedures worden intern systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. Er kan gesproken worden over
een ‘levend’ adequaat en doeltreffend systeem van organisatiebeheersing. De PDCA-cirkel is rond.
5 Geoptimaliseerd (= niveau 4 + ...)
De procedures worden voortdurend geoptimaliseerd via benchmarking en het behalen van
kwaliteitscertificaten of externe evaluaties. De resultaten op één of meerdere kwaliteitsthema’s zijn een
voorbeeld voor andere organisaties en worden als dusdanig extern gecommuniceerd.

Daidalos vzw
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Bijlage 3: Zelfevaluatie a.d.h.v. het sjabloon AJW
Naam Inrichtende Macht: Daidalos vzw
Naam organisatie: Daidalos vzw
Erkenningsvorm: CAH

2015 2016 2017

Zelfevaluatie
Kwaliteitszorg

2
3
2
2

3
3
2
1

5
5
3
4

3
3
2
2
3

3
3
4
2
3

5
4
5
5
4

3
2
2

3
2
2

3
2
3

1
3

2
3

2
3

Waardering strategische partners

2

2

5

Maatschappelijke opdrachten /
tendensen

3

3

3

Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossier-beheer

Gebruikersresultaten
Klachten-behandeling
Gebruikers-tevredenheid
Effect van de hulpverlening

Medewerkersresultaten
Personeels-tevredenheid
Indicatoren en kengetallen

Samenlevingsresultaten
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Naam Inrichtende Macht: Daidalos vzw
Naam organisatie: Daidalos vzw
Erkenningsvorm: OBVJ

2015 2016 2017

Zelfevaluatie
Kwaliteitszorg

2
3
2
2

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
2
3

3
3
2
2
3

3
4
1
3
3

3
2
2

3
2
2

4
3
2

1
3

2
3

3
3

Waardering strategische partners

2

2

1

Maatschappelijke opdrachten /
tendensen

3

3

3

Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossier-beheer

Gebruikersresultaten
Klachten-behandeling
Gebruikers-tevredenheid
Effect van de hulpverlening

Medewerkersresultaten
Personeels-tevredenheid
Indicatoren en kengetallen

Samenlevingsresultaten
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