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Breedsporig
Crisishulp aan Huis
ContextBegeleiding
Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen
Centra Geestelijke Gezondheidszorg
CrisisInterventie
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Centra voor LeerlingenBegeleiding
Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
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Laag Intensief
Laag Intensief Crisishulp aan Huis Traject
OndersteuningsCentrum Jeugdzorg
Organisatorisch Coördinatoren Team
Ondersteuningscentra en Sociale Diensten van de jeugdrechtbanken
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Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Signs of Safety
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Veiligheids Ondersteunend Beleid
Voltijds Equivalent
Vorming, Training en Opleiding

Kwaliteitsverslag

6

INLEIDING
Vooraleer we het kwaliteitsverslag van 2021 induiken aan de hand van het EFQM-model, duiden we
beknopt onze visie op het kwaliteitsbeleid. Je zal er lezen dat het kwaliteitsverslag van 2021 onder een
overgangsgesternte tot stand is gekomen. Het verslag bestaat ook dit jaar uit diverse schrijf- en
denkstijlen. Dit zal in de toekomst alvast geen onderdeel van verandering zijn!
Vervolgens snijden we het EFQM-model aan met de organisatiedomeinen.
De kernprocessen en de resultaatsdomeinen van de verschillende begeleidingsteams vormen de
hoofdbrok van het verslag. We starten bij het crisisteam gevolgd door alle contextbegeleidingsteams.
Telkens worden dezelfde resultaatsgebieden belicht, enkele team specifieke accenten en reflecties
gedeeld en de zelfevaluatie en planning summier weergegeven.
We sluiten af met een korte toelichting bij enkele krachttoeren van 2021.
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HOOFDSTUK 1: VISIE OP HET KWALITEITSBELEID
In 2021 werd de decentralisatie van de kwaliteitscoördinatie verder geoperationaliseerd. De
nagestreefde doelen, meer bepaald het dichterbij brengen van de praktijk, het stimuleren van de
onderlinge wisselwerking tussen de teams en het verhogen van de zelfstandigheid betreffende kwaliteit,
zijn verder bewerkstelligd. Met natuurlijk, ruimte voor verdere verdieping.
Sinds 2020 zitten de kwaliteitsankers maandelijks samen om, aan de hand van het EFQM-model, PRIAC’S
(prioritaire actieplannen) en de PDCA-cyclus, een gemeenschappelijke taal te vinden waarmee we over
kwaliteit met elkaar in gesprek kunnen gaan. De decentralisatie heeft als doel de teams meer autonomie
en eigenaarschap te geven over hun eigen kwaliteitsproces. Dit kreeg onder andere vorm in
verbeteracties die werden geformuleerd, waarvan de uitvoering en opvolging in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de teams zelf is geworden. Ook dit kwaliteitsverslag was een werk dat tot
stand kwam met inspraak en inspanningen van alle teams.
Het voorbije jaar hebben de kwaliteitsankers verder geïnvesteerd in het eigen maken van het
kwaliteitsdenken om met de unieke stijl van ieder team, de visie uit te dragen dat kwaliteit een gegeven
moet zijn dat door iedereen binnen de vzw gedragen wordt. Samen gaan we onze maatschappelijke
opdracht aan en trachten we ook van onderaf politiserend onze kernopdracht te volbrengen.
In de toekomst willen we blijven streven naar een verdere verbreding van het kwaliteitsdenken. De
impactmeting zal hierin een grote rol spelen. We zullen de resultaten van de impactmeting gebruiken
om kritisch te kijken naar ons eigen handelen en het effect van onze hulpverlening.
We zijn ervan overtuigd dat de verdere ontplooiing van het onthaalteam ook bijdraagt aan de kwaliteit
van onze hulpverlening. Een betere afstemming met het werkveld en het investeren in continuïteit
zorgen ervoor dat we onze verantwoordelijkheid ook t.a.v. de wachtende gezinnen opnemen. Zo dragen
we bij aan het maatschappelijk discours van sociaal ondernemerschap dat via gedeelde responsabiliteit
kwaliteitsvolle zorg op maat organiseert.
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HOOFDSTUK 2: ORGANISATIEDOMEINEN
2.1

Leiderschap

De jongste organogramwijziging dateert van 2020. Sindsdien zijn er geen wijzigingen.

2.1.1

Algemene vergadering

In 2021 waren er 2 digitale algemene vergaderingen en werden telkens enkele gebruikelijke
agendapunten en formaliteiten ter harte genomen.
De bijeenkomst in het voorjaar gaf decharge aan het bestuur wat de financiële boekhouding betreft
voor het kalenderjaar 2020. Daarnaast werd de finale begroting van 2021 goedgekeurd. De leden
werden vervolgens geïnformeerd over de kernprocessen van 2020 en de specifieke plannen voor 2021.
In het najaar vond de tweede bijeenkomst plaats. Traditioneel werden de grote lijnen van de begroting
van het komende jaar (2022) goedgekeurd. Hierdoor kunnen enkele plannen formeel in de steigers
gezet worden (bv. inschrijvingen voor vormingen). Ditmaal werd de vergadering complementair
aangevuld met een eerste ervaringsterugkoppeling over de IMPACT-meting.
De vergadering eindigt het kalenderjaar met 25 leden waaronder 14 werknemers. Voor 2022 hopen we
op een fysieke bijeenkomst waarbij een bijzondere bijeenkomst zich kan buigen over de eerder
voorziene statuutswijzigingen.

2.1.2

Raad van bestuur

In 2021 waren er 4 bijeenkomsten van het bestuur (waarvan 2 digitaal).
De raad boog zich in 2021 voornamelijk over volgende punten:
- Omzendbrieven: ‘Ideale wereld’, lokale gezinscoaches;
- Begroting en exploitatie;
- Terugkoppeling bevraging welzijn op het werk (preventieadviseur);
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-

Opvolging van verschillende operationaliseringen: IMPACT-meting, decentralisatie
kwaliteitswerking, intensifiëring samenwerking met collega-voorzieningen, implementatie
laptops, kwartaalresultaten, vlinderwerking, onthaalwerking en samenwerking 1Gezin-1Plan.

Noemenswaardig is de keuze om deel te nemen vanuit de organisatie aan een coachings- en
opleidingsproject van Europa (Interreg Vlaanderen-Nederland). Het specifieke opleidingsprogramma
‘Care2Adapt’ coacht, ondersteunt en begeleidt 35 medewerkers en zorgorganisaties uit Nederland en
Vlaanderen praktijkgericht en grensoverschrijdend bij het innoveren.
Het bestuur telt 9 leden, waarvan 3 werknemers. De huidige ploeg is aan een tweede legislatuur bezig,
die nog loopt tot het voorjaar 2023. Specifiek voor 2022 zijn er geen atypische agendapunten voorzien.

2.2

Beleid en strategie - evaluatie en planning

Sinds het kwaliteitsverslag van 2017 beschrijven we onze werkcontext elk jaar als ‘VUCA’. Een werkveld
gekenmerkt door snelle veranderingen (Volatile), een grote onvoorspelbaarheid van situaties en
daarmee toenemende onzekerheid (Uncertain), een veelheid aan partijen met tegengestelde belangen,
zonder samenhang of eenduidige oplossingen (Complex) en onduidelijkheid over de samenhang tussen
mogelijke oorzaken en gevolgen en geen gezamenlijk beeld van de werkelijkheid (Ambiguous)1.

Opdracht centraal
Onze bestaansreden is een maatschappelijke nood. Onze opdracht, missie en visie, wordt dan ook
hierdoor bepaald. In welke mate we tegemoetkomen aan de, per erkenning toegekende, verwachtingen
is dan ook een logische graadmeter. Verder in dit naslagwerk zal je in detail lezen dat we over de ganse
lijn ook voor 2021 meer gezinnen hebben begeleid dan gevraagd. Dit zou verkeerdelijk geïnterpreteerd
kunnen worden als een evidentie. Niets is echter minder waar. Het vraagt permanent aandacht, zorg,
planning, anticiperen en vooral flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers. Het zal jullie dan ook
niet verrassen dat dit soms gepaard gaat met spanning, inschattingsfouten, frustraties en vermoeidheid.
M.a.w. het is constant balanceren. Gelukkig mogen we hierbij putten uit onze gedeelde toewijding en
verantwoordelijkheid t.a.v. onze missie en visie.
Naast de net aangehaalde interne kijk op het dagelijks werken met onze opdracht als centrale
doelstelling, gebiedt de eerlijkheid ook de externe complexiteit onder de aandacht te brengen. Zoals
eerder geschetst is onze context sterk veranderlijk. Zo is ons werkveld enorm vergroot (partners en
1

DE WAAL, V., Interprofessioneel werken en innoveren in teams samenwerking in nieuwe praktijken, Coutinho, 2018,
344 pagina’s.
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bereik), neemt onze verantwoordelijkheid toe (ondernemerschap) en zijn we bovendien onderhevig aan
de grillen van beleidsmakers en het politiek gesternte alwaar een allesomvattende benadering gewenst
lijkt maar onmogelijk blijkt. Navigeren in deze wateren is dan ook niet evident. We zijn dan ook blij dat
we ons, vanuit onze voorziening, kunnen beroepen op ons sterk kompas. We merken tevens op dat er
ook meer en meer partners extern oren naar en behoefte hebben aan bepalende richtingaanwijzers als
lichtbakens in de dagelijkse woelige praktijk.

Optimaal arbeidskader
Ook in 2021 was het voorzien van een optimaal arbeidskader een grote zorg. Het wenselijke was
duidelijk, het mogelijke vaak onmogelijk met weinig speelruimte.
Vanuit de intentie om duidelijkheid en stabiliteit te genereren voor iedereen, hebben we geruime tijd
onveranderlijke samenwerkingsafspraken consequent gehanteerd. Hierdoor zijn we erin geslaagd om
de teams structureel ontmoetingsruimte te geven in een veilige omgeving. We concluderen uit onze
medewerkersresultaten dat we geen toename van uitval kenden en met de gehanteerde strategie aldus
geen COVID-19 en/of burn-out broeihaard waren.
Vrijwel bij de start van het kalenderjaar werden de persoonsgebonden materialen uitgerold. Zo beschikt
elke begeleider nu over een smartphone, laptop, hoofdtelefoon, etc. Ook voor de ondersteunende
functies werd dit verkend en mogelijk gemaakt. Deze materiële upgrade werd trouwens heel goed
voorbereid en ondersteund vanuit onze ondersteunende administratie.
In 2021 werd structureel telewerk ingevoerd waarbij er ook een wettelijk conforme telewerkvergoeding
voorzien werd. Dit is een aanzienlijke bijkomende kost voor de organisatie (zonder kostendaling op
andere posten) maar draagt bij tot het creëren van het hoogst haalbare optimaal arbeidskader. Gezien
de onzekerheid voor 2022 wordt deze maatregel alvast voor 2022 ook bestendigd.
Wat we reeds langer voorspelden werd in 2021 écht voelbaar: de krapte op de arbeidsmarkt slaat toe.
Er zijn veel jobs bijgekomen (o.a. onder impuls van 1Gezin-1Plan & beslotenheid) en het aantal ‘verse’
arbeidskrachten is verhoudingsgewijs onvoldoende groot. Daarenboven verwachten we het komende
decennium een pensioneringsgolf. Dit is een grote uitdaging voor onze organisatie. We vinden het
belangrijk om met vele handen het zware werk lichter te maken… maar dan moeten de handen wél voor
handen zijn… Verder bouwend op de eerste ervaringen met een vlinderwerking, hopen we op
middellange en lange termijn de voorliggende uitdaging tot een goed einde te brengen.

Gezond financieel beleid
Voor 2021 werd een verlies begroot om de toename van onze reserves te vermijden. Desondanks
eindigden we het kalenderjaar met een bescheiden overschot.
Of we er een gezond financieel beleid op nahouden, is uiteraard een subjectieve beoordeling afhankelijk
van het referentiekader dat je hanteert. We mogen stellen dat een organisatie met proportionele
reserves beter tegen een stootje kan. Een organisatie met te weinig of te veel reserves roept dan weer
vragen op. Anticiperend op dergelijke vraagstelling, wenst het bestuur om de ons toegekende middelen
maximaal in te zetten t.a.v. onze doelgroep. Concreet worden in 2022 enkele plannen klaargestoomd
waarbij ondersteuning uit onze bestemde fondsen onontbeerlijk zal zijn.
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Organisatie in verbinding
In verbinding staan behoort tot onze kernopdracht zowel voor begeleiders als beleidswerkers. Ook in
2021 bleven we alle aangegane engagementen dragen. We denken hierbij in eerste instantie aan de
traditionele sectorale en intersectorale fora op provinciaal en gemeenschapsniveau.
Het leeuwendeel van onze externe inspanningen ging ongetwijfeld naar de 3 1Gezin-1Plan
samenwerkingsverbanden in Limburg: Plantrekkers, Gezin Centraal en 1sGEZINd.
We voorzien voor 2022 geen koerswijzigingen.

2.3

Personeelsbeleid - evaluatie en planning

Het personeelsbeleid is opgebouwd a.d.h.v. de 5 A’s (arbeidsorganisatie, -verhoudingen, -inhoud,
-omstandigheden, -voorwaarden) en wordt door de onafhankelijke interne preventieadviseur op
regelmatige basis d.m.v. bevraging opgevolgd. Daarnaast is de preventieadviseur permanent proactief
bezig met het dagelijks welbevinden van onze medewerkers. Ook in coronatijden mochten we steeds
rekenen op een constructieve samenwerking.
De samenwerking met de externe geneeskundige dienst werd ook in 2021 gekenmerkt door continuïteit
en voorspelbaarheid. Ook het voorbije jaar werd het griepvaccin aangeboden.
De voorziene uitrol van de vlinderwerking vond in 2021 plaats. Enerzijds heeft dit zeker voldaan aan de
verwachtingen op korte termijn: enkele personeelsuitdagingen werden vrij soepel opgevangen.
Anderzijds gebiedt de eerlijkheid ook te spreken over gemiste kansen: 1 vlinder stapte vroegtijdig uit
het programma en de trajecten waren te weinig voorbereid waardoor de resultaten mogelijks niet
gemaximaliseerd werden. We maken deze ‘mislukkingen’ echter briljant door te leren uit de ervaringen
en het beter te doen in 2022 in een bijgestuurde herlancering!

2.4

Middelen en samenwerking/partnerschappen

Deze werden eerder summier beschreven bij de duiding van het kompas.
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HOOFDSTUK 3: CONTEXTBEGELEIDING IN FUNCTIE VAN CRISIS
Inleiding
Het crisisteam biedt hulp in de volledige provincie Limburg. Elke aanmelding gebeurt via het
crisismeldpunt-18 Limburg. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de gepaste methodiek ingezet. Er
worden 3 specifieke crisismethodieken aangeboden, telkens vertrekkend vanuit een crisis.
- 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 dient 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. A.d.h.v.
gesprekken wordt er samen met het gezin bekeken of terug naar huis werken een optie is.
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 dit wenselijk is.
- Crisisinterventie (afgekort als CI): legt gedurende maximum drie werkdagen de focus op
vraagverheldering, veiligheid en rust.
De projectmatige methodiek die opstartte in 2019 n.a.v. een uitbreiding kende in 2021 zijn vervolg.
- Laag Intensief Crisishulp aan Huis Traject (afgekort als LICHT): zo kort als mogelijk en zolang
als nodig met een beperking van 10 weken aan de slag gaan met de focus op netwerk- en
krachtgericht werken.
De implementatie van deze experimentele methodiek, maakt het lezen van de resultaten mogelijks iets
complexer en vraagt aandacht bij het vergelijken met voorgaande jaren.
Voor we dieper ingaan op de jaarrealisaties van het crisisteam, stippen we graag aan dat het crisisteam
elk kwartaal terugkijkt op de jongste realisaties. De jaarresultaten zijn dan ook een optelsom van de 4
kwartalen van 2021. Voor dit team is er een ‘jaartarget’. Per kwartaal een stand van zaken opmaken, is
helpend. Mede op die manier wordt de wisselende dagelijkse praktijk in perspectief geplaatst, blijft de
planning getoetst aan de reële noden en de jaardoelstellingen, wordt tijdig geanticipeerd m.b.t.
personeelsinzet, komt werklast en -kracht objectief in beeld, etc.
Aansluitend op de jaarresultaten belichten we de verschillende methodieken (CaH, TNT?, CI & LICHT)
om vervolgens conclusies te destilleren uit alle cliëntresultaten. Medewerkers- &
maatschappijresultaten maken het resultatenplaatje compleet. Afsluitend wordt de zelfevaluatie
gebracht en de planning voor 2022.

3.1

Totaal jaarprestatie (kerncijfers)

3.1.1

Bezetting

Bezettingsresultaten kunnen op verschillende manieren berekend en bijgevolg bekeken worden. Wij
opteren voor 2 invalshoeken.
De eerste invalshoek belicht het aantal begeleidingsdagen. Onze erkenning wordt uitgedrukt in aantal
gezinnen (78) die gebruik maken van het Crisishulp aan Huis programma. Op die manier kunnen we
gemakkelijk berekenen wat onze theoretische jaarcapaciteit is wat begeleidingsdagen betreft. Vanuit
deze invalshoek bekijken we dan ook hoe de theoretische praktijk vorm krijgt in de praktijk.
Het overheidsperspectief heeft een wijziging gekend in 2021. Vanaf dit jaar worden er punten
toegekend per gestarte week in een begeleiding. Dit geldt voor de methodieken Contextbegeleiding in
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functie van crisis (CaH) en Crisisbegeleiding (op verwijzing van het crisismeldpunt). Voor de
CI-methodiek blijft de puntentelling ongewijzigd.
Door deze wijziging kunnen we opmerken dat beide invalshoeken cijfermatig dichter bij elkaar komen
te liggen. Toch opteren we ervoor om ze naast elkaar te bekijken zodat we zicht blijven hebben op het
verschil tussen de puntenbezetting en de inzet van begeleidingsdagen in gezinnen.
Cijfers 2021
Crisishulp aan Huis
TNT?/crisisbegeleiding 1 week
TNT?/crisisbegeleiding 2 weken
TNT?/crisisbegeleiding 3 weken
TNT?/crisisbegeleiding 4 weken
Crisisinterventie

Begeleidingen
66
1
14
1
3
17

Totalen
Totaal aantal dossiers (begeleidingen)
Totaal bezettingscijfer (o.b.v. som punten; module & erkenning)
Totaal aantal begeleidingsdagen

Punten
530
2
56
6
24
51

Begeleidingsdagen
1863
8
175
16
42
56

102
669 (107%)
2160

In 2021 zijn er minder gezinnen begeleid door het crisisteam. Zowel voor het CaH-programma als voor
een CI-begeleiding zien we een dalende trend. Daarentegen hebben 2 gezinnen meer kunnen genieten
van een TnT?-begeleiding.
De verklaring voor de daling van het aantal gezinnen die begeleid werden, is vooral terug te vinden in
het 4de kwartaal:
- Een combinatie van langdurige ziekte in het team (corona-effect, geen vervanging);
- 2 verlofperiodes vallen in kwartaal 4 nl. de herfstvakantie en kerstvakantie met daaraan
gekoppelde vakantiedagen;
- 1 fulltimer verliet in oktober de vzw (geen vervanging in 2021);
- 1 medewerker was minder beschikbaar door inzet op SofS-begeleiding;
- De aanvragen voor CI en TNT zijn lager dan normaal, terwijl daar een personeelslid 50% voor
wordt vrijgehouden.
Hierdoor werden beduidend minder open plaatsen aangeboden.

In 2021 hebben we vanuit het crisisteam de nood aan CaH-begeleidingen opgesomd. Hierbij hebben we
bijgehouden hoeveel aanmeldingen er per open plaats werden ontvangen door het crisismeldpunt.
Voor de 66 open plaatsen die we hebben aangeboden waren er 75 aanmeldingen. Hier zien we weinig
verschil tussen vraag en aanbod. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat OSD-diensten intern al een
priorisering maken vooraleer ze aanmelden bij het crisismeldpunt.
Naast het zicht op vraag naar CaH-begeleidingen, geeft onderstaande grafiek ook weer hoeveel
verliesdagen (periode tussen een open plaats en een opstart van een CaH-begeleiding) er in 2021 zijn
geweest.
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Wanneer we deze grafiek analyseren zien we dat in 52 gezinnen een opstart plaatsvond binnen de 2
dagen. Dit is 79% van het totaal aantal opstarts. Voor 14 open plaatsen duurde het langer vooraleer de
open plaats werd toegewezen. Concreet betekent dit dat we 67 verliesdagen tellen, wat op jaarbasis
een klein volume is. Als we onze dienst vergelijken met een spoeddienst is het ook goed dat we
verliesdagen optekenen daar we dan o.a. met de meest acute crisis aan de slag kunnen gaan.

3.1.2

Benutting

Net zoals bij de bezetting, bekijken we bij benutting wat de theoretische capaciteit is. I.p.v. in dagen,
rekenen we hier in contacturen. Het programma Crisishulp aan Huis heeft een richtinggevende
standaard waarbij sprake is van minimaal 24 contacturen per begeleiding. Deze ondergrens wordt
gebruikt bij het berekenen van de jaarcapaciteit. Wanneer we de praktijk belichten dien je dan ook
rekening te houden met deze theoretische onderbouwing. Het bekijken van de benutting vanuit dit
perspectief, vinden we zinvol: hoeveel contact hebben we met gezinnen? Zijn we gemiddeld genomen
programmatrouw? Welke intensiteit is realistisch, naast de standaard van minimum 24u? Etc.

Gestart in 2020 afgerond in 2021
CaH (28d)
CI (3d)
TNT? (10d)
LICHT
Gestart en afgerond in 2021
CaH (28d)
CI (3d)
TNT? (10d)
LICHT (28d + 42d)
Gestart in 2021 afgerond in 2022
CaH
CI
TNT?
LICHT (28d+42d)
Totaal
% jaarresultaat
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Aantal begeleidingen

Aantal effectieve contacturen

2
1
1
1

16
2
0.2
14

65
16
16
3

1669
81
189
37

1
1
0
0

18
5
0
0
2031
108
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Het jaarresultaat van 108% kent een stijging t.o.v. de 97% in 2020. De hypothese van 2020 dat COVID-19
een invloed heeft gehad op het benuttingscijfer lijkt minder van toepassing in 2021. Mogelijks heeft het
wel effect gehad en zijn medewerkers & gezinnen beter voorbereid in het creatief omgaan met
quarantaines ten gevolge van COVID-19.
Tevens is het verrassend dat er meer contacturen hebben plaatsgevonden in 2021 daar er in 2020 meer
gezinnen zijn begeleid. In 2021 zijn er gemiddeld meer uren gespendeerd in de gezinnen. De benutting
t.o.v. bezetting kent een hoger percentage. Hypotheses hierrond worden specifiek per werkvorm
beschreven in de volgende onderdelen.

3.2

CaH

3.2.1

Kerncijfers

Aantal dossiers
Aantal contacturen
Aantal begeleidingsDagen
Opstart
(max. 24u na aanmelding)

Intensiteit
begeleiding

2017

2018

2019

2020

2021

71
1722
1875

63
1551
1703

74
1848.5
2034

69
1540
1847

66
1703
1863

96%
68/71
24u20 min

94%
59/63
24u37min

97%
71/74
25u51min

90%
62/69
22u45min

94%
62/66
25u43min

9u12 min

10u12 min

9u24min*

9u14min

9u01min

89%
63/71
1% (1/71)
10% (7/71)

89%
56/63
3%(2/63)
8%(5/63)

85%
63/74
7%(5/74)
8%(6/74)

83%
57/69
7% (5/69)
10%(7/69)

95%
63/66
3%(2/66)
2%(1/66)

≤ 4de dag
87%
62/71

≤4de dag
84%
53/63

≤4de dag
70%
52/74

≤4de dag
78%
54/69

≤4de dag
85%
56/66

76%
54/71
83% thuis**

83%
52/63
88% thuis**

77%
57/74
95% thuis**

83%
57/69
93% thuis**

85%
56/66
89% thuis

(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)

35% (25/71)
43% (27/63)
39% (25/64)
47%(27/58)**
* Door herberekening aangepast getal.
** Rekening houdend met vroeg gestopte begeleidingen.

Nazorg

Daidalos vzw

37% (27/74)
40% (27/68)**
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3.2.2

Reflecties over de kerncijfers van CaH

We kiezen ervoor om in te zoomen op de meest opvallende kerncijfers van 2021:
Sinds 2019 is het aantal dossiers iets gedaald (66 dossiers vs. 74 in 2019). In 2020 drukte corona een
stempel op verschillende kerncijfers alsook op dit cijfer, in 2021 (nasleep corona) hebben vooral
personeelswijzigingen effect gehad op het eindtotaal van aantal dossiers.
In het aantal contacturen met de gezinnen zien we een stijging t.o.v. vorig jaar en dit ondanks het lager
aantal begeleidingen. Hieronder formuleren we graag enkele mogelijke verklaringen:
- Vaardigheden van (nieuwe) crisismedewerkers: crisishantering vraagt bepaalde specifieke
vaardigheden, zoals elke dag je focus/scherpte houden, de rode draad blijven vasthouden
tijdens gesprekken, werken in en met onveiligheid, flexibiliteit in denken en doen, planmatig
werken, gezinsleden pedagogische technieken aanleren,… Wanneer bv. gezinsleden
‘afremmen’ tijdens gesprekken moeilijker is, wanneer planmatig werken nog niet je sterkste
kant is, wanneer je je ‘cool ’ wat verliest in crisis, … kunnen begeleidingsuren snel oplopen. We
formuleren hierover graag een verbeteractie waarbij we als team ons voornemen om in 2022
met een kritische doch zorgzame blik te kijken naar onze vaardigheden als crisismedewerker in
teamverband met als voornaamste doel elkaar ‘bestuiven’ om zo onze
begeleidingsvaardigheden aan te scherpen daar waar nodig. We zien dit ook als onderdeel van
zelfzorg. Het bewaken van grenzen is voor gezinsmedewerkers van groot belang zeker in het
dragen van 2 intense crisisbegeleidingen tegelijkertijd.
-

Vechtscheidingen: werken in 2 huishoudens vraagt meer tijd van gezinsmedewerkers dan
werken in en met kerngezinnen.

-

Er waren een paar grote gezinnen in 2021 (7 kinderen, 13 kinderen) waarbij ook nog o.a. taal
en cultuur het veranderingsproces aanzienlijk vertraagden en praktische ondersteuning meer
tijd vroeg bv. poetsen, babysitten, samen naar externe diensten gaan, …

-

We vermoeden ook een link met het online werken in de stijging van het aantal contacturen en
het aantal contacten. Waar het online werken met gezinnen in 2020 nieuw en onwennig
aanvoelde voor zowel gezinsmedewerkers alsook voor ouders en jongeren, voelen we een jaar
later dat bv. videobellen als ‘meer normaal’ aanvoelt. Door dagelijks blendend in contact te
treden met gezinnen verscherpten gezinsmedewerkers hun ‘digitale vaardigheden en
communicatie skills’ waardoor het verschil in duur van een gesprek face-to-face of online
kleiner werd. Ook ervaren we dat online kunnen werken met gezinnen de mogelijkheid om in
crisis nog korter op de bal te spelen vergemakkelijkt. Zo gebeurt het weleens vaker dat er bv.
op 1 dag EN op huisbezoek wordt gegaan EN ’s avonds toch ook nog even wordt
gevideobeld/gewhatsappt met een gezinslid ter opvolging van de veiligheid in een gezin.
Als kanttekening hierbij willen we toch ook opmerken dat digitale contacten met gezinnen,
aangemeld voor ons programma, niet 100% strookt met een belangrijke standaard nl.
gesprekken AAN huis, IN de context. Het grootste obstakel hierin is het niet ten volle kunnen
benutten van onze voelsprieten/zintuigen tijdens gesprekken.

-

Doorheen de jaren is het hulpverleningslandschap en dus ook de aanmelders voor Crisishulp
aan Huis erg veranderd. Een ‘brede instap’-aanmelder komt vaak met een ander soort crisis dan
een OSD-partner wat doorheen de jaren een effect is beginnen krijgen op onze manier van
begeleiden. De druk van uithuisplaatsing kan door een aanmelder uit de brede instap niet
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rechtstreeks/direct gelegd worden. Druk die we vanuit Families First (FF) nodig hebben als
hefboom voor verandering. Waar we pakweg 10 jaar geleden geen millimeter wilden/durfden
of mochten afwijken van de standaards voorgeschreven vanuit onze Families First
voorschriften, zijn we nu milder geworden in het nastreven van bepaalde standaards. Naar ons
gevoel zijn we meegegroeid met de maatschappelijke veranderingen en streven we nu eerder
naar een meer op maat gemaakte crisishulp aan huisbegeleiding per gezin waarmee we mogen
samenwerken. Een evenwichtsoefening die we elke begeleiding opnieuw maken met gezin,
aanmelder en team als volwaardige partners.
De kerncijfers/standaards die we nu niet uitlichten zijn krachtig en spreken voor zich. We zijn er fier op
en putten kracht uit de cijfers betreffende opstart, bijkomend overleg, fasering, uithuisplaatsing
vermijden en nazorg de afgelopen 5 jaar stabiel blijven en schommelen tussen 80%-97%.

3.2.3

Cliëntenfeedback t.a.v. ‘Crisishulp aan Huis basisprogramma’

Als team vinden wij het belangrijk om op zoek te blijven gaan naar de krachten en valkuilen van onze
methodiek, onze (basis)houding als gezinsmedewerker onder de loep te nemen en aandacht te hebben
voor de drie pijlers (eigenaarschap, netwerk en krachtgericht werken). Onze vragenlijsten geven ons
daar ieder jaar weer een zicht op!
Zoals eerder terug te vinden, werden er 66 CaH-begeleidingen gedragen in 2021. Er werden 105
vragenlijsten afgegeven aan opvoedingsfiguren op het einde van een begeleiding. We ontvingen 77
ingevulde vragenlijsten terug (73%). We boden 46 jongeren diezelfde vragenlijst aan. 31 van hen vulden
deze in (67%).
Vroeg gestopte begeleidingen gaven we tot nu toe geen vragenlijst ‘einde hulpverlening’. We nemen
ons voor om in 2022 dat wel te doen, iedere vorm van feedback vinden we belangrijk, hoe kort we ook
deel uitmaakten van hun hulpverleningsproces.

Opvoedingsverantwoordelijken
Bij de opvoedingsfiguren geeft 83% aan dat het beter tot veel beter gaat bij afronding van de
begeleiding. 12% ervaart de leefsituatie hetzelfde als voor de start van de begeleiding en 4% vindt het
slechter gaan. 1% geeft aan dat het de eerste weken beter ging, maar de begeleiding eindigde in mineur.
Niemand scoort dat het veel slechter gaat na onze begeleiding. We zien in alle aantallen een stijging ten
opzichte van vorig jaar.
Tijdens de begeleiding stellen we het werken met technieken voorop. Dit onderscheidt ons immers van
andere werkvormen en is en blijft een belangrijke standaard binnen Crisishulp aan Huis.
Uit cijfers zien we dat 91% van de opvoedingsfiguren aangeven één of meerdere technieken te
onthouden of te gebruiken. Dit is zeer hoog!
Van alle technieken worden de discussiestopper/stappenplannen, afsprakenlijsten met straffen en
beloningen, ik-boodschappen, probleemcirkels en andere communicatietechnieken het meest naar
voren geschoven.
In 2021 besloten we om nog meer in te zetten op het netwerkgerichte aspect binnen onze
begeleidingen. Daarom hebben we hier enkele vragen rond geformuleerd.
Uit deze vragen lezen we dat het merendeel (34/45) dit als positief heeft ervaren en kansen ziet in het
verkennen en eventueel betrekken van hun netwerk in crisis.
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In onze werkvorm waar we dagelijks aan huis gaan om aan vaardigheidstraining te doen, zien we
weekendmomenten als ideale oefenmomenten voor gezinnen. 51% van de ouders zegt geen beroep te
hebben gedaan op onze weekendpermanentie in crisis. Ze konden verder op eigen kracht door
toepassing van de technieken of er was gewoon geen crisis.
38% van de ouders had iemand nodig in het weekend omwille van crisis. 17% van deze ouders klopten
aan voor advies bij eigen netwerk, 25% belden naar de telefonische permanentie en 3% deed beroep
op andere professionelen zoals politie of het crisismeldpunt.
Als we hen bevragen omtrent vervolghulp, zien we dat 10% aangeeft verder te kunnen zonder hulp.
Als het gaat over de vraag rond de toekomst geven 88% van de opvoedingsverantwoordelijken aan dat
ze hoopvol kijken naar de toekomst van hun leefsituatie, ondanks dat ze het gevoel hebben nog verdere
hulp nodig te hebben en het probleem nog niet is opgelost. Wij zijn en blijven immers diegene die de
brand komen blussen, terwijl andere diensten het huis verder komen opruimen en terug opbouwen
samen met het gezin. Wij zijn een kleinere schakel in het grote geheel EN vaak is er effectief nog
vervolghulp nodig om verder te kunnen bouwen en dat is oké.

Jongeren (de aangemelde minderjarige en zijn broers/zussen +12 jaar)
We belichten dezelfde vragen bij de jongeren als bij de opvoedingsverantwoordelijken om stil te vallen
waar de verschillen en de gelijkenissen zitten.
Bij de jongeren geeft 94% aan dat het beter tot veel beter gaat, 6% ziet de situatie hetzelfde als
voorheen. Geen enkele jongere duidt aan dat het (veel) slechter gaat en daarmee zijn ze positiever dan
de opvoedingsverantwoordelijken.
Tijdens de begeleiding stellen we het werken met technieken voorop, ook bij de jongeren. Ook hier
nemen we de verbeteractie rond de techniekenvraag in de follow-up mee.
Uit cijfers zien we dat 77% van de jongeren aangeven één of meerdere technieken te onthouden of te
gebruiken. Dit is minder hoog dan bij de opvoedingsfiguren. Daarnaast zien we wel dat onze
basistechnieken bij de jongeren meer onthouden en/of gebruikt worden: afsprakenlijst met gevolgen,
thermometer met eerste hulpkaart, storende en helpende gedachten en de ik-boodschappen rond de
communicatie. Inzetten op de basistechnieken vanuit Families First blijft dus vruchten afwerpen!
In 2021 besloten we meer in te zetten op het netwerkgerichte aspect binnen onze begeleidingen. Uit
deze vragen bleek dat de jongeren het moeilijk vinden om hun ervaringen met het werken/betrekken
van hun netwerk te beoordelen of te scoren. We zien wél dezelfde beweging terugkomen bij de
jongeren en bij de opvoedingsverantwoordelijken rond het ervaren van steun en het terugvallen op
onze telefonische permanentie en ondersteuning bij crisismomenten. De gezinsmedewerker blijft de
grootste steunfiguur, gevolgd door het eigen netwerk.
Als we de jongeren bevragen omtrent vervolghulp, zien we dat 16% aangeeft verder te kunnen zonder
hulp. De jongeren geloven meer in hun netwerk (29%), minder in de combinatie professioneel/netwerk
(10%) dan de opvoedingsverantwoordelijken. Toch wel een opvallend verschil!
Bij de vraag rond ‘de toekomst’ zien we dat alle jongeren hoopvol naar de toekomst kijken en een cijfer
van 5 of hoger op 10 geven.
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Jongeren (de aangemelde minderjarige en zijn broers/zussen -12 jaar)
Er zijn 46 kinderen en broers/zussen die begeleid zijn geweest onder de 12 jaar. Hiervan waren er 4 te
jong om te bevragen (baby/peuters) en hebben we met 37 kinderen een evaluatie kunnen doen (88%).
Dit geeft ons een goed beeld van hoe zij de begeleiding ervaren hebben.
De netwerkvragen waren bij -12-jarigen niet opgenomen. Dit hebben we in vraag gesteld en als
verbeteractie meegenomen naar 2022 om dit concreter te gaan bevragen.
De kinderen en de brussen (broers en zussen) zijn over het algemeen positief (80% à 90%) over de
basishouding van de gezinsmedewerkers: de aanpak en de luisterhouding. 73% van de kinderen hebben
nog technieken onthouden op het einde van de begeleiding. Praktische tips om rustig te worden en de
basistechnieken springen eruit.
Een kanttekening die we opmerken bij de vragenlijsten:
- De bevraging of ze voldoende alleen hebben kunnen praten met de gezinsmedewerker of met
iedereen van het gezin, wordt door 50% van de brussen ingevuld met ‘neen’ of met ‘ik weet het
niet’. De brussen worden wel gehoord en meegenomen in de begeleiding toch hebben ze het
gevoel dat er minder tijd aan hen wordt besteed, terwijl zij ook deel uitmaken van het gezin.
We nemen ons voor om hier meer aandacht voor te hebben bv. door brussen van in het prille
begin mee te nemen in het kader van CaH opdat zij hierdoor beter geïnformeerd worden.

Follow-up
4 à 6 weken na het beëindigen van de begeleiding vindt er een follow-up-gesprek plaats. Dan gaat de
gezinsmedewerker nog een laatste keer bij het gezin langs om enerzijds na te gaan hoe de situatie op
dat moment verloopt en anderzijds om na te gaan of eventuele vervolghulppistes zijn geïnstalleerd.
Bij 94% van de begeleide gezinnen werd een follow-up gesprek gedaan. Indien er geen follow-up was,
had dit te maken met gezinnen die niet meer bereikbaar waren (4) of dat de begeleiding vroegtijdig is
afgerond (1).
Wel zien we dat jongeren niet altijd aanwezig zijn bij een follow-up. Dit jaar waren er 10 aangemelde
jongeren niet aanwezig tijdens de follow-up, wat best wel veel is. Daarnaast waren er ook enkele
kinderen die te jong waren om de follow-uplijst in te vullen.
Uit de vragenlijsten blijkt dat 68% (daling) van de opvoedingsfiguren de situatie momenteel (veel) beter
scoort. 21% ervaart de situatie als hetzelfde (grote stijging) en 10% als (veel) slechter. Eén iemand heeft
deze vraag niet ingevuld.
Bij de jongeren zien we gelijkaardige cijfers. 77% van de jongeren geven een score van (veel) beter, 15%
als hetzelfde en 8% als (veel) slechter.
Opvoedingsverantwoordelijken en jongeren ervaren de situatie grotendeels hetzelfde.
Aangezien het gebruik van technieken onze corebusiness is en veel gezinnen onze technieken na de
begeleiding onthouden hebben of nog gebruikten, willen we graag opnieuw een vergelijking maken 6
weken na onze afronding.
Hieruit kunnen we concluderen dat 96% van de opvoedingsverantwoordelijken nog steeds onze
technieken kent of gebruikt. Wat zeer mooi is daar dit duidt op een duurzame inbedding van het
geleerde. Dit is mede de verdienste van het methodische kader waarbij sterk wordt ingezet op het
verwerven en/of verhogen van en werken aan competenties binnen de gezinnen.
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Bij de jongeren hebben slechts 42% de technieken nog onthouden of gebruikt 6 weken na onze afsluit.
51% geeft aan niets meer te gebruiken. Dit is opnieuw een grote daling ten opzichte van vorig jaar en
over het algemeen een laag cijfer.
Vorig jaar hebben we meer aandacht besteed aan de vraag ‘was er nog contact tussen het einde van
onze begeleiding en de follow-up?’. Daar hebben we vooral ingezet op de bevraging of gezinnen het
een gemis vonden als er geen contact meer geweest was. We blijven er immers naar streven om
gezinnen zelf aan de slag te laten gaan met hun aangeleerde technieken en vaardigheden, om
netwerkgericht te kijken en denken, om hen minder afhankelijk te maken van ons en vooral te laten
geloven in hun eigen krachten.
Bij 49% van de opvoedingsverantwoordelijken is er geen contact meer geweest na het einde van onze
begeleiding. 33% daarvan geeft aan dat dit een gemis was, wat vrij hoog is. Bij 85% van de jongeren is
er geen contact meer geweest. 24% geeft aan dat dit een gemis was.

3.3

TNT?

3.3.1

Kerncijfers

Aantal dossiers
Aantal contacturen
Aantal begeleidingsdagen
Opstart
(max. 24u na aanmelding)

Gemiddelde duur begeleiding
Intensiteit begeleiding

2017
20
232
208
19/20
95%
10d
11u38

2018
21
225
200
19/21
90%
9d
10u43

2019
19
180
188
17/19
89%
10d
10u10

2020
14
161
171
13/14
93%
12d
11u30

2021
16
189
199
12/16
75%
12d
11u56

5u25
18/20
90%

5u23
16/21
76%

4u38
12/19
63%

6u18
8/14
57%

5u45
7/16
44%

(gem. contacturen met gezin)

Bijkomend overleg
Terug naar Thuis? kunnen realiseren
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3.3.2

Reflecties over de kerncijfers van TNT?

Is een terugkeer naar huis mogelijk? Vanuit deze vraag gaan we met een terug naar thuis?- begeleiding
op weg met het gezin. Indien dit mogelijk is, ondersteunen we dat proces mee, indien een terugkeer
naar huis geen optie is, wordt er samen met het gezin gezocht naar andere mogelijkheden. En dit alles
steeds met als focus: rust installeren, veiligheid opvolgen, voorkomen dat minderjarigen in crisissituaties
te snel in een meer ingrijpende context terechtkomen en het voorkomen van een definitieve breuk.
In 2019 en 2020 stelden we een daling van onze contacturen vast. In 2021 zien we terug een stijging.
Verder onderzoek werd gedaan naar de invloed van videobellen tijdens een TnT?- begeleiding o.v.v.
druk op agenda’s van gezinsmedewerkers en zo onrechtstreeks misschien ook op contacturen. We
starten meestal op 2 locaties omdat opvoedingsfiguren en jongeren niet meer samen zijn en wanneer
ze een gezamenlijke opstart niet mogelijk achten. Dit legt druk op agenda’s van gezinsmedewerkers en
gezinsleden. Na een intern onderzoek kunnen we hier, o.w.v. de beperktheid aan begeleidingen, geen
conclusies uittrekken.
We tekenen een daling op bij de opstartsnelheid. 25% van de gezinnen kende geen opstart binnen de
24 uur omwille van een opstart met zoveel mogelijk betrokken gezins-/netwerkleden en de
aanwezigheid van de verwijzer. Deze afwijking vinden we inhoudelijk verantwoord omdat
netwerkfiguren en de verwijzer het gezin in de toekomst blijven ondersteunen.
11 van de 16 jongeren verbleven bij de start van de begeleiding binnen het eigen netwerk, 5 anderen in
crisisopname. Bij de afsluit van de begeleiding woonden 7 jongeren terug thuis, 8 jongeren bleven
binnen eigen netwerk (waarvan 3 bij de andere ouder, 3 bij de grootmoeder, 1 bij de zus en 1 bij de
vriendin) en 1 van hen ging in crisisopname.
Waarom gingen 8 jongeren niet terug naar huis? Dit had te maken met gescheiden ouders waar er
weinig vertrouwen en/of een loyaliteitsconflict was om terug naar de andere ouder te gaan, alsook
contexten die ‘mistig’ bleven waardoor andere, meer ingrijpende hulpverlening noodzakelijk bleek,
tegenstrijdige visies met verwijzers, geen ruimte in een meer neutrale plaats, zorgen rond
alcoholproblematiek (geestelijke gezondheidszorg), … . Gezien onze visie dat kinderen thuis in hun eigen
omgeving het best groot worden, zetten we ook in op wonen binnen eigen netwerk.

3.3.3

Cliëntenfeedback TNT?

Vorig jaar in het kwaliteitsverslag werd de hypothese geopperd dat de lage respons rate van
vragenlijsten bij TnT?- begeleidingen een rechtstreeks gevolg kon zijn van online werken. De stijging van
17,5% bij de opvoedingsfiguren en 18% bij de jongeren dit jaar zou deze hypothese kunnen bevestigen
gezien er in 2021 minder online gewerkt werd dan in 2022. Een aandachtspunt om mee te nemen naar
volgende jaren lijkt het terugkrijgen van vragenlijsten bij blended werken.
Als team belichten we de ervaren steun van het netwerk graag in de vragenlijsten. Netwerk is, zoals
eerder beschreven, een belangrijke pijler. Netwerkfiguren waar de gezinnen ondersteuning bij vinden
zijn de volgende:
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Opvallende verschillen zijn merkbaar tussen ouders en jongeren:
- Het eigen gezin wordt door ouders vaker als steun ervaren dan voor jongeren.
- Vrienden worden door jongeren dan weer vaker als steun ervaren dan voor ouders.
- De gezinsmedewerker wordt door ouders vaker als steun ervaren dan voor jongeren.
- School/werk worden door jongeren dan weer vaker als steun ervaren dan voor ouders.
- Steun van familie kent eensgezindheid en wordt door zowel ouders als jongeren vaak als steun
ervaren.
Er zijn verschillende standaards en doelen die we bij een Terug naar Thuis?- begeleiding net zo belangrijk
vinden als bij een CaH-begeleiding. We denken aan veiligheid als prioriteit, snelle opstart, hoop,
gezinsgericht werken, perspectief bieden, urgentie, werkbaarheid, intensiteit en bereikbaarheid. Om af
te toetsen welke doelen de gezinsleden in de TnT?- begeleiding al dan niet behaald hebben, vragen we
naar het toekomstperspectief op het einde van de begeleiding. Dit a.d.h.v. een schaalvraag waar 1
weinig hoopvol is en 10 heel hoopvol.
50 % van de opvoedingsfiguren die de vragenlijst invulden (62,5 %) scoorden een 5 of hoger. Deze
feedback vertelt vooral dat ze eerder hoopvol en positief naar de toekomst kijken. Bij 20% van hen is er
nog een zekere twijfel over de toekomst. “Er is opnieuw rust” is een vaak terugkerende opmerking die
strookt met onze doelstelling.
64,7% van de jongeren die de vragenlijst invulden (65%), scoren hun kijk op de toekomst een 5/10 of
hoger. Zij vertellen “verder te staan als gezin”, “blij te zijn bij netwerk te kunnen blijven” en ‘”e geloven
dat het goed komt in de toekomst”. Hoop naar de toekomst toe en gezinsgericht werken komen op de
voorgrond daar de jongeren teruggeven dat de communicatie is verbeterd, ze meer zichzelf kunnen zijn,
zich beter voelen en thuis minder ruzie te ervaren.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

23

3.4

CI

3.4.1

Kerncijfers

Aantal dossiers
Aantal contacturen
Aantal begeleidingsdagen
Opstart
(max 24u na aanmelding)

Gemiddelde duur begeleiding
Intensiteit begeleiding

2017
25
136
75
24/25
96%
3d
5u26

2018
26
141
83
26/26
100%
3d
5u25

2019
31
115
72
30/31
97%
2d
3u48

2020
22
112
70
22/22
100%
3d
5u16

2021
17
88
50
16/17
94%
3d
5u02

3u49

3u34

2u09

2u49

3u24

(gem. contacturen met gezin)

Bijkomend overleg

3.4.2

Reflecties over de kerncijfers van CI

De dalende trend in het aantal CI-begeleidingen zet zich ook in 2021 verder. Wanneer we naar het
globaal overzicht kijken van alle CI-begeleidingen in heel Limburg constateren we dat ons team slechts
11% van alle CI-begeleidingen op zich heeft genomen. De resterende 89% van de CI-begeleidingen
werden gedaan door crisismeldpunt-18 (70%) en Ligant als nieuwe CI-aanbieder vanaf de tweede helft
van 2021 (19%). Daarbovenop hebben we in 2021 maar liefst 63 verliesdagen. Dit zijn dagen dat er een
begeleider klaarstond om een CI of TnT? op te starten en hiervoor geen vraag werd gesteld. We
vermoeden dat er efficiënter samengewerkt kan worden om het aantal verliesdagen te minimaliseren
en de match tussen vraag en aanbod te maximaliseren.
Van de 17 aanmeldingen werden er 6 gedaan vanuit de GGZ-context. Daarbij is het opvallend dat de
aanmeldingen vanuit de GGZ-context vooral in de eerste helft van het jaar uitgevoerd werden. Dit kan
toeval zijn of mogen we veronderstellen dat in die periode Ligant eveneens CI-begeleidingen is gaan
doen waardoor GGZ-vragen meer bij hen terecht zijn gekomen?
Ondanks dat de intensiteit van de begeleidingen licht is afgenomen, stellen we vast dat het aantal
begeleidingsuren/dag is toegenomen (van 1,57 in 2020 naar 1,67 in 2021). Dit resultaat wijten we aan
de intensiteit van de begeleidingen. In 2020 zien we dat de standaard intensiteit met 8
begeleidingsdagen werd overschreden. In 2021 zien we dat de standaardintensiteit slechts met 2 dagen
werd overschreden. We spenderen in 2021 dus per dag gemiddeld meer tijd in gezinnen. Mogelijke
hypothesen hierbij zijn dat casussen ernstiger waren en veiligheid meer op de voorgrond stond
waardoor de nood er was om korter op de bal te spelen om breuken te voorkomen, de veiligheid te
verhogen (piek van de crisis doen afnemen) en rust te brengen. Verder biedt het blended werk praktisch
mogelijkheden waarbij het kansen creëert om meerdere gezinsleden per dag te horen en zo
uitgebreidere vraagverheldering te doen.
We zien een verdere stijging in het bijkomend overleg (‘intern overleg, overleg met verwijzer en andere
betrokken hulpverleners’). Een mogelijke hypothese is dat er ook bij andere organisaties ingezet wordt
op blended werken. Hierdoor merken we dat verwijzers beter en vaker bereikbaar zijn alsook sneller
online kunnen deelnemen aan een gesprek. De complexiteit en de ernst van de casussen kan tevens
een verklaring zijn dat we verwijzers dichtbij hielden alsook dat er meer intern overleg was.
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3.4.3

Cliëntenfeedback CI

Tijdens het laatste gesprek verzamelen we mondeling, van alle betrokkenen, feedback over de
aangeboden hulp. Deze feedback wordt genoteerd in het eindverslag. In 2021 hebben we van 11 van
de 17 (65%) gezinnen feedback ontvangen.
We krijgen van 2 gezinnen (18%) kritische bedenkingen terug. Bij deze reacties gaat het vooral om:
“geen hoop in de toekomst”, “herhaling” en “problemen die niet bij de oorzaak zijn aangepakt”.
Vanuit 11 gezinnen hebben we van 27 personen positieve feedback teruggekregen.
In alle gezinnen waarvan we feedback hebben ontvangen (11 – 100%) werd er door minstens 1 gezinslid
positieve feedback gegeven. Als we deze koppelen aan werkzame factoren zien we dat de meest
gekregen positieve feedback gaat over het krijgen van hoop in de toekomst en perspectief door de
crisisinterventie. De onderstaande tabel geeft een schematische weergave van de overige positieve
feedback.

15%
7%

41%

7%

19%

26%

3.5

Hoop en perspectief 41%

Bv: hoop om uit de cirkel te komen

Basishouding 26%

Bv: ieder heeft zijn verhaal kunnen vertellen

Snelle opstart 19%

Bv: snelle aanwezigheid

Ugentie van de problematiek 7%

Bv: dringend ingrijpen was nodig

Veiligheid 7%

Bv: eerste wat me een gerust gevoel gegeven heeft

Doelgericht en planmatige aanpak 15%

Bv: er zijn problemen duidelijk gemaakt

Zoektocht projectmatige methodiek LICHT

Een SWOT-analyse werd gebruikt om een zo objectief mogelijke analyse te maken van de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van de LICHT-methodiek. Zowel verwijzers, gezinnen, het
crisismeldpunt als het team werden hiervoor geconsulteerd.
 De LICHT-methodiek is volgens verwijzers een sterke methodiek daar het een minder intensieve
en langdurigere begeleiding is die de autonomie van gezinnen versterkt. Verwijzers vinden het
implementeren van technieken in de thuissituatie zinvol.
 Gezinnen scoren de thuissituatie (veel) beter bij afronding van de begeleiding. Ze ervaren het
inschakelen van netwerk als een (grote) hulp.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

25

 Als team ervaren we de kracht van LICHT-begeleidingen in eigenaarschap. Gezinnen zelf de
regie in handen laten houden, op hun tempo, op maat van het gezin en met hun
veranderingswensen aan de slag gaan. Ze zijn weinig afhankelijk van de gezinsmedewerker en
hun eigen motivatie staat centraal. Als team ervaren wij de LICHT-begeleiding als
laagdrempeliger dan bijvoorbeeld een CaH-begeleiding en zien we het netwerk als een krachtig
vast onderdeel in deze werkvorm. Het coachende en minder begeleidende aspect zien we als
meer krachtgericht werken. Gezinnen komen zelf meer tot antwoorden op hun vragen.
 Het crisismeldpunt erkent het minder intensieve aspect als kracht. Ze ervaren meer ruimte voor
gezinnen.

De LICHT methodiek kent ook zijn zwaktes.
 In 2021 zijn er slechts 3 LICHT-begeleidingen gestart. De bekendheid van LICHT-begeleidingen
is nog niet zo groot. Verwijzers geven aan bijgevolg minder snel spontaan aan een LICHTbegeleiding te denken.
 Als team blijven we twijfelen of onveiligheid een tegenindicatie moet zijn.
 Daarnaast zien gezinnen het betrekken van netwerk als een beperkende factor: ze zien dit soms
groots en haken daar makkelijk op af.
 Voor het crisismeldpunt is het onduidelijk wanneer een LICHT-begeleiding wel of niet kan
opstarten. Er zijn veel voorwaarden voor een opstart.
Naast sterktes en zwaktes liggen er kansen.
Op teamniveau liggen er mogelijkheden om het verschil in aanpak tussen gezinsmedewerkers meer in
de kijker te zetten, om meer te leren van elkaar. Als gezinsmedewerker achteruit leunen en instappen
in een begeleidingsproces met een andere visie kan ons als gezinsmedewerkers en als team verruimen.
We laten gezinnen volledig zelf hun eindverslag schrijven, hier kunnen we het proces meer vastpakken.
We ervaren dat het thema ‘onveiligheid’ samenwerkingskansen met zich meebrengt. De kans om samen
te werken met een sterke partner. Het crisismeldpunt ziet daarnaast nog kansen in het samenwerken
met Ligant als psychosociale partner.
Tot slot ervaren we de crisisbegeleidingen van het samenwerkingsverband (De Stap, Huize SintAugustinus & OOOC Kompas) als een bedreiging waardoor er minder vragen zijn voor LICHTbegeleidingen.
Met deze informatie gaan we het gesprek aan met het samenwerkingsverband en het crisisnetwerk om
op zoek te gaan naar de opportuniteiten van een samenwerking met als doel meer gezinnen te
ondersteunen in crisis, met de meest aangewezen methodiek.
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3.6

Medewerkersresultaten

Naast cliëntresultaten zijn medewerkersresultaten onontbeerlijk. Zoals we eerder illustreerden is de
dagelijkse inzet van medewerkers mee bepalend. We bekijken dan ook per kwartaal enkele essentiële
indicatoren en nemen de tijd voor een jaaranalyse.
Een eerste grafiek geeft de contractuele samenstelling van het team weer. Hoeveel contractuele
equivalenten namen de crisiswerking ter harte (oranje lijn) doorheen 2021?
De blauwe lijn geeft weer hoe de praktijk ontvouwd werd.

Gerealiseerde versus contractuele VTE
Team CAH
6,82

6,50

6,70

6,70

7,20

6,70

6,70

6,70

5,50
6,50

6,42

5,22

6,96
5,53

5,41

5,33

5,86
4,70

4,70

2,91

2,69

NOV

DEC

6,10

5,11

3,84

JAN

FEB

MAA

APR

KWARTAAL 1
(6,15/6,17 VTE)

MEI

JUN

JUL

KWARTAAL 2
(5,97/6,87 VTE)

AUG
KWARTAAL 3
(5,09/6,70 VTE)

gerealiseerd

SEP

OKT

KWARTAAL 4
(3,57/5,09 VTE)

contractueel

We zien een onstabiel werkjaar voor het crisisteam met een dalmoment in juli, november en december.
Contractueel zien we in juni 7.2 VTE wat een groot verschil is t.o.v. het dieptepunt in november en
december (4.7 VTE). Vanaf de tweede helft van het jaar zien we een afname van personeelsleden. De
cijfers daalden o.w.v. vertrek en ziekte van collega’s. Het werd een zoektocht om voldoende continuïteit
te blijven bieden aan gezinnen. Met ondersteuning en teamwork konden we in 2021 toch 26 open
plaatsen aanbieden van juli tot december, in 2020 waren er dit 31. In het jaartotaal zien we toch
eenzelfde aantal aangeboden open plaatsen in 2020 en 2021.

Overuren - ziekte - verloven - ADV - vorming
43,65
0,00

Team CAH
0,00

OVERUREN ZIEKTE KORT ZIEKTE LANG VERLOVEN
-4,11 -19,00 -26,50
-36,16
-90,00
-7,91
-52,92
-22,27

-342,00 -360,70
-376,69

ADV
VORMING
-7,50
-4,05
-16,50
-12,00 -6,50
-26,63 -39,00

Kwartaal 1
(6,15/6,17 VTE)
Kwartaal 2
(5,97/6,87 VTE)
Kwartaal 3
(5,09/6,70 VTE)
Kwartaal 4
(3,57/5,09 VTE)

-698,78
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% opgenomen BV
Teamtotaal 2017
Teamtotaal 2018
Teamtotaal 2019
Teamtotaal 2020
Teamtotaal 2021

Kwartaal
1
13,20%
0,24%
12,73%
5,42%
0,25%

Kwartaal
1-2
26,45%
32,55%
32,34%
19,51%
22,58%

Kwartaal
1-3
82,59%
81,31%
74,03%
64,09%
75,11%

Kwartaal
1-4
100%
100%
100%
100%
100%

In 2020 zagen we atypisch veel verlof in de tweede helft van het jaar. We vroegen ons af welk effect dit
had op de planning van open plaatsen en of we hier als team anders mee om konden gaan. In 2021
stond de verlofplanning als thema geagendeerd. Desondanks werd er in 2021 nog meer verlof
opgenomen tijdens het vierde kwartaal dan in 2020. Als team werd hierover gebrainstormd en kwam
het voorstel om met duo’s te werken om meer continuïteit te garanderen en open plaatsen aan te
bieden. Het is steeds balanceren tussen zorg voor de medewerkers en zorg voor de gezinnen. Zelfzorg
bij de medewerkers biedt ook onrechtstreeks zorg voor de gezinnen.

3.7

Maatschappijresultaten

Actie 2021 dat verder loopt in 2022:
Aanmelder
Context zelf
OCJ
SD JRB
CLB
GGZ
Psycholoog/Psychiater

CaH
2%
33%
27%
11%
5%
8%

2018
TNT?
10%
20%
5%
33%
10%
5%

CI
12%
0%
8%
23%
23%
15%

CaH
7%
30%
14%
14%
14%
5%

2019
TNT?
5%
21%
5%
42%
5%
0%

CI
26%
6%
14%
23%
19%
0%

CaH
3%
34%
6%
17%
14%
4%

2020
TNT?
0%
14%
21%
21%
0%
0%

CI
18%
5%
5%
32%
18%
0%

CaH
3%
18%
24%
18%
6%
6%

2021
TNT?
13%
0%
12%
31%
13%
6%

CI
12%
0%
0%
18%
35%
12%

In 2021 planden we in gesprek te gaan met de sociale diensten van de jeugdrechtbank (SD JRB) daar de
aanmeldcijfers beduidend gedaald waren. Dit vond nog niet plaats en wordt meegenomen naar het
volgende jaar.

Evaluatie verwijzers
Daar wij veel belang hechten aan de feedback van externe partners zijn wij geruime tijd geleden gestart
met een eindbevraging bij de verwijzers. Dit voor de crisisprogramma’s CaH en TNT?. In 2021 hebben
we slechts 26% CaH-vragenlijsten en 31% TNT?-vragenlijsten teruggekregen. Onderstaande tabel geeft
aan dat we voorgaande jaren konden rekenen op een hogere responspercentage.

2021
2020
2019
2018

Daidalos vzw

CaH
26%
35%
41%
54%

Kwaliteitsverslag

TNT?
31%
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42%
29%
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We zien dat het responspercentage in dalende lijn gaat bij CaH. Bij TNT? tekenen we eerder
schommelingen op. Vandaar dat we met het team gaan nadenken over hoe we meer evaluaties kunnen
terugkrijgen in 2022.
Vanuit de geringe informatie krijgen we uitsluitend positieve feedback. Vooral de gezamenlijke opstart
wordt expliciet benoemd als meerwaarde zowel voor het gezin als voor de verwijzer.

Crisishulp aan Huis is een ingrijpende vorm van hulpverlening. Idealiter starten wij begeleidingen op
waar er uithuisplaatsingsdruk is als aanmeldingsvoorwaarde. Echter zien we, in de veranderende
maatschappij, dat er nog weinig Crisishulp aan Huis-begeleidingen gedaan worden met de
aanmeldingskenmerken zoals omschreven in Families First waarvan uithuisplaatsingsdruk, onveiligheid
en acute crisis 3 belangrijke indicatoren zijn. Casussen zijn wél complexer, kennen een eerdere
chronische crisis, CaH kent geen wachtlijst en verwijzers kennen minder een verplicht karakter. Daar er
vroeger hoofdzakelijk werd aangemeld door OSD, zien we nu meer verwijzers van de brede instap.
We bekijken graag verder welke weg de in- en doorstroom binnen CaH volgt, wat de effecten hiervan
zijn en/of we hierrond adviezen kunnen formuleren. Zijn de aanmeldingen terecht, hadden we een crisis
kunnen vermijden, is er een goede doorstroom, worden we te snel of te laat ingeschakeld, …
Wanneer we kijken naar de woonsituatie bij de start van een CaH-programma wonen 85% van de
aangemelde jongeren thuis. Hierdoor is mobiele en ambulante hulpverlening het meest van toepassing.

Wat kunnen we zelf doen?
-

Met andere organisaties en projecten een structurele samenwerking aangaan om onze
expertise te delen en in te zetten op momenten dat de thuissituatie naar een crisis toe gaat.
Vroeger in het traject betrokken worden om het gezin ondersteuning te bieden vooraleer ze de
bomen door het bos niet meer zien.
- Interne medewerkers coachen zodat er continuïteit kan geboden worden aan de gezinnen die
in een contextbegeleiding of een dagcentrumtraject zitten.
- Sneller CI inzetten zodat er minder intensieve hulp nodig is.
Tevens kennen wij de waarde van crisis; wanneer gezinnen in een crisissituatie verkeren, staan ze meer
open voor verandering en zijn hun eigen vaardigheden niet meer toereikend om de gezinssituatie te
managen. Het zal een balanceren worden tussen de visie ‘crisis geeft kansen’ en ‘voorkomen van crisis’.

Welke stappen kunnen er gezet worden in het hulpverleningslandschap om de nood aan
crisishulpverlening te voorkomen?
-

Organisaties prikkelen in het opnemen van voor- en natrajecten zodat gezinnen kunnen
genieten van continuïteit en zorgzame opstart en afronding.
- Een coachend team oprichten om organisaties te gaan ondersteunen en te coachen in een
crisissituatie. Hiermee de verschillende crisiswerkingen inhoudelijk dichter bij elkaar brengen
om zo een antwoord te kunnen bieden aan hulpverleners die in crisis zitten met het gezin.
- Crisishulpverlening koppelen aan de 1Gezin-1Plan regio’s om zo een nauwe samenwerking te
bewerkstellingen met als finaliteit de continuïteit van de gezinnen te garanderen.
Wij kijken enthousiast en hoopvol naar meer van bovenstaande samenwerkingen in de toekomst die
ten goede komen van de gezinnen.
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3.8

Zelfevaluatie & planning

Zelfevaluatie

2015
2016
Kwaliteitszorg
Organisatie en visie
2
3
Betrokkenheid
3
3
Methodieken en instrumenten
2
2
Verbetertraject
2
1
Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
3
3
Doelstellingen en handelingsplan
3
3
Afsluiting en nazorg
2
4
Pedagogisch profiel
2
2
Dossierbeheer
3
3
Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
3
3
Gebruikerstevredenheid
2
2
Effect van de hulpverlening
2
2
Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
1
2
Indicatoren en kengetallen
3
3
Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
2
2
Maatschappelijk
3
3
opdrachten/tendensen

3.8.1

2017

2018

2019

2020

2021

5
5
3
4

5
5
4
4

5
5
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

5
3
5
4
4

5
3
5
4
4

5
3
5
4
4

4
3
5
4
4

4
3
4
3
4

3
3
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

2
3

3
3

3
3

3
3

3
3

5

5

5
3

5
3

5
3

3

3

Kwaliteitszorg

Organisatie en visie & betrokkenheid
We behalen dit jaar score 4.
De samenwerking en de uitwisseling met de samenwerkende partners blijft aan de orde:
- CO-overleg Vlaanderen: uitwisselen van organisatorische thema’s;
- Supervisorenoverleg Vlaanderen: uitwisselen rond inhoudelijke thema’s;
- Kerngroep crisis: afstemming tussen verschillende aanbieders en verwijzers vanuit het
crisislandschap in Limburg.
Alle 3 deze overlegorganen kregen terug een structureel karakter in 2021.
-

De organisatie maakt de keuze in 2020 om een teamlid mee verantwoordelijk te maken om
kwaliteit van dichtbij op de volgen (kwaliteitsanker). In 2021 heeft dat een verdere
implementatie gekend.

-

Vanuit kerngroep crisis werd er een werkgroep met verschillende partners (experten crisis)
opgericht om een vormingspakket samen te stellen. Dit om crisismedewerkers te versterken en
ondersteunen in hun begeleidingswerk. In 2022 zal dit zichtbaar worden voor medewerkers in
het crisislandschap.
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De kwaliteit wordt mee bewaakt door de kwartaalrapporten waarin gebruikers- en
medewerkersresultaten e.a. worden samengelegd.
De betrokkenheid van de teamleden op het integraal kwaliteitsdenken wordt verder verdiept en
versterkt o.a. door samen het kwaliteitsverslag te schrijven.
Planning:
- Werkgroep Kwaliteit evalueren: Bereiken we wat we als doel voor ogen hadden? Wat is het effect
van de decentralisatie van kwaliteit? Wordt dit meer gedragen door de teams? Waar liggen de
uitdagingen?
- Opstellen van een stakeholdersmatrix.
- De denkoefening vanuit de ‘experten crisis’ wordt in praktijk gezet.

Methodiek en instrumenten
We behouden score 4.
CaH is mee betrokken op de verschillende, geïntegreerde methodieken en instrumenten op vzw-niveau
t.a.v. de kwaliteitszorg:
- In opvolgingsgesprekken worden systematisch elementen bevraagd rond de inputgebieden.
- Jaarlijkse herhaling van de zelfevaluatie a.d.h.v. kwaliteitskader.
- Er vond een eerste deel interne vorming plaats rond reflectie op ijkmomenten eigen aan de
werkvorm.
- Kwartaalrapporten met evaluatie van de verschillende domeinen van EFQM.
- De terugblikmomenten/reflecties zowel over de inhoudelijke begeleiding als proces van
gezinsmedewerkers vonden plaats. Dit onderwerp werd tijdens opvolgingsgesprekken
opgenomen en we kwamen tot de conclusie dat er bij crisismedewerkers weinig noden rond
heersen daar zij die reflectie ervaren in hun wekelijkse werkbegeleidingsgesprek.
Planning:
- Het evalueren van de gehanteerde methodieken en instrumenten i.k.v. kwaliteitszorg wordt
gepland in de interne kwaliteitswerkgroep.
- Deel 2 interne vorming i.k.v. ijkmomenten wordt opgenomen.
- De noden vanuit het crisislandschap zijn breder dan de vooropgestelde LICHT-methodiek. We
verkennen dit verder met het crisismeldpunt en gaan samen op zoek naar een meer gepaste match
tussen noden van gezinnen en aangeboden methodieken.

Verbetertraject
We behouden score 4.
Verbetertrajecten komen aan bod op verschillende overlegfora: teamvergaderingen, overleg tussen
werkbegeleiding & teamcoördinator, werkgroep Update, vzw-werkgroepen, … De verbetertrajecten
worden conform de planning uitgevoerd.
De LICHT-methodiek wordt projectmatig verder opgenomen. De methodiek werd met verschillende
partijen (gezinnen, verwijzers, crisismeldpunt & team) geëvalueerd.
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Het blended verhaal werd op teamniveau geëvalueerd en aangepast waar nodig.
Naast de verbetertrajecten in het team, zijn er ook overkoepelende verbetertrajecten waar het
crisisteam actief in is, o.a. voor- en natrajecten, werkgroep Infrastructuur. Op deze manier worden veel
medewerkers betrokken en werken ze samen ter verhoging van de kwaliteitszorg.
Planning:
De evolutie van het blended verhaal na de pandemie opvolgen.

3.8.2

Kernprocessen

Onthaal van de gebruiker
We behalen dit jaar score 4.
Voorbereidend werken i.v.m. de ontwikkeling van de nieuwe folders voor alle werkvormen.
Planning:
Implementeren van de vernieuwde folders.

Doelstellingen en handelingsplan
We behouden score 3.
In opvolgingsgesprekken en op teamvergaderingen werd rond de doelen van de verwijzers in de
verslagen stilgevallen en werd de visie onder het stof vandaan gehaald.
De werking met het online gezinsplan werd besproken en we staan als team open om dit gezinsplan te
ontvangen en hierin mee te werken. In praktijk ontvangen we weinig gezinsplannen.
Planning:
Nadenken in het team welk eigenaarschap we kunnen opnemen in het gezinsplan.

Afsluiting en nazorg
Dit item scoort voor 2022 een 4.
Gezinsmedewerkers zijn mee actief binnen het project van de vzw i.k.v. het opzetten van acties in vooren natrajecten. Er wordt ook gecheckt of de CaH-gezinnen baat kunnen hebben bij de natrajecten. De
check is een wisselwerking tussen gezin-begeleider-werkbegeleider-team. Een mogelijks natraject kan
de oudergroep ‘samen bewust opvoeden’ zijn.
Er werd een antwoord geformuleerd op de actie ‘verklaringen voor het gemis en de nood aan contact
met de gezinsmedewerkers tussen het einde van de begeleiding en het FU-gesprek’.
Afsluiting en nazorg hebben een duidelijke plek in de registratie, de gezinsmedewerkers blijven expliciet
met het gezin stilstaan bij hun nood aan contact tussen einde van de begeleiding en het FU-gesprek.
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In 2021 vond er terug een gezamenlijke nazorg plaats. Er is blijvende aandacht voor de pijler
netwerkgericht werken.
Planning:
We maken steeds een inhoudelijke afweging of een gezamenlijke nazorg een meerwaarde kan zijn.

Pedagogisch profiel
We behouden score 3.
De geplande acties zijn doorgegaan. Er werd verder gewerkt aan het pedagogisch profiel op vzw niveau.
Als vzw zijn we betrokken in de verschillende samenwerkingsverbanden waardoor we onze blik
verbreden en voeling houden met maatschappelijke noden.
Planning:
- Het is een blijvend aandachtspunt om oog te hebben voor ‘lichamelijke en seksuele integriteit’ in
begeleidingen.
- De verdere verfijning en concretisering van het pedagogisch profiel.
- Er worden ook linken gelegd met het vernieuwd VTO-beleid o.a. “Wat beogen we concreet? Wat is
basis en wat is werkvorm specifiek? Hoe worden begeleiders opgeleid? Hoe checken we of iemand
‘mee’ is? Wat zijn de vooropgestelde tools? Hoe checken we of het opgenomen wordt, het eigen
wordt gemaakt? Bij een nieuw teamlid: hoe ziet het traject eruit? Wat doen we eerst?” We stellen
een concreet tijdspad op met toetssteenmomenten.
- Informeren van medewerkers rond pedagogisch profiel, competenties, VTO-beleid.

Gebruikersdossier
We behouden score 4.
Implementatie van de vernieuwde erkenningsvoorwaarden i.k.v. bewaartermijn en de daaraan
gekoppelde vernietigingslijst werd aangepast.

Planning: /

3.8.3

Gebruikersresultaten

Klachtenbehandeling
We behouden score 3.
Er is een duidelijke klachtenprocedure die wordt gecommuniceerd bij de start van de begeleidingen.
CaH heeft geen officiële klacht ontvangen. Wij blijven hierin een proactieve houding aannemen.
Planning:
Bespreking van de afhandeling van de klachten gebeurt op het structureel overleg tussen de
inhoudelijke en organisatorische coördinatoren.
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Gebruikerstevredenheid
We behouden score 4.
Voor de methodiek LICHT is er een vragenlijst voor -12-jarigen ontwikkeld en geïmplementeerd.
Evaluatielijsten worden systematisch overhandigd aan gezinsleden die betrokken zijn bij de begeleiding.
Evaluatievragenlijsten voor opvoedingsfiguren en +12-jarigen zijn aangepast gezien bepaalde vragen op
regelmatige basis niet werden ingevuld. Dit zowel voor de vragenlijsten van CaH als voor TNT? met de
hoop om meer feedback terug te krijgen van gezinnen.
Planning:
- Implementatie bevragingen jonge kinderen (-12 jaar): we willen de implementatie voldoende tijd
geven en er zal een evaluatie van deze verbeteractie volgen in 2022.
- Vroeg gestopte begeleidingen zullen vragenlijsten ontvangen zodat zij ook feedback op de
begeleiding kunnen geven.

Effect van de hulpverlening
We behouden score 3.
De impactmetingen gingen effectief van start in 2021. De impactmeter gaat autonoom langs bij
gezinnen met een ontwikkelende vragenlijst. Het heeft uiteraard tijd nodig om voldoende respondenten
te verzamelen om uiteindelijk resultaten te genereren.
In de bevraging komt de beleving van verschillende levensdomeinen of thema’s aan bod nl. opvoeding,
gezinsrelaties, welzijn, materiële en sociale context. Deze bevraging gebeurt op 3 momenten: bij de
start, het einde en 6 maanden na het einde van de begeleiding. Een 70-tal gezinnen namen deel aan de
bevraging in 2021, en dit voor de werkvormen CaH, contextbegeleiding, ERPP- en PH-begeleidingen.

Planning:
Verdere uitrol van de impact-meting. Verder zetten van de bevraging van de gezinnen naar hun beleving
bij verschillende levensdomeinen en dit op 3 momenten. In 2022 wordt een verwerking en interpretatie
van de eerste resultaten mogelijk voor de crisisbegeleidingen.
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3.8.4

Medewerkersresultaten

Personeelstevredenheid
We blijven score 3 behouden en er zijn elementen van 4 aanwezig.
We evalueren en blijven zoekend over onze manier van stilstaan bij de personeelstevredenheid.
In de kwartaalrapporten worden de signalen en input van medewerkers besproken en deze zorgen voor
mogelijke bijsturingen vanuit het beleid.
De online bevraging a.d.h.v. de vragenlijst ‘Welzijn op het werk’, met een risicoanalyse van de 5 A’s
(arbeidsorganisatie, -verhoudingen, -inhoud, -omstandigheden, -voorwaarden) werd herhaald in 2021.
Er werden kleine aanpassingen ter verduidelijking gedaan en de arbeidsomstandigheden op de
telewerkplek werden mee opgenomen.
In februari 2021 ging er, vrijblijvend, een bevraging door over ‘Arbeidstevredenheid in coronatijden’.
Alle antwoorden, tips en adviezen werden gebundeld en gedeeld. Het betekende een mogelijkheid tot
uitwisseling en het beluisteren en steunen van elkaar in de vele ervaringen, gevoelens en belevingen.
Gezinsmedewerkers kunnen gebruik blijven maken van het aanbod supervisie. Vanuit een metapositie
reflecteert de supervisor samen met de medewerker over wat het dagdagelijkse van de job doet met
hun (wel)zijn.
Planning:
- Met maximale participatie van alle medewerkers blijven we zoeken naar goede methodieken om in
te zetten op het meten van de tevredenheid van de medewerkers.
- De bevraging ‘Welzijn op het werk’ wordt herhaald in 2022.

Indicatoren en kengetallen
We behouden score 3.
Kengetallen en indicatoren worden systematisch bijgehouden in de kwartaalrapporten en worden
besproken op beleidsoverleg.
Het atypisch verlof in 2020 werd besproken en er werd bij de verlofplanning van 2021 rekening
gehouden met de valkuilen. Tevens zijn we als team geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden
waardoor de verlofplanning onder druk kwam te staan.
Planning:
Alternatieven i.v.m. verlofplanning worden ook in 2022 meegenomen om zo te komen tot een goede
balans tussen ondersteunen van gezinnen en zorg voor de medewerkers.
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3.8.5

Samenlevingsresultaten

Waardering strategische partners
We behouden score 5.
We blijven initiatieven nemen t.a.v. de strategische partners, zie ook bij kwaliteitszorg en we bevragen
systematisch onze verwijzers rond waardering.
Er is contact opgenomen met de sociale diensten van de jeugdrechtbank rond de daling van
aanmeldingen van CaH-begeleidingen en stijgende vraag naar TNT?-begeleidingen. Tot op heden is het
nog niet gelukt om een gesprek vast te leggen?
Planning:
- Daling van het aantal teruggekregen evaluaties van verwijzers bespreken in team. We denken na
over hoe we meer evaluaties van verwijzers kunnen ontvangen en koppelen hieraan de nodige
acties.
- SD JRB als aanmelder bevragen rond de daling van aanmeldingen voor CaH-begeleidingen en de
stijgende vraag naar TnT?-begeleidingen.

Maatschappelijke opdracht en maatschappelijke tendensen
We behouden score 3.
We actualiseren systematisch onze maatschappelijke opdracht. Er wordt actief meegewerkt aan acties
met betrekking tot de wachtlijst. Het alert zijn voor maatschappelijke tendensen blijft zich vooral op
casusniveau verderzetten. We laten ons beïnvloeden zonder het pedagogische profiel van CaH los te
laten. We laten meer discretionaire ruimte toe, ‘de vrijheid om zelfstandig te oordelen of te acteren’.
Het CaH kader kreeg een aangepast jasje vanuit maatschappelijke invloeden (COVID-19). Er werd
gewerkt naar en met een blended verhaal. Het kader wordt op regelmatige basis geëvalueerd en
bijgeschaafd.

3.8.6

Conclusie

Zowel de acties van 2020 als 2021 zijn opgenomen en besproken met de betrokken partners. Enkele
concrete afspraken hebben nog geen verder verloop gekend en worden meegenomen in 2022.
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3.9

Reflectie werkjaar 2021
Het woord crisis wordt in het Chinees met 2 karakters geschreven. Het
ene staat voor gevaar, het andere voor kansen. Een mooie
omschrijving/reflectie van hoe wij als team, werkjaar 2021 hebben
ervaren. Om deze gevaren en kansen weer te geven gebruiken we één
van onze basistechnieken ‘Storende en Helpende gedachten’.

1) De gebeurtenis:
Werkjaar 2021 binnen team CaH.
4) Storende gedachten die je zo doen voelen?:

6) Helpende gedachten die je daarbij zouden
kunnen ondersteunen:
Werkjaar 2021 was er ééntje waarin het een Wanneer we positieve samenwerkingen hebben
balanceren was tussen online en face-to-face met verwijzers, gezinnen, collega’s bieden we
contacten met gezinnen, collega’s, verwijzers, ... meer
kwaliteit
en
blijven
wij
als
Waren we hierin als team wel in evenwicht?
gezinsmedewerkers beter staan.
Noden van teamleden leken niet dezelfde te zijn, Als we inzetten op groepsdynamische oefeningen
vinden we hier als team terug verbinding in?
vinden we terug meer verbinding met elkaar.
Zoveel veranderingen, wij vinden veranderingen Als we als team onze noden delen kan hier beter
lastig! Waarom zijn er bij ons team zoveel op ingespeeld worden.
veranderingen?
Waarom moeten we zo lang wachten op Wij
mogen
dromen
over
bredere
casussen? Waarom krijgen wij minder samenwerkingen, wij mogen experimenteren.
aanmeldingen dan normaal?
Hoe moet het verder na afscheid van collega’s, Een klein team dat elkaar goed kent, goed op
extra collega die 50% gaat werken en een collega elkaar is ingespeeld, vindt samen zijn weg weer.
in langdurige ziekte?
Wij zijn zo’n klein team!

Wij geloven in CaH! Wij werken op maat van de
gezinnen.

Onze hoofden zitten vol.

Onze open plaatsen gaan sneller terug ingevuld
worden.
7) Gevoelens die deze helpende gedachten je op
kunnen leveren:
Moed
Hoop
Flexibiliteit
Kwetsbaarheid

2) Wat voel je tijdens de gebeurtenis?
Onrust
Chaos
Druk
Kwetsbaarheid
3) Wat heb je na deze gebeurtenis gedaan?
Elkaar als team soms verloren.

5) Wat zou je willen doen als deze situatie zich
voordoet?
Elkaars noden lezen, horen en zien.

8) Oefening van de helpende gedachten:
Onze helpende gedachten als team samen lezen.
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HOOFDSTUK 4: CONTEXTBEGELEIDING BINNEN DE ORGANISATIE OVBJ
Inleiding
Ook in 2021 werden we uitgedaagd door COVID-19. Structureel telewerken werd hierbij ingebed. ‘Echt
contact’ kreeg opnieuw vaker ruimte en vooral de voorkeur van begeleiders. Naar mensen gaan, bij
mensen zijn, voelt goed en vertrouwd. We bieden aanklampende hulp aan minderjarigen in én met hun
brede context. Samen aan de slag gaan bij de mensen thuis is ons uitgangspunt. Het digitaal ontmoeten
van mensen is nog vrij nieuw. We voelen dat het een uitdaging is om een evenwicht te vinden in
bijvoorbeeld huisbezoeken en online contacten.
Erkenning:
- 54 contextbegeleidingen Laag Intensief (CB LI);
- 38 contextbegeleidingen Breedsporig2 (CB BS);
- 8 contextbegeleidingen in functie van Positieve Heroriëntering (PH);
- 2 contextbegeleidingen in functie van autonoom wonen (enkel via doorstroom) (CBAW);
en
- 10 modules dagbegeleiding in groep (DIG), dewelke later inhoudelijk besproken worden.
Deze opdracht wordt gedragen door 4 teams.
Onze erkenning (102 gezinnen) is voor ons richtinggevend, alsook de beschikbare wekelijkse
begeleidingsuren (142). Ook in 2021 hebben we moeten rekening houden met de beperkingen door
corona, maar zijn we blijven zoeken op welke manier we zoveel mogelijk gezinnen kunnen begeleiden
binnen de beschikbare middelen.
In dit kwaliteitsverslag vertrekken we opnieuw vanuit de kwartaalrapporten (sinds 2017) met
bezettings- en benuttingsgegevens naast medewerkersresultaten. In kader van dit kwaliteitsverslag en
het EFQM-denken, vullen we het graag aan met eind- en doelrealisatie, cliënt- en
maatschappijresultaten.

4.1

Resultaten in BINC

4.1.1

Bezettingsgraad op basis van erkenning

Naam erkende module
Contextbegeleiding
Breedsporig (BS)
Contextbegeleiding in functie
van
autonoom
wonen
(CBAW)
Contextbegeleiding in functie
van positieve heroriëntering
(incl. coaching) (PH)
Contextbegeleiding
Laag
Intensief (LI)
Dagbegeleiding in groep (DB)
Gewogen gemiddelde

2

Aantal
38

2021
73.6%

2020
85.3%

2019
72.8%

30.2%

0%

2018
89.6%

2017
111.1%

2016
119%

0%

3.3%

32.2%

50%
2

8

173.2%

173%

170.9%

168.5%

161.1%

89.9%

54

129.7%

138.9%

141.2%

125.3%

77%

66.7%

10

88.9%
108.7%

101.6%
117.9%

88%
112.8%

96.5%
111.5%

91.5%
94.5%

91.7%
87.7%

Waarvan 10 contextbegeleidingen gekoppeld aan dagbegeleiding in groep (DIG).
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De erkende modules blijven flexibel ingezet worden. We zien in 2021 een daling in het gewogen
gemiddelde van 10%. Dit voor het eerst sinds 2017. Doch het cijfer ligt in dezelfde lijn van 2018 en 2019.
De daling is het sterkst terug te zien bij de dagbegeleiding in groep. Binnen het dagcentrum werd er
enkele malen gekozen om een start van een nieuwe jongere uit te stellen. Dit omwille van de
beschouwing op de groepsdynamica. De bezettingscijfers voor de leergroep dienen daarbij steeds naast
de cijfers van de contextbegeleiding gezien te worden.
Ook bij de BS en LI contextbegeleidingen is een daling zichtbaar. Dit heeft te maken met het feit dat er
minder gezinnen werden opgestart zoals in onderstaande tabel zichtbaar is.
Het hoge percentage in PH-begeleidingen is, zoals de voorbije jaren, bereikt mede door de coachings
die het onthaalteam aanbieden. Er werden effectief 19 PH-begeleidingen opgestart.

Het gaat over:
- 91 opgestarte dossiers en 112 afgesloten dossiers;
- 91 unieke jongeren bij de start en 111 unieke jongeren in afgesloten dossiers;
- In BINC gaat het over 206 dossiers in totaal.
In totaal bereiken we dus minder gezinnen dan vorig jaar. In de tweede helft van het jaar werden er
minder begeleidingen opgestart, omwille van langdurige ziekteperiodes en verlof. Gezinnen werden wel
afgerond indien er geen hulp meer nodig was.

4.1.2

Benutting op basis van erkenning

Maximaal samenwerken met én in gezinnen is een cruciaal doel. De benuttingscijfers geven ons een
beeld in welke mate we onze gezinnen bereiken. Het is ook een indicator voor onze aanklampende
houding, het vervullen van onze maatschappelijke opdracht.

CB BS
CBAW
PH3
CB LI
CB totaal
DIG
3

Kwartaal 1
65%
92.3%
88.7%
142.1%
96.5%
58.7%

Kwartaal 2
67%
85.6%
80.8%
124.5%
90.2%
58.9%

Kwartaal 3
60.9%
63%
72.8%
114.6%
82.4%
51%

Kwartaal 4
57.9%
51%
76%
110.5%
79.1%%
47.3%

JAARTOTAAL
63%
77.6%
80.8%
128.4%
89.4%
54.8%

Excl. verrekening PH-coachingstrajecten
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We zien als vanouds opnieuw de hoogste scores in kwartaal 1 en 2 terugkomen. De lagere cijfers in de
laatste 2 kwartalen kunnen we wijten aan het verlof dat nog dient opgenomen te worden en de
ziekteperiodes van verschillende collega’s.
Contextbegeleiding BS, LI en PH blijven in dezelfde lijn. Er komen hier geen opvallende zaken naar voren.
Dagbegeleiding in groep heeft op een meer stabiele, constante manier hun werking kunnen vasthouden.
Dit resulteert in een hoger gemiddeld cijfer (54.8%), waar het vorig jaar 44.4% was.
We hebben een erkenning voor 2 CBAW-begeleidingen en we hebben er slechts 1 gedaan. Deze was bij
momenten zeer intensief met veel contacten.
Het jaartotaal van 89.4% hebben we t.a.v. vorig jaar kunnen vasthouden. Hier zijn we tevreden over.
We blijven sterk inzetten op zoveel mogelijk contact met de gezinnen.

Evolutie van de 'benutting o.b.v. erkenning'
180%
160%
140%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2016

2017
CB BS

4.1.3

2018
CBAW

2019
PH

CB LI

2020

2021

DIG

Einde, doelrealisatie & duur

In totaal werden er in BINC 112 dossiers afgesloten.
Doelen bereikt:
49%
Doelen grotendeels bereikt:
20%
Doelen eerder niet bereikt:
15% (inclusief 2x uitval)
Doelen niet bereikt:
16% (inclusief 8x uitval)
In 9% (10 dossiers) van de gestopte begeleidingen spreken we van uitval. Redenen hiervoor zijn:
- 2 zware incidenten;
- 6 onwerkbare hulpverleningssituaties;
- 2 veiligheidsrisico’s.
In 91% van de begeleidingen (102 dossiers) werd er afgesloten met akkoord van de betrokken partijen.
Hiervan heeft 69% (70 van de aangemelde jongeren) geen verdere hulp nodig in onze voorziening.
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In 25% (26 jongeren) van de begeleidingen werd duidelijk dat er een meer aangepast aanbod
noodzakelijk was.
3 trajecten werden verdergezet op naam van een ander kind. 2 andere begeleidingen bereikten de
maximale begeleidingsduur. Het betreft ERPP-begeleidingen die werden afgesloten bij het verstrijken
van de vooropgestelde termijn van 6 maanden. Er bleven vragen liggen die kunnen opgenomen worden
door een andere contextbegeleider/vervolghulp.
We tellen in 2021 een gemiddelde begeleidingsduur van 410 dagen. Dit is een stijging met 55 dagen
t.a.v. vorig jaar. Het ligt ook hoger dan het Vlaamse/Limburgse gemiddelde (270/278). Een verklaring is
vooral te vinden in het afsluiten van langdurige begeleidingen die het gemiddelde omhoog trekken naast
onze korte modules die we aanbieden. Een concreter beeld zal te vinden zijn in de interne cijfers per
team/werkvorm.

Begeleidingsduur
50

0 - 3 mnd

42

40

3 - 6 mnd

30

6 mnd - 1 j

25
18

20

8

10

5

0
aantal

4.2

1-2j

13

2-3j
1

3-4j
>4j

Interne cijfers

Om interne keuzes, bijsturingen en kwaliteitsvolle hulp te kunnen bieden, worden er ook intern
indicatoren bijgehouden. Kwartaalrapporten worden geanalyseerd en gekoppeld aan concrete
ervaringen uit de praktijk. Nieuwe keuzes worden ook op deze wijze opgevolgd en gemonitord.
Bij goede praktijken dienen aangestuurde wijzigingen zich minder snel op. De maatschappelijke
opdracht van het EMK (Experimenteel Modulair Kader) wordt nog steeds ter harte genomen door 4
teams met elk hun specifieke invalshoek of hulpverleningsvorm.
De vzw is blijvend aan de slag om haar begeleidersequipe te optimaliseren, om bij gevolg zoveel mogelijk
gezinnen de begeleiding te bieden waarop ze wachten.
Bij de start van het kalenderjaar wordt er gekeken hoeveel personeelsmiddelen er worden ingezet per
team. Dit bepaalt mee de verdeling van onze erkenning (zowel in aantal dossiers als punten) en telt als
startpunt/ijkpunt voor de kwartaalrapporten.

4.2.1

Bezetting

De bezetting vertelt ons hoeveel gezinnen een actieve begeleiding genieten bij onze organisatie. De
Vlaamse overheid geeft ons de verantwoordelijkheid over 102 gezinnen. 4 teams (Noord,
Midden- West, Kort en het dagcentrum) geven samen gestalte aan de bezettingsresultaten.
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De grafiek spreekt niet over 102 maar 99 gezinnen. Doordat er medewerkers gericht bezig zijn met
PH-coaching, en deze inspanningen jaarlijks mee opgenomen worden in de bezetting, verminderen we
het target van het te begeleiden volume door de 4 teams.

Bezetting t.a.v. 99 gezinnen
(exclusief PH-coaching)
114,98%

104,91%

106,18%

104,77%

107,05%

101,66%

92%

2020

2021

KW1

KW2

92%

KW3

KW4

We stellen voor 2021 een jaarbezetting vast van 104.91%, een daling van 10% in vergelijking met 2020.
(BINC: 206 t.o.v. 212 gezinnen 2020)
De kwartalen doorheen 2021 boeken stabiele bezettingsscores met kleine schommelingen. Onze
interne cijfers wijken minimaal af van de cijfers uit BINC.
Er werden in totaal 94 nieuwe begeleidingen opgestart (93 unieke jongeren) en 114 dossiers (112 unieke
jongeren) afgerond.
Op 31/12/2021 zijn er 95 begeleidingen
lopende. In totaal hebben we het over 209
begeleidingen. 4 gezinnen werden begeleid
door meerdere teams. Slechts voor 1 gezin
werden 2 jongeren opgenomen in het
dagcentrum.
Wanneer we ‘PH-coaching’ mee opnemen
in de bezetting én dit uitzetten tegenover
onze opdracht van 102 gezinnen, zien we
net zoals in BINC een daling van 9.93%. Het
jaarresultaat van afgerond 110% blijft
uiteraard zeer sterk.

Bezetting t.a.v. 102
gezinnen
(inclusief PH-coaching)

119,44%

109,51%
92%

2020

2021

We blijven ons organiseren om
zoveel mogelijk gezinnen goed te
begeleiden. Een hoge bezetting blijft
voor ons een essentiële doelstelling.
Bovenstaand vinden we een
uitzetting terug van het gemiddeld
aantal gezinnen in begeleiding over
de jaren heen t.a.v. de erkenning.
Logischerwijs zie je ook hier een
daling.
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4.2.2

Benutting

Bij de ‘benutting’ belichten we in welke mate enerzijds de beschikbare begeleidingsuren effectief in en
met gezinnen plaatsvonden (‘benutting o.b.v. personeelscapaciteit’) en anderzijds in welke mate de
intensiteitsafspraken in de gezinnen (1u of 2u/week) (‘benutting o.b.v. bezetting’) gerealiseerd werden.

Benutting o.b.v. de personeelscapaciteit
De ‘benutting van de personeelscapaciteit’ geeft dus weer hoeveel procent van de beschikbare jobtijd
voor cliëntcontacten effectief in én met gezinnen doorgaat. Er worden 11 cliëntcontacturen per week
als maatstaf gesteld voor een voltijdse medewerker. We houden hierbij geen rekening met voorzien en
onvoorzien ‘verlies’ (verlof, ziekte etc.). Voor andere werkpercentages wordt dit verhoudingsgewijs
geregeld. We gaan ook realistisch om met Vrijstelling aan Arbeidsprestaties (VAP):
Jobtijd
100%
75%
50%

# cliëntcontacturen/week
11
8
5à6

# VAP/maand
1 dag
2 dagen
3 dagen

Reductie cliëntcontacturen/week
Geen
1u
2u

Benutting o.b.v. personeelscapaciteit
88,79% 99,19%

81,26%

KWARTAAL 1

96,92%

79,95% 81,89%

83,60% 75,30%

83,43% 88,34%

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

JAARGEM

KWARTAAL 2
2020

2021

92%

Benutting o.b.v. personeelscapaciteit
vzw
12,57%
24,53%

62,09%

KWARTAAL 1
99,19%

9,19%
14,83%

8,04%
4,62%

72,90%

69,22%

KWARTAAL 2
96,92%

KWARTAAL 3
81,89%

huisbezoek
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75,30%
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-

-

-

-

-

-

We zien in 2021 terug hogere scores in kwartalen 1 en 2. Daar waar er een duik zichtbaar is in
kwartalen 3 en 4. Ondanks deze duik behalen we een jaargemiddelde dat 5% hoger ligt dan in
2020.
Binnen de vzw werd er actief aan de slag gegaan met blended werken: niet enkel uit
maatschappelijke noodzaak, maar ook vanuit het geloof dat dit een meerwaarde is om de
begeleiding te diversifiëren, te verrijken. Blended werken werd opgenomen in onze folder. Het
wordt als gedeelde verantwoordelijkheid gezien om hierin samen met gezinnen een weg te
vinden. We proberen er op deze manier ook mee voor te zorgen dat de digitale kloof voor onze
gezinnen verkleind wordt.
We zien dat er binnen begeleidingen vaak ook via WhatsApp gecommuniceerd wordt. Het is
daarbij niet duidelijk in welke mate deze contacten worden bijgehouden en of deze terug te
vinden zijn in het blok telefonische contacten in het dossier.
De hoeveelheid (video)bellen varieert sterk in de verschillende kwartalen. Simpelweg coronauitbraken en verplichte quarantaines hebben invloed hierop. Toch lijkt het er op dat er sterke
individuele verschillen tussen begeleiders/teams/werkvormen zijn als het gaat over
videobellen. Als begeleiders de ruimte krijgen om zoals voorheen gezinnen aan huis te
bezoeken lijkt dit hun voorkeur te zijn.
Videobellen als hulpverleningstool lijkt nog ruimte nodig te hebben om te groeien. Niet alle
gezinnen/begeleiders/teams ervaren dit als een meerwaarde en stellen een gesprek aan huis
net zeer op prijs en ondersteunend in de steeds meer digitale maatschappij. Anderen koppelen
terug dat regelmatige contacten via de digitale weg hen kunnen ontlasten, zuurstof bieden.
Als vzw worden we uitgedaagd in het blended werken. Wat doet begeleiders beslissen om te
(video)bellen of net niet? Noodzakelijkheid wegens corona? Vermijden van een
dienstverplaatsing? Tijdsgebrek? ... Wat is het effect van meer/minder (video)bellen op de
kwaliteit van de hulp die we bieden? Hebben we hier zicht op? Hoe kunnen we hier zicht op
krijgen?

Evolutie benutting o.b.v.
personeelscapaciteit
150%
100%

77%

91%

89%

98%

2017

2018

2019

83%

88%

2020

2021

50%

Gelukkig zien we terug een stijging
na de logische daling van vorig jaar
(COVID-19).
Het
is
ieders
verantwoordelijkheid om goed te
blijven nadenken op welke manier
de
beschikbare
arbeidstijd
maximaal kan ingezet worden t.a.v.
de gezinnen.

0%
2016

Benutting o.b.v. bezetting
Wanneer we de ‘benutting o.b.v. bezetting’ bekijken, zien we opnieuw een stijging. Daar waar we
verleden jaar een dip zagen, zien we dat we in 2021 opnieuw een jaargemiddelde in de richting van
100% behalen. We lijken daarmee terug in de richting van de voorgaande jaren te bewegen. Enkel in
het 3de en 4de kwartaal blijven we net onder de intern vooropgestelde 92%.
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Benutting o.b.v. bezetting
96,31%

108,26%

106,59%
81,03%

KWARTAAL 1

91,92% 90,51%

92,70% 90,36%

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

KWARTAAL 2
2020

2021

90,40%

99,51%

JAARGEM

92%

Benutting o.b.v. bezetting
vzw
6,09%
17,96%

12,62%

8,26%
5,20%

10,19%
9,94%

77,05%

70,23%

KWARTAAL 3
90,51%

KWARTAAL 4
90,36%

26,78%

99,86%
68,85%

KWARTAAL 1
108,26%

KWARTAAL 2
123,91%
huisbezoek

videogesprek

telefoon

Ondanks de nog aanslepende coronaperikelen vinden we dit goede resultaten, die naar waarde geschat
mogen worden. Ondanks ziekte en quarantaine worden gezinnen niet losgelaten. Het najaar
(zomerverlof en volume verlofopname) daagt ons echter uit om verder na te denken over kwaliteit en
continuïteit.

Evolutie benutting o.b.v. bezetting
120%
100%

103%

104%

106%
90%

86%

99%

80%
60%
40%
20%
0%
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LI of BS?
Vanuit de Vlaamse overheid werd (in 2014) gevraagd om ons te ‘moduleren’. In plaats van de
toekenning van een aantal gezinnen, dienden we na te denken hoeveel gezinnen we gingen begeleiden
a.d.h.v. de ons toegekende ‘punten’. Punten staan synoniem voor beschikbare begeleidingsuren. Deze
dienden verdeeld te worden onder gezinnen aan 1u/week en gezinnen aan 2u/week. Dit resulteerde in
volgende theoretische indeling:
Volgens de erkenning:
• 62 LI (54 LI + 8 PH)
• 40 BS (28 BS + 2 CBAW + 10 DB)
Uitgedrukt in % betekent dit:
Aantal
62
40
102

LI (1u/w)
BS (2u/w)
TOTAAL

%
(61%)
(39%)
(100%)

Onderstaande grafiek geeft enerzijds de theoretische verhouding weer en anderzijds de realiteit van
2021, gespreid over de kwartalen. De verdeling is uitgedrukt in % vanwege schakels & gestopte
begeleidingen. Een procentuele verhouding geeft bovendien een correcter beeld weer dan een
momentopname.

Verdeling LI & BS
vzw
76,36%

72,66%

71,74%

70,92%

60,78%

23,64%

29,08%

28,26%

27,34%

KWARTAAL 1
165 (140 UNIEK)

KWARTAAL 2
141 (130 UNIEK)

KWARTAAL 3
138 (125 UNIEK)

KWARTAAL 4
128 (122 UNIEK)

LI

39,22%

ERKENNING
102

BS

Voor alle teams blijft gelden dat inhoudelijk ‘juist’ werken primeert. Gezien de werkinhoud
en -organisatie (sterk op maat van gezinnen door begeleiders met een eigen stijl) is het een uitdaging
om zicht te krijgen op effectiviteit. Ook in 2021 werd ‘intensiteit’ als een basisindicator beschouwd.
Hierdoor blijven we bewust werken met intensiteit. Wanneer gezinnen praktische ondersteuning nodig
hebben, gaan we meestal intensief (2u/week) aan de slag. Op die manier is er ruimte om zowel praktisch
als inhoudelijk samen te werken. De verdeling in 2021 kent een kleine verschuiving van 2% ten voordele
van de breedsporige begeleidingen t.o.v. 2020. In absolute getallen is dit verschil verwaarloosbaar. Er
lijkt een zekere stabiliteit te zijn in vastgestelde verhouding.
De intensiteitsbepaling (laag intensief of breedsporig) blijft uitdagend. Het verschil in begeleidersstijl
alsook de intensiteitskaders die gehanteerd worden komen regelmatig ter sprake. Desondanks blijft de
intensiteitsbepaling moeilijk te objectiveren door de veelheid aan en de veranderlijkheid van bepalende
factoren.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

46

-

-

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid bij het gezin laten, emancipatorisch werken & groei
stimuleren zijn enkele van de meer bepalende factoren om begeleidingen laag intensief te
houden.
Multistress gezinnen, breed zicht krijgen op verschillende levensdomeinen, modellen en
gezinnen ondersteunen door mee te gaan als eerste stap in proces van hulp overbodig maken,
zijn mee bepalende facetten voor een breedsporige begeleiding.

De begeleiders werken voornamelijk vanuit de intentie om de gezinnen de zorg en hulp te bieden die
nodig is.
Bij de start van een begeleiding wordt een eerste intensiteitsinschatting gemaakt door het gezin, de
begeleider en de werkbegeleider (interne ondersteuner). De ‘intensiteit’ wordt steevast opgenomen in
de samenwerkingsafspraken van het handelingsplan, samenwerkingsplan en de verslaggeving op
evaluatiemomenten. Deze kan steeds aangepast worden in overleg met het gezin en de werkbegeleider.
De intensiteit en bezetting staan sterk in relatie tot elkaar. We verwachten dat een voltijdse
medewerker 11 contacturen per week met gezinnen realiseert. We denken hierbij niet in ‘caseload’,
daar de nodige intensiteit van de begeleidingen het aantal ‘dossiers’ bepaalt.
De, op het eerste gezicht, kwantitatieve indicator ‘intensiteit’ leidt minimaal ieder kwartaal tot
reflectieve (en niet louter kwantitatieve) gesprekken. Kunnen in de begeleide gezinnen de nodig geachte
contacturen worden gerealiseerd? Wat heeft het gezin nodig? In hoeverre blijven mensen gemotiveerd,
wordt er voldoende aanklampend gewerkt? Is/komt er ruimte vrij voor een nieuw gezin?
Deze permanente werkwijze verklaart de wijzigingen over en in kalenderjaren. Het constant samen
reflecteren over ‘intensiteit’ houdt ons alert.
Van de nieuwe 35 breedsporige begeleidingen schakelden er 8 naar LI binnen de 4 à 5 maanden. Het
gaat hier vooral over de ERPP-begeleidingen, die volgens het programma verlagen in intensiteit. De 4
LI ingeschatte begeleidingen schakelden naar BS tussen 1 en 5 maanden na de start, hier betreft het
vooral integrale contextbegeleidingen. Sommige van deze begeleidingen schakelden zelfs meerdere
keren.
Totaal
BS bij start
LI bij start
Totaal opstarts (extern4)
Schakeling van BS naar LI
Schakeling van LI naar BS

2017
52
28
80
41
6

2018
49
51
100
46
6

2019
38
65
103
45
8

2020
43
67
110
43
3

2021
35
59
94
34
12

2 van de 4 teams delen eenzelfde opdracht en werking. Verschillend is hun geografisch actieterrein. Bij
het monitoren van de intensiteit viel jaar na jaar op dat er, ondanks de gemeenschappelijkheid,
duidelijke verschillen waren in de toepassing van de intensiteit.
In onderstaande tabellen wordt zichtbaar dat de verschillen in verdeling nagenoeg weg zijn tussen beide
teams. Team Midden-West heeft de daling verdergezet (gemiddeld doorheen het jaar 19.07%), team
Noord daarentegen heeft in 2021 meer (gemiddeld 17.26%) breedsporige begeleidingen opgenomen.

4

Interne schakelingen naar andere modules worden hier buiten beschouwing gelaten.
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62,50%
37,50%

84,78%

84,62%
15,38%

20,41%

18,03%

BS

15,22%

LI

79,59%

81,97%

VERDELING LI & BS
NOORD
64,71%
35,29%

77,78%

74,36%
25,64%

18,42%

10,00%

BS
22,22%

LI

81,58%

90,00%

VERDELING LI & BS
MIDDEN-WEST

Naast de tegennatuurlijke, conceptuele, intensiteitsopdeling kijken we ook graag naar de praktijk: hoe
ziet de uiteindelijke begeleidingsintensiteit er precies uit?

Benutting LI & BS
vzw
110,37% 104,21%

110,00% 102,43%

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2
LI

91,14%

87,39%

KWARTAAL 3
BS

93,07%

87,19%

KWARTAAL 4

92%

De benutting tussen LI en BS kan sterk verschillen. LI-begeleidingen scoren zo goed als altijd hoger. De
praktijk leert dat een huisbezoek gemiddeld anderhalf uur duurt. Wanneer er een contact niet kan
doorgaan, is dit hierdoor bij laag intensieve gezinnen al proactief gecompenseerd. Bij een breedsporige
intensiteit is bijvoorbeeld 2 uur inhoudelijk begeleiden sowieso al een pak moeilijker. Ook het al dan
niet opvolgen van gezinnen tijdens verlof en/of ziekte heeft zijn weerslag op de intensiteitsresultaten.

4.2.3

Medewerkersresultaten

Naast cliëntresultaten zijn medewerkersresultaten onontbeerlijk. De dagelijkse inzet van medewerkers
die samen relaties aangaan met de hun toevertrouwde gezinnen, ouders, jongeren en kinderen is zeer
bepalend voor een kwalitatieve werking die hier voorop wordt gesteld.
De inzet van medewerkers wordt opgevolgd in de kwartaalrapporten met objectieve indicatoren en
door onze ondersteuningsstructuur waar ook ruimte wordt gemaakt voor de hulpverlener als mens.
Tijdens onze gekende ondersteuningskanalen (teamvergadering, intervisie, werkbegeleiding,
opvolgingsgesprekken) is er ruimte voor ondersteuning, sturing, stimulering, spiegeling, uitnodiging om
kritisch naar ons zelf te kijken in functie van onze opdracht. Een opdracht die bij momenten zeer
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beklijvend kan zijn. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers veerkrachtig genoeg blijven om
onze gezinnen te ontmoeten. Het blijft een zoeken met elkaar naar wat heeft ieder nodig aan
vaardigheden, theoretische kaders, houding, opvang, ondersteuning om te blijven bewegen, groeien
om elke dag opnieuw deze opdracht ten volle te dragen.
Als we kijken naar de objectieve indicatoren zien we de contractuele beschikbaarheid naast de
gerealiseerde beschikbaarheid.

Gemiddeld tewerkstellingspercentage (uitgedrukt in VTE)

Gerealiseerde versus contractuele VTE
Begeleiders EMK
15,06

14,68

14,68

13,09

12,33

12,71

JAN

FEB

MAA

KWARTAAL 1
(12,71/14,80 VTE)

14,68

14,68

10,94

10,27

APR

MEI

14,93

12,23

JUN

KWARTAAL 2
(11,21/14,83 VTE)
gerealiseerd

15,86

16,10

10,42

9,81

JUL

AUG

15,04

14,05

11,73

11,19

SEP

KWARTAAL 3
(10,65/15,67 VTE)

14,15

14,15

9,22

9,13

NOV

DEC

OKT

KWARTAAL 4
(9,85/14,12 VTE)

contractueel

In 2021 waren er gemiddeld 14.8 VTE aan de slag in de 4 verschillende teams. In werkelijkheid werd er
11.09 (75%) effectief gerealiseerd. Dit is hetzelfde resultaat als vorig jaar.
De schommelingen in kwartaal 3 en 4 worden nader verklaard door onderstaande grafiek.
Overuren – ziekte – verloven - ADV – vorming (uitgedrukt in uren)
“Onder ‘verloven’ valt: klein en sociaal verlet, betaald verlof, vervangende feestdag, educatief verlof en
onbetaald verlof.” – Hilde Vanbaelen

Overuren - ziekte - verloven - ADV - vorming

57,30
27,03
0,55

Begeleiders EMK

OVERUREN

ZIEKTE KORT ZIEKTE LANG VERLOVEN
ADV
VORMING
-80,50
-26,33
-195,30
-106,70
-43,59
-255,95
-80,04
-152,91
-44,26
-252,30
-277,50
-322,80
-107,92
-270,15
-378,00
-297,75
-430,50
-716,80
-666,00
-1.109,55

Kwartaal 1
(12,71/14,80 VTE)
Kwartaal 2
(11,21/14,83 VTE)
Kwartaal 3
(10,65/15,67 VTE)
Kwartaal 4
(9,83/14,12 VTE)

-1.701,18
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De grafiek geeft volgende info:
- Overuren: Binnen Daidalos wordt er gewerkt met een flexibel werkrooster waardoor
begeleiders de werkuren kunnen afstemmen op de noden van de gezinnen en eigen noden.
Deze flexibiliteit zorgt er mede voor dat overuren die zich opstapelen beperkt blijven. Op het
einde van het jaar dienen ook deze overuren weggewerkt te worden en zien we dus een
negatief resultaat.
- Ziekte-uren: In vergelijking met 2019 en 2020 zien we een stijging bij langere ziektes. We
kenden opnieuw een opflakkering van coronabesmettingen wat zorgde voor personeelsuitval.
Ziekte hebben we niet altijd in de hand. We nemen het thema zelfzorg, draaglast/draagkracht
mee op in de opvolgingsgesprekken. Op welke manier kunnen we samen preventief zorgen voor
minder uitval o.w.v. ziekte?
- Verlof: Iedereen heeft recht op verlof. Er kan maximaal 3 weken aaneensluitend verlof worden
genomen, dit om de belasting voor de collega’s te beperken en de continuïteit voor de gezinnen
te kunnen waarborgen. De meeste begeleiders nemen 2 of 3 weken in de maanden
juli/augustus. Er wordt kritisch gekeken welke gezinnen welke intensiteit van opvolging nodig
hebben tijdens verlof van hun begeleider. Er wordt een minimale bezetting van begeleiders
verwacht. Dit blijft een moeilijke evenwichtsoefening, balans werk/privé.
Het verlof in het 4de kwartaal heeft te maken met de kerstperiode; een periode waarbij we
maatschappelijk zien, dat iedereen zoveel mogelijk tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Er
worden geen verlof of werkuren overgedragen naar een nieuw jaar.
- ADV/VAP-uren: Ondanks dat deze uren maandelijks dienen te worden opgenomen, zien we
toch kleine verschillen per kwartaal. Ziekte, verlof, crisis in gezinnen kan ervoor zorgen dat
geplande ADV-uren worden opgeschort.
- Vorming: Vanaf 2021 worden ook deze gegevens in de kwartaalrapporten opgenomen in
functie van verdeling jobtijd.
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Verdeling jobtijd
Begeleiders EMK

2,72%
3,56%

3,70%

7,47%
1,50%

9,75%

3,22%

3,46%

4,21%

12,86%
21,80%

16,34%

10,22%

8,24%

0,64%

0,79%

6,77%
0,64%

8,48%
0,40%

48,32%

49,73%

19,59%

19,77%

21,88%

KWARTAAL 3
100,34%
1% = 78,41U

KWARTAAL 4
98,92%
1% = 70,78U

GEMIDDELD
100,01%
1% = 73,53U

60,85%
52,25%

24,70%

23,44%

KWARTAAL 1
100,79%
1% = 71,91U

KWARTAAL 2
100,%
1% = 73,04U
contacten

52,79%

admi/overleg/verpl

vorming

ziekte

verlof

ADV

Bovenstaand gegeven laat ons reflecteren over de verdeling van de jobtijd. Contacten met gezinnen
(lichtblauw) blijft voor begeleiders de hoofdoelstelling. We willen hier het merendeel van onze jobtijd
mee bezig zijn maar de grafiek lijkt iets anders weer te geven. We denken daarom verder na over hoe
we ons percentage in contact met gezinnen kunnen verhogen zonder onze werkdruk te verhogen. Dit
is concreet nadenken over efficiëntie in overleg, administratie en verplaatsing. Het is belangrijk om hier
voldoende bij stil te staan in de verschillende teams.
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4.2.4

Samenlevingsresultaten

Onder onze samenlevingsresultaten interpreteren wij in hoofdzaak informatie m.b.t. de gezinnen die
wachten op een samenwerking met ons. Onderstaande afbeeldingen bundelen relevante informatie die
we graag verder toelichten.

Opstart t.o.v.cap 2 0 2 0

77
47
56

0
19
56

We stellen vast dat het aantal wachtende gezinnen verder daalt. In de wachtlijstsamenstelling is er een
klein overgewicht bij de gezinnen die aangemeld werden vanuit OSD.
We werken doorgedreven samen met de collega aanbieders. Hierbij bundelen we de krachten wat
onthaal- & wachtbeheer betreft waardoor er een uniforme werkwijze ontstaat alsook een werkbare
wachtlijst waardoor er nauwelijks verlies geboekt wordt bij het opstarten van begeleidingen. Daarnaast
levert deze samenwerking ook data op die ons toestaan om te reflecteren over individuele resultaten
alsook over de gezamenlijke opbrengsten en opportuniteiten.
De vastgestelde daling is dan ook geen toeval. De voorbije jaren gaan we immers bewust en gericht de
wachtlijsten te lijf a.d.h.v. bovenstaande stevige ingrepen.
Naast een daling van het aantal wachtenden zien we ook dat de gemiddelde wachttijd van de in 2021
opgestarte begeleidingen ‘slechts’ gemiddeld 296 dagen bedraagt. Specifiek voor 2021 zien we dat de
hoofdreden hiervoor toe te schrijven is aan een toegenomen opstartpercentage van een collega
voorziening.
Een niet onbelangrijke vaststelling is de verdeling van de wachtenden over de Limburgse 1G-1P regio’s.
We mogen grosso modo stellen dat deze aansluit op de bevolkingsverdeling. Voor 2022 plannen we hier
verder op te reflecteren en hopen we causale verbanden te leggen met andere regio specifieke data
(crisisinstroom, opstarts 1G-1P, aanvragen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, e.a.).
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4.3

Team Kort

Kadering
Team Kort staat garant voor korte programma’s:
- PH: contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering (duurt 4 maanden);
- ERPP: contextbegeleiding met specifieke focus op emotioneel, relationeel en pedagogisch
functioneren in een gezin (duurt 6 maanden).
Op basis van de personeelsbezetting werd de opdracht van team Kort sinds 1 januari 2020
teruggebracht naar 18 gezinnen en wekelijks 25 contacturen.
Korte programma’s impliceren veel starts en stops, wat best ondersteund wordt door een duidelijke
planning in combinatie met de nodige flexibiliteit om optimaal de beschikbare begeleidingstijd te
benutten.
Het volume aan begeleidingen wordt niet strikt verdeeld over de 2 hulpverleningsvormen. Er wordt een
open plaats doorgegeven aan het onthaalteam en afhankelijk van de hulpverzoeken wordt deze
ingevuld door hetzij een PH of ERPP. Alle teamleden zijn gevormd in beide expertises zodat we flexibel
kunnen inspelen op de maatschappelijke noden.
Het onthaalteam kan ook dringende opstartvragen voorleggen aan het team. Er wordt steeds bekeken
of er al dan niet en op welke termijn er kan ingegaan worden op de hulpvraag van het gezin.
In 2021 werden 16 ERPP- , 19 PH- en 1 trajectbegeleiding (vervolg voor gekend dossier binnen ERPP en
PH) opgestart. 22 ERPP-, 21 PH- en 2 experimentele begeleidingen werden afgerond.

Bezetting excl. COLim
2020 & 2021 t.a.v. 18 gezinnen
99,94%
102,75%

KWARTAAL 1

98,05%
101,22%

95,89%
94,87%

KWARTAAL 2

92,75%

KWARTAAL 3
2020

92,59%

2021

76,63%

KWARTAAL 4

97,87%

JAARGEM

92%

We zien in ons 4de kwartaal een stevige duik in het aantal gezinnen in begeleiding. In het 4de kwartaal
werden 7 ERPP- en 4 PH-begeleidingen afgerond. Daar waar er slechts 2 ERPP- en 3 PH-begeleidingen
werden opgestart. Door een langere periode van ziekte van collega’s werden de lopende begeleidingen
die op hun einde liepen wel afgerond, maar werd er gekozen om geen nieuwe begeleidingen op te
starten voor het einde van de ziekteperiode. De open plaatsen ten gevolge van deze keuze werden in
januari 2022 opnieuw ingevuld.
Daarnaast werden lopende begeleidingen opgevangen door collega’s die mede daardoor ook de opstart
van nieuwe begeleidingen uitgesteld hebben.
We hebben ervoor gekozen om de gezinnen in begeleiding de continuïteit en begeleiding te bieden
waar ze recht op hebben. Voor nieuwe dossiers willen we begeleidingswissels vermijden, daarom wordt
er niet gekozen om met een begeleider te starten die het traject niet kan vasthouden.
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Ons team bestaat uit 4 begeleiders, samen goed voor 2.55 VTE.

Benutting o.b.v. personeelscapaciteit
103,09%

103,12%

91,21%

104,10%

100,70%

KWARTAAL 1

93,83%

90,18%

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3
2020

95,47%

80,18%

KWARTAAL 4

2021

96,87%

JAARGEM

92%

Als team zijn we verantwoordelijk voor 25 contacturen met onze gezinnen. Wanneer we geen rekening
moeten houden met verlof en ziekte slagen we hier goed in.

Benutting o.b.v. personeelscapaciteit
Team Kort
5,49%

5,22%
16,75%

5,04%
3,19%

37,02%

81,15%

82,98%

KWARTAAL 2
103,12%

KWARTAAL 3
91,21%

60,58%

KWARTAAL 1
103,09%

huisbezoek

videogesprek

6,41%
8,18%

65,59%

KWARTAAL 4
80,18%

telefoon

Afhankelijk van het proces van de gezinnen in begeleiding en vakantie van gezinnen wordt er kritisch
bekeken of het gezin wordt opgevolgd door een collega tijdens het verlof van de begeleider. Deze
afwegingen zie je terug in het 3de kwartaal.
Het 4de kwartaal werd eerder geduid door een personeelswijziging waardoor minder gezinnen begeleid
konden worden en er bijgevolg ook minder contacturen mogelijk waren.
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Benutting o.b.v. bezetting
per methodiek
115,06%

134,44%

ERPP

123,79%

124,33%
89,17%

PH

KWARTAAL 1

ERPP

PH

108,21%

ERPP

KWARTAAL 2

PH

KWARTAAL 3

130,81%
89,52%

ERPP

PH

KWARTAAL 4

Benutting o.b.v. bezetting
Team Kort
5,31%

17,96%
4,80%
3,51%

7,82%
9,72%

85,62%

83,59%

KWARTAAL 3
93,93%

KWARTAAL 4
101,13%

45,61%

99,86%
69,10%

KWARTAAL 1
120,02%

KWARTAAL 2
123,91%
huisbezoek

-

-

-

videogesprek

telefoon

Rekening houdend met de impact van ziekteperiodes binnen ons team zijn we fier om te zien
dat we gezinnen hebben kunnen bieden wat vooropgesteld werd. Als team zijn we voor
continuïteit in gezinnen blijven gaan, om aanwezig te zijn in gezinnen. Zo behalen we
bijvoorbeeld in het laatste kwartaal een benutting op basis van bezetting van 101.13%.
Wanneer we kijken naar het aantal videogesprekken, zien we dat dit aandeel in kwartaal 3 en 4
veel kleiner is. Er zijn verschillende factoren die hier een rol in spelen. Zo lijkt het vaak niet
evident om videogesprekken toe te passen in begeleidingen. Sommige ouders geven aan dat ze
moeilijke thema’s liever face-to-face bespreken. Andere gezinnen hebben er dan weer geen
problemen mee. Daarnaast voelt het als begeleider beter aan om emotionele en relationele
thema’s te bespreken in een rechtstreeks live contact. We blijven bewust omgaan met het
inzetten van face-to-face contacten en/of videogesprekken in overleg met het gezin. Op team
en tijdens gesprekken met onze werkbegeleider willen we extra aandacht geven aan de
mogelijkheden van videobellen.
We zien dat we samenwerken mét gezinnen zoals wordt vooropgesteld. Als team houden we
de kaders van ERPP en PH vast. Het proces dat we aangaan met gezinnen staat voortdurend
centraal. De intensiteit die het programma vraagt, blijkt in praktijk overeen te komen met wat
gezinnen nodig hebben of aankunnen?
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Verdeling LI & BS
Kort
61,29%

58,97%

38,71%

KWARTAAL 1

41,03%

58,06%

KWARTAAL 2

41,94%

60,87%

KWARTAAL 3
LI

76,92%
39,13%

23,08%

KWARTAAL 4

ERKENNING

BS

Benutting LI & BS
Kort
140,20%
134,44%
106,68%

ERPP

PH

160,02%
112,48% 114,77%

ERPP

KWARTAAL 1

PH

-

4.3.1

ERPP

KWARTAAL 2
LI

-

92,12%
108,21%
88,38%

PH

KWARTAAL 3
BS

111,71%
83,35%

ERPP

130,81%

PH

KWARTAAL 4

92%

We zien een hoog benuttingscijfer PH in kwartaal 4. De benutting, en dus het aantal contacturen
verschilt per gezin. Afhankelijk van de grootte van de gezinnen, het betrokken netwerk en de
fase van de begeleiding kunnen deze contacten in functie van de doelen verschillen.
We zien een lagere benutting bij de breedsporige ERPP-begeleidingen in kwartaal 3 en 4. In de
werkbegeleidingsgesprekken wordt de intensiteit van begeleidingen opgevolgd. Wanneer
duidelijk is dat gezinnen niet langer gebaat zijn met een breedsporige begeleiding, schakelen
we naar een lagere intensiteit. In de betreffende kwartalen werden zo 2 gezinnen geschakeld.

Positieve heroriëntering

Bezetting
Met onze erkenning van 8 modules PH, kunnen we op jaarbasis theoretisch 24 begeleidingen realiseren.
Vermits er niet wordt gewerkt met een wachtlijst, wordt er ingespeeld op de hulpvragen van het
moment. Binnen team Kort heeft iedereen de vorming PH gevolgd en wordt er bij een PH-vraag gekeken
naar wie ruimte heeft om deze begeleiding op te starten. Wanneer er geen hulpvraag is op het moment
dat er een open plaats is, wordt deze ingevuld door een ERPP-begeleiding.

Benutting
De gemiddelde benutting van een volledig afgeronde begeleiding is vastgelegd op 1u per week.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

56

Benutting o.b.v. bezetting
PH
134,44%

130,81%

124,33%

124,15%

108,21%

92%

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

JAARGEM

Einde & doelrealisatie

Duur gestopte begeleidingen PH (20)
uitgedrukt in dagen
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In bovenstaande grafiek zie je dat er slechts 20 begeleidingen PH staan en niet de 21
begeleidingen die door ons werden opgenomen. 1 begeleiding is geschakeld naar het
dagcentrum waardoor ze niet in de grafiek werd opgenomen.
We zien dat de begeleidingen in de gezinnen meestal eindigen tussen de 3de (90 dagen) en 4de
maand (121 dagen). Het valt op dat er in geen enkele situatie langer dan de vooropgestelde 4
maanden een begeleiding loopt en dat zien we graag. Binnen PH kijken we naar het proces van
een gezin. Daarbij proberen we in beeld te brengen welke beweging ze maken en hen het
vertrouwen te geven dat ze verder kunnen en zullen groeien. We zetten gezinnen in hun kracht.
Angst en twijfel maken het voor gezinnen soms moeilijk om af te ronden, maar hen blijven
vasthouden zou naar ons gevoel een verkeerd signaal zijn en hen bevestigen in het idee dat ze
het nog niet kunnen. We spreken af met gezinnen dat we ook na de afronding van de
begeleiding in nood bereikbaar zijn voor hen.
2 begeleidingen duurden minder dan 2 maanden. In deze begeleidingen werd het snel duidelijk
dat PH niet aansloot bij de vraag van het gezin.
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I.k.v. doelrealisatie wordt er voor PH op de volgende manier geregistreerd:
- NEEN: indien er nog verontrusting is bij de aanmelder en er nood is aan probleemgebonden
jeugdhulp in kader van verontrusting (RTJ/NRTJ);
- EERDER NIET: de verontrusting is hanteerbaar, maar er is nood aan probleemgebonden
jeugdhulp in kader van verontrusting (RTJ/NRTJ);
- GROTENDEELS WEL: de verontrusting is hanteerbaar (niet weg) en er is geen nood aan
probleemgebonden jeugdhulp in kader van verontrusting (RTJ/NRTJ);
- JA: er is geen verontrusting en er is geen nood aan probleemgebonden jeugdhulp in kader van
verontrusting (RTJ/NRTJ).
In praktijk werd dit:
Ja
15

Grotendeels wel
1

Eerder niet
4

Neen
1

In het jaar 2021 werd er, net als in 2020, geen uitval geregistreerd.

Cliëntenfeedback
In het kwaliteitsverslag van 2020 stond beschreven dat we 52% van de eindvragenlijsten in
begeleidingen terugkregen. Deze vaststelling zette ons als team in beweging. Om een hogere respons
rate te krijgen hebben we het zelf meer vastgenomen. Zo werden de vragenlijsten in een eerder gesprek
aangeboden. Op die manier kon de begeleider de vragenlijst samen met het gezin overlopen voordat
de begeleiding werd afgerond, en eventueel samen invullen. Het resultaat van deze verbeteractie is
zichtbaar in de cijfers van 2021.
In 2021 hebben we 21 gezinnen een PH-begeleiding kunnen aanbieden.
-

-

Van deze 21 begeleide gezinnen hebben we van 20 gezinnen van 1 of beide ouders een
ingevulde vragenlijst teruggekregen. Dit is een responspercentage van 95%.
In 1 gezin werd de vragenlijst niet aangeboden. Er was een moeilijke bereikbaarheid en quasi
onmiddellijke stop. In totaal hebben we van 29 betrokken opvoedingsfiguren een ingevulde
vragenlijst teruggekregen.
In diezelfde 21 gezinnen hebben 18 (86%) van de 21 begeleide jongeren de eindvragenlijst
ingevuld. Daarbovenop hebben 3 broers en zussen van de begeleide jongere ook een evaluatie
ingevuld.
2 begeleide jongeren hebben de evaluatie niet terugbezorgd.
Aan 1 jongere werd deze niet aangeboden omwille van vroegtijdig stopzetten.

In de evaluatie stellen we de gezinnen 4 vragen, waarvan de laatste een scorevraag is. We geven
hieronder een beeld van wat we hebben ontvangen:
Heb je het gevoel dat je verder kunt?
Feedback van de ouders
76% van de ouders geven aan het gevoel te hebben verder te kunnen na de begeleiding.
10% van hen geeft aan niet te weten of ze verder kunnen en 10% laat weten dat ze het gevoel hebben
niet verder te kunnen.
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Enkele antwoorden van de ouders:
- “Band is sterker en zal nog sterker worden.”
- “De manier van werken van PH sloot aan en was ondersteunend voor mij.”
- “Hangt af van hoe de situatie aan de overkant evalueert.”
- “Ik zie dat mijn dochter open stond voor de tips die ze kreeg. Als ik hiernaar verwijs lukt het
haar om stil te vallen en na te denken.”
- “Als ik naar de toekomst kijk, maakt mij dat toch een beetje bang. Die onzekerheid knaagt. Zal
ik mijn dochter op termijn nog zien?”
Feedback van de jongeren
Van de 21 ingevulde lijsten geven 18 jongeren aan verder te kunnen. Dat is 86% van de jongeren.
2 jongeren (10%) geven aan het niet te weten of ze verder kunnen. 1 jongere heeft de vraag niet
beantwoord.
Enkele voorbeelden van wat jongeren teruggaven:
- “Er is meer rust en minder stress.”
- “Ik heb nieuwe dingen geleerd en wil dat blijven doen. Meer delen van mijn denken, voelen of
wat ik nodig heb. Zo kunnen anderen er meer rekening mee houden.”
- “Ik heb ervaren dat mijn familie open staat om te luisteren en dat ik bij hen terecht kan.”
- “Begeleider heeft een goede aanpak en zo maar hielp niet.”

Heb je zelf mee kunnen zorgen voor verandering?
Feedback van de ouders
72% van de ouders geeft aan dat zij zelf mee voor verschil hebben gezorgd. 24% van hen hebben deels
voor verschil gezorgd. 7% van de ouders geeft aan zelf niets te hebben kunnen doen in het zorgen voor
verandering.
Hierbij geven ze volgende antwoorden:
- “Eigen acties vasthouden en dat aandacht geven wat helpend is, wat verbinding versterkt.”
- “Rust brengen die iedereen nodig had en steunen waar mogelijk.”
- “Wat tips kunnen gebruiken. Herhaling en oefening maakten dat er nieuwe patronen kwamen
die ook minder energie vragen.”
Feedback van de jongeren
Bij de jongeren zien we dat 17 van hen aangeven zelf mee te hebben gezorgd voor verandering. Dat is
81% van de respons. 2 jongeren (10%) geven aan deels voor verandering gezorgd te hebben. Ook hier
geeft niemand aan dat ze niets hebben kunnen doen.
Enkele zaken die de jongeren hierbij teruggeven:
- “Meer vertellen van wat ik denk of voel.”
- “Rustiger blijven. Mama en papa ook even rust geven en tijd om dingen te overdenken.”
- “Ik weet het niet/ onduidelijk wat ik dan zou gedaan hebben.”
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Indien je een moeilijke situatie tegenkomt, weet je dan bij wie je hulp kan vragen? Zo ja, bij wie?
Feedback van de ouders & jongeren
- 5 ouders geven op de één of andere manier te kennen dat hulp zoeken, krijgen of vragen niet
eenvoudig is.
- 8 ouders en 4 jongeren geven aan dat ze ook hulp zouden vragen aan hun PH-begeleider. Hierbij
geven meerderen aan dat ze eerst anderen aanspreken voor hulp. Indien ze dan nog blijven
zitten met een hulpvraag zullen ze contact opnemen met hun PH-begeleider.
- Net als vorig jaar stellen we vast dat de jongeren vaak hulp in hun onmiddellijke omgeving, in
hun eigen netwerk vinden. Voor ondersteuning in de toekomst kijken zij minder naar
professionele ondersteuning. Het verschil met hun ouders blijft opvallen. Naast de steun die ze
in hun eigen netwerk vinden, zien we dat de ouders vaak toch ook kijken naar professionele
ondersteuning. Ze lijken daarbij een ruim beeld te hebben op het hulpverleningslandschap
gezien de variatie in hun antwoorden.

Partner
Bij ouders
Familie (bv. oma, nonkel, broer of zus)
Eigen netwerk (bv. vrienden)
Klastitularis
School
Huisarts
Professionele hulp
PH-begeleider
Begeleidster CaH
De Plantrekkers
OCMW
Contextbegeleiding/Begeleiding DC
Opvoedingswinkel
CAW
GGZ
Psycholoog
CGG/DAGG
Kinderpsychiater

Ouders
10
2
3
1
1
4
8

Jongere
20
6
4
1

4
1

1
2
1
2
2
2
6
3

2

Hoe tevreden ben je over de begeleiding? (scorevraag van 0 tot 10)
Feedback van de ouders
De ouders geven de begeleiding een gemiddelde score van 8,5 op 10.
Een aantal van hun reacties zijn:
- “Zeer tevreden over de inzet en het begrip voor onze situatie.”
- “Dank je wel voor je tijd en uw vastberadenheid om stapjes voorwaarts te zetten.”
- “De houding die de begeleider tijdens de gesprekken aan heeft genomen was zeer helpend. Het
was een voorbeeld voor ons hoe een gesprek rustig laten verlopen en ons niet door details te
laten meeslepen. Bij de kern te blijven van wat we willen zeggen.”
- “PH sloot heel goed aan bij belevingswereld van ons gezin. Snelle hulpverlening met concrete
voorbeelden en tips was voor ons heel positief.”
- “Alleen jammer dat het niet het moment was. De begeleider is zeker een goede en gedreven
persoon om dit te doen.”

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

60

Feedback van de jongeren
De jongeren geven de begeleiding een gemiddelde score van 8,2 op 10. De jongeren hebben geen
opmerkingen toegevoegd die we als voorbeeld kunnen meegeven.

4.3.2

ERPP

Bezetting
Zoals eerder aangehaald is er ook voor ERPP geen afgelijnde inzet van personeelsmiddelen. Theoretisch
richten we ons op een permanente capaciteit van een elftal ERPP-begeleidingen. Team Kort draagt de
verantwoordelijkheid over 18 gezinnen, waarvan de PH-erkenning er 8 draagt. Rekening houdend met
de maximale duur van 6 maanden, kunnen we theoretisch 20 gezinnen ERPP-gewijs verder helpen.
Op 1/1/2021 waren en nog 11 begeleidingen lopende die reeds in 2020 werden gestart. Doorheen het
jaar werden 16 nieuwe begeleidingen opgestart. 22 begeleidingen werden afgerond. Op 31/12/2021
zijn er nog 5 begeleidingen die verder lopen in 2022. In totaal hebben we 27 gezinnen kunnen
begeleiden met de emotionele, relationele, pedagogische focus in het gezin.
Dit zijn 10 ERPP-begeleidingen minder dan vorig jaar. Redenen hiervoor zijn: personeelswissel, ziekte
begeleider en 3 verlengingen binnen deze ERPP-begeleidingen.

Benutting
Een ERPP-begeleiding start intensief om het gezin mee te nemen in de specifieke focus van het
programma en gebruikt deze bril om de hulpvragen van gezinsleden te vertalen. Er wordt van ieder
gezinslid een engagement gevraagd binnen de eigen mogelijkheden. Het programma heeft ruimte voor
psycho-educatie en zet stappen tot verandering in manier van kijken, denken en handelen op zowel
emotioneel, relationeel als pedagogisch vlak. Er wordt samen actief aan de slag gegaan. Op maat van
het gezin en/of vanaf de afbouwfase wordt er minder intensief samengewerkt. Het gezin wordt
ondersteund om het geleerde vast te houden en te blijven toepassen zodat de hulpverlener overbodig
wordt en het gezin zelfstandig met steun van hun netwerk verder kan.

Benutting o.b.v. bezetting
ERPP
115,06%

KWARTAAL 1

123,79%
106,79%

KWARTAAL 2

89,17%

89,52%

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

92%

JAARGEM

De gemiddelde benutting van alle begeleidingen ligt op 1.66 u. Dit is een stijging t.a.v. vorige jaren
(2019: 1.5u; 2020 1.22u).
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Einde & doelrealisatie

Duur gestopte begeleidingen ERPP (24)
uitgedrukt in dagen
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In bovenstaand kader werden naast de 22 aangeboden ERPP-begeleidingen ook de 2
trajectbegeleidingen meegenomen.
De vooropgestelde begeleidingsduur van 6 maanden komt in praktijk neer op ongeveer 183
dagen. We zien dat de meeste begeleidingen ook effectief afronden binnen deze termijn.
In 2021 werden 3 begeleidingen verlengd (met 6 maanden). Wanneer we merken dat de
thema’s hetzelfde blijven voor ERPP, maar de 6 maanden niet voldoende lijken te zijn, verlengen
we de begeleiding. Deze verlenging wordt steeds kritisch bekeken door het team.
De andere verlengingen zijn minder dan 3 maanden. Dit gebeurt soms om een kleine crisis op
te volgen die plaatsvindt op het einde van een begeleiding.
2 begeleidingen duurden minder dan 2 maanden. Bij 1 begeleiding werd snel duidelijk dat een
langdurig traject aangewezen was en schakelde over naar een contextbegeleiding in team
Noord. In de andere begeleiding werd snel duidelijk dat ERPP niet de aangewezen hulpvorm
was en de opdracht werd teruggegeven aan de verwijzer.

Ja
15

Grotendeels wel
2

Eerder niet
2

Neen
4

Uitval
1

In 2021 werd 1x een uitval geregistreerd. De reden voor de uitval in de begeleiding was een onwerkbare
hulpverleningssituatie.
Samen met de begeleide gezinnen wordt aan het einde van de begeleiding gekeken of vervolghulp
wenselijk is. Het valt ook dit jaar op dat de begeleide gezinnen vaak een reeds gestart traject binnen
GGZ verderzetten of een nieuw proces opstarten met hen. Zo werd er 10x GGZ (hoofdzakelijk ambulant
maar ook residentieel) en 7x een privétherapeut aangeduid. Daarnaast wordt CLB rond de schoolse
opvolging benoemd. Kijkend naar de emotionele thema’s die we tegenkomen in de begeleidingen
ervaren we dit als een goed vervolg om het reeds gestarte proces binnen onze begeleiding verder vorm
te geven.
In 3 begeleidingen werd de nood aan een langer traject van contextbegeleiding aangegeven en eenmaal
dagbegeleiding in groep.
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Cliëntenfeedback
Feedback van de ouders
We motiveren de ouders op het einde van elke begeleiding om de eindevaluatievragenlijst in te vullen.
17 gezinnen (respectievelijk 24 opvoedingsfiguren) hebben een vragenlijst teruggegeven. Dit is een
responspercentage van 72%. Een lichte stijging t.o.v. het jaar 2020 (responspercentage 70%). In totaal
hebben we 22 unieke gezinnen een ERPP-begeleiding aangeboden.
We hebben dit jaar extra geïnvesteerd om vragenlijsten terug te krijgen. Helaas kregen we na
herhaaldelijke herinneringen in enkele gezinnen nog steeds geen respons. Als team zijn we zoekend
naar hoe aanklampend we kunnen zijn in het bevragen van de gezinnen hierin. In 1 gezin kregen we een
vragenlijst terug die niet werd ingevuld.
We hopen in 2022 terug een responspercentage boven de 92% te halen zoals in 2019 (95%).
Gezinnen worden bevraagd rond welke thema’s er met hen gewerkt werd en in welke thema’s ze ook
vooruitgang ervaren. Hieronder enkele zaken die we hierbij vaststellen:
- Alle ouders (100%) geven aan dat ze gewerkt hebben aan de ouder-kindrelatie. 87,5% van deze
ouders ervaren hierin een positieve verandering.
- 75% van de ouders geeft aan gewerkt te hebben rond de opvoeding. 89% van deze ouders
geven aan dat ze hier groei in ervaren.
- 1 op de 3 ouders geven aan gewerkt te hebben rond persoonlijke ontwikkeling (89% ervaart
groei), de ontwikkeling van hun kind (100% ervaart groei), de relatie tussen de kinderen (45%
ervaart groei) en/of hun partnerrelatie (100% ervaart groei). Daarnaast stellen we vast dat
werken rond een thema bij verschillende situaties er mee voor zorgt dat er vooruitgang ervaren
wordt op domeinen waar niet meteen op ingezet werd.
- Er kwamen vele voorbeelden van de ouders over wat ze geleerd hebben. Ze hebben steeds
betrekking op de 3 pijlers waar we rond werken. Emotioneel leren ze “inzicht in hun eigen
emoties”, “rustig te blijven tijdens moeilijke situaties” en “hun kind beter te begrijpen in hun
gevoelens”. Op relationeel vlak lezen we dat enkele ouders leerden “praten met hun kinderen”,
“geen te hoge verwachtingen te stellen” en “duidelijker te communiceren”. Op pedagogisch
vlak wordt er aangehaald dat ze “meer op 1 lijn staan”, “consequenter om te gaan met regels
en afspraken” en “te letten op positieve benadering”.
We bevragen de ouders of ze een tip, vaardigheid of afspraak uit de begeleiding meenemen naar de
toekomst. We krijgen hier van alle ouders een positief antwoord. Communicatieve vaardigheden zoals
anders luisteren, rustiger in gesprek gaan of eigen denken delen komen hierbij naar voren. Maar ook
gebruikte methodieken rond bewustwording van en omgang met aanwezige emoties zoals ‘De ijsberg’
of ‘The window of tolerance’ blijven hangen. Evenals de focus niet langer op het gedrag leggen, maar
op zoek te gaan naar wat een gedrag in beweging zet. Een aantal ouders hebben ervaren dat duidelijk
zijn in afspraken en grenzen geven, en hier consequent in blijven een groot verschil maakt. Over het
algemeen lijken ouders zich bij al deze zaken bewust te zijn dat ze zelf mee kunnen zorgen voor verschil,
dat ze vertrekkend vanuit hun eigen handelen leren hoe anders om te gaan met wat op hen afkomt.
Uit de teruggekregen cijfers blijkt dat ouders net als vorig jaar een gemiddelde score van 9/10 geven
aan de begeleiding.
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Krachtgericht
28 ouders konden een voorbeeld geven van welke krachten van hun gezin tijdens de begeleiding meer
zichtbaar werden. Dit zijn enkele antwoorden.
- “We hebben verder gebouwd op een goede liefdevolle basis.”
- “Dat we een sterk gezin zijn.”
- “Dat we ons kind erg goed aanvoelen. Dat de band met onze kinderen erg goed is.”
- “Sterke ouder-kindband.”
1 ouder gaf aan dat ze niets positief kan zien op dit moment.
Wanneer we vragen of ze zelf mee gezorgd hebben voor verandering, horen we voorbeelden die we
eerder ook hoorden bij wat ze geleerd hebben. Er wordt een aantal keer aangegeven dat er meer
aandacht is voor hun kind, er anders in gesprek wordt gegaan en dat ze de tips die ze kregen van de
begeleider probeerden toe te passen en vast te houden.

Eigenaarschap
Op de vraag of de doelen binnen ERPP aansloten op wat ze als gezin nodig hadden, antwoorden 22 van
de 24 ouders positief. Hun doelen krijgen ruimte. Ze geven o.a. aan dat er op emotioneel, relationeel
en pedagogisch vlak gewerkt werd. Ze merken dat er stil gestaan wordt bij de noden van het gezin en
samen gezocht wordt naar een nieuwe balans waarmee ze als gezin verder kunnen.
Als ouders bevraagd worden op welke manier ze betrokken werden in het maken van het eindverslag
komen volgende antwoorden:
- 21% (vorig jaar 13%) geeft aan het eindverslag samen met de begeleider te hebben gemaakt.
- 38% (vorig jaar 33%) geeft aan het samen met de begeleider te hebben voorbereid.
- 71% geeft aan het eindverslag gelezen te hebben.
- 8% (2 ouders) hebben deze vraag niet ingevuld.
Netwerkgericht
50% van de ouders geven aan samen met de begeleiding te hebben gekeken naar mogelijke
ondersteuning in hun netwerk. Hoofdzakelijk werd deze gevonden bij familie, vrienden of collega’s.
Maar ook school, CLB en Arktos worden aangehaald. Alsook de gekende partners vanuit GGZ (CGG, KPC,
…).
Daarnaast geeft 50% van de ouders aan niet gezocht te hebben naar ondersteuning in hun netwerk.
Voor de meesten van hen omdat hier geen behoefte aan was. Het netwerk was reeds sterk betrokken
en/of ondersteunend. Of er was reeds een aanmelding waarvoor ze op de wachtlijst stonden.
Volgende tabel geeft de antwoorden weer bij wie ouders hulp zouden vragen wanneer ze in een voor
hen moeilijke situatie terechtkomen. (Van de 24 ingevulde vragenlijsten hebben 2 ouders deze vraag
opengelaten, de antwoorden komen dus van de overige 22 ouders.)
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Eigen netwerk (familie, partner, …) ( )
OCJ/SDJ (1)
Crisismeldpunt (1)
RTJ-punt Limburg (2)
Autisme chat (1)
ERPP-begeleider (4)
Huisarts (2)
GGZ:
Psycholoog zoon/dochter (4)
Eigen psycholoog (2)
Ligant (1)
Kinderpsychiater (1)
Mudico/Parkoers (2)
CGG (2)

36%
4,5%
4,5%
9%
4,5%
18%
9%
18%
9%
4,5%
4,5%
9%
9%

1 ouder geeft aan de stap niet te zetten en 3 ouders laten weten dat de stap naar hulp zetten voor hen
moeilijk blijft.
Voor 2 ouders zijn de wegen naar hulp intussen gekend. Zij zouden de stap naar hulp zetten zonder
specifiek te benoemen welke personen onder deze hulp wordt verstaan.

Opmerkingen of aanvullingen van ouders:
Aan het einde van onze evaluatievragenlijst geven we iedereen de mogelijkheid om opmerkingen mee
te geven. De antwoorden die ouders hier geven zijn heel uiteenlopend, maar we proberen toch enkele
zaken mee te geven.
50% van de ouders brengen een positieve noot over hun begeleider, 29% over de contextbegeleiding
en 38% richt een dankwoord aan ons. 17% geeft een bedenking (gaat vooral over de te korte duur van
de begeleiding voor hen) en 17% heeft de vraag niet ingevuld.
Enkele van de zaken die ouders verder benoemen:
- “Tip om nu en dan de vraag te stellen dat het theoretische niet altijd even makkelijk is om toe
te passen.”
- “We zijn super tevreden over de begeleiding en we zijn blij dat we de stap hebben gezet om de
begeleiding te volgen ook al was het soms wel zwaar. Doe zo verder!”
- “Ondanks coronamaatregelen hebben we een goede begeleiding gekregen. De
videogesprekken via WhatsApp verliepen vlot. De vooruitgang is sterk voelbaar in ons gezin.”
- “Begeleiding had iets langer mogen duren. En spijtig dat het voor 90 online was.”

Feedback van de jongeren
Van de 22 begeleide gezinnen vulden 12 (aangemelde) jongeren een evaluatievragenlijst in. 7 jongeren
hebben de vragenlijst niet ingevuld terugbezorgd, in 1 situatie was er een tijdelijke stop en 2 van de
aangemelde jongeren waren te jong om de vragenlijst aan te bieden. Naast de aangemelde jongere
hebben we van 5 broers of zussen een ingevulde vragenlijst mogen ontvangen. In totaal hebben we dus
17 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
De resultaten die we verder bespreken komen uit deze 17 ingevulde vragenlijsten.
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Jongeren worden bevraagd rond welke thema’s er met hen gewerkt werd en in welke thema’s ze ook
vooruitgang ervaren. Hieronder enkele zaken die we hierbij vaststellen:
- Jongeren geven gelijklopende antwoorden in waaraan gewerkt is en waar vooruitgang
merkbaar is. In alle thema’s die aan bod kwamen ervaren ze vooruitgang.
- Zo geeft 29% aan gewerkt te hebben rond opvoeding en verandering gewaar te worden.
- 88% (15 jongeren) geeft aan gewerkt te hebben aan de ouder-kindrelatie. 1 van de jongeren
ervaart geen verschil na de begeleiding.
- 41% geeft aan gewerkt te hebben aan de relatie tussen de kinderen onderling en ervaart daarbij
ook een positieve evolutie.
- Verder werd er rond het huishouden en school gewerkt. Ook daar ervaren de jongeren
vooruitgang.
We bevragen de jongeren of ze een tip, vaardigheid of afspraak uit de begeleiding meenemen naar de
toekomst. 10 van de 17 jongeren (59%) geven aan van wel. 6 van hen (35%) geven aan van niet en 1
jongere vulde de vraag niet in. We zien dat jongeren ervaren dat afstand kan helpen om rust te krijgen.
Zowel voor zichzelf als de ander. Niet aandringen bij de ander als deze opgejaagd is bijvoorbeeld. Of zelf
uit de situatie gaan als het even te veel wordt. Verder blijven ook bij de jongeren bepaalde methodieken
hangen. Ze benoemen ‘Stop-Denk-Doe’, ‘de ijsberg’ en ‘de muur tussen twee huizen’.
Uit de teruggekregen cijfers blijkt dat de tevredenheid rond de begeleiding bij jongeren een klein beetje
gezakt is van 8,75 naar 8,5/10.

Krachtgericht
Het valt ons op dat de antwoorden van de jongeren overeenkomen met wat hun ouders aangeven op
de vraag of er aanwezige krachten zichtbaar gemaakt werden tijdens de begeleiding, bv. zoals het feit
dat ze een ‘sterk’ of ‘hecht’ gezin zijn. Daarnaast geven ze ook aan dat ze toch wel met hun ouders
kunnen praten zonder ruzie te maken.
Op de vraag of ze zelf voor verandering gezorgd hebben, geven de jongeren volgende antwoorden:
- “Goed meegewerkt en de Stop-Denk-Doe oefening gedaan.”
- “Minder snel boos proberen zijn en erover praten als ik boos was.”
- “Praten met mama, meegewerkt, duidelijk proberen zijn.”
- “Mee afspraken maken.”

Eigenaarschap
15 (88%, net als vorig jaar) van de 17 jongeren geven aan dat de doelen binnen de begeleiding aansloten
op de zorgen en noden in hun gezin. Ze geven verder niet veel uitleg.
Er wordt aangegeven dat het maken van duidelijke afspraken zorgde voor verschil. Dat er minder ruzie
in huis is of dat de band met een ouder verbeterde. 1 van de jongeren twijfelt een beetje en duidt ook
nee aan. Er is wel vooruitgang, maar sommige dingen blijven lastig. 2 jongeren hebben deze vraag niet
ingevuld.
Als jongeren bevraagd worden op welke manier ze betrokken werden in het maken van het eindverslag
komen volgende antwoorden:
- 24% (vorig jaar 13%) geeft aan het eindverslag samen met de begeleider te hebben gemaakt.
- 47% (vorig jaar 25%) zegt het verslag samen voorbereid te hebben.
- 59% (vorig jaar 25%) vertelt het verslag gelezen te hebben.
- 12% (2 jongeren) geven aan niet te weten over welk verslag het gaat.
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Netwerkgericht
Op de vraag of de begeleiding samen met de jongeren ondersteuning zochten in hun eigen netwerk
geven 53% van de jongeren aan dat dit niet gebeurde. Redenen die ze hierbij aanhalen zijn: geen
behoefte aan, vooral met ouders gewerkt of niet echt ter sprake gekomen. 41% van hen geeft aan dat
er wel gezocht werd naar ondersteuning. Ze benoemen o.a. school, CLB, CGG of hun psycholoog.
6% (1 jongere) heeft de vraag niet ingevuld.
Volgende tabel geeft de antwoorden weer bij wie de jongeren hulp zouden vragen wanneer ze in een
voor hen moeilijke situatie terecht komen. (Van de 17 ingevulde vragenlijsten hebben 3 jongeren deze
vraag open gelaten, de antwoorden komen dus van de overige 14 jongeren)
Vrienden (7)
Ouders (8)
Familie (2)
Buren (1)
Vertrouwenspersoon (1)
Arktos (1)
RTJ-punt (1)
School (1)
ERPP-begeleiding (1)
GGZ:
CGG (3)
Psycholoog (2)
KPC (1)

50%
57%
14%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
21%
14%
7%

Ter vergelijking geven we hier de antwoorden van de ouders en de jongeren naast elkaar:
Eigen netwerk (familie, partner,…)
Vrienden
Ouders
Familie
Buren
Arktos
School
OCJ/SDJ
Crisismeldpunt
RTJ-punt Limburg
Autismechat
ERPP-begeleider
Huisarts
Vertrouwenspersoon
GGZ:
Psycholoog zoon/dochter
Eigen psycholoog
Ligant
Kinderpsychiater
Mudico/Parkoers
CGG
KPC

Daidalos vzw

Ouders
36%
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4,5%
4,5%
9%
4,5%
18%
9%

Jongeren
50%
57%
14%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%

18%
9%
4,5%
4,5%
9%
9%

14%

21%
7%
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De resultaten uit de tabel komen deels overeen met de antwoorden van vorig jaar. Er wordt opvallend
minder geantwoord dat er terug contact met Daidalos zal worden opgenomen.

Opmerkingen of aanvullingen van jongeren:
Ook aan de jongeren vragen we of zij nog algemene opmerkingen, bedenkingen of tips willen meegeven.
Enkele van de zaken die zij benoemen:
- “Ik vond de videogesprekken goed en leuk.”
- “Spijtig dat de begeleidster al moet vertrekken, 6 maanden is te kort.”
- “Ik ben heel tevreden over de begeleiding van de afgelopen maanden, het is eigenlijk de eerste
begeleiding na een periode van ongeveer 5 jaar moeilijkheden thuis die ons heeft geholpen.
Het heeft een verband gecreëerd tussen ons gezin, nu kunnen we op elkaar steunen, elkaar
begrijpen en naar elkaar luisteren, er is veel meer vertrouwen en heb me persoonlijk nog nooit
zo goed gevoeld thuis. Ik ben super tevreden.”

Effecten ven de begeleiding uit gestandaardiseerde vragenlijsten (zie bijlage)
Voor ERPP nemen we de verkorte gezins- en opvoedingsvragenlijst (VG&O) uit ‘Bergop’ af bij de start
van de begeleiding en tijdens de afbouwfase.
Deze vragenlijsten geven zicht op de opvoedingsbelasting (OBVL), het gezinsfunctioneren VGFO) en het
opvoedersgedrag (VSGO).
De testresultaten worden steeds besproken met het gezin, zowel bij de start als in de afbouwfase. De
begeleiders wenden bij de start de bevraging methodisch aan om over hun aanpak, eigen geschiedenis,
jeugdbeleving, welzijn en de verschillen tussen de opvoedingsfiguren in gesprek te gaan. Dit leidt vaak
mee tot het bepalen van doelen in de begeleiding.
Op het einde van een begeleiding worden de resultaten besproken met de ouders. We kijken hierbij
niet enkel en alleen naar de resultaten van de vragenlijsten. Ook de doelrealisatie van het gezin, hun
eigen gevoel en beleving en de eindevaluatie einde begeleiding worden meegenomen om een breder
beeld van het gelopen traject te verkrijgen.
In 2021 weerhouden we 22 afgesloten ERPP-begeleidingen. In alle 22 begeleidingen werd de
gestandaardiseerde vragenlijst ingevuld bij aanvang van de begeleiding.
Bij het einde van de begeleiding hebben 16 gezinnen de vragenlijst opnieuw ingevuld. 2 begeleidingen
zijn vroegtijdig gestopt waardoor er geen 2de vragenlijst werd aangeboden. Hier was andere hulp nodig.
In 4 andere begeleidingen werd de 2de vragenlijst wel aangeboden, maar niet teruggegeven. Dit ondanks
meerdere keren onder de aandacht te brengen.
We delen hier alvast onze voornaamste bevindingen en reflecties.
- 100% (25) van de opvoedingsverantwoordelijken scoren bij de start dat ze de
‘opvoedingsbelasting’ matig tot zwaar ervaren. Na 4 à 6 maanden ondervinden 76% (19) van
deze opvoedingsverantwoordelijken een matige tot sterke vooruitgang (+/++) in de mate
waarin ze zich belast voelen door de opvoeding.
- 52% (13) van de opvoedingsverantwoordelijken scoren bij de start dat ze het
‘gezinsfunctioneren’ matig tot zwaar ervaren. Na 4 à 6 maanden ondervond 69 (9) van hen
een matige tot sterke vooruitgang in het gezinsfunctioneren. We zien dit jaar ook dat 16% (4)
een lichte achteruitgang ervaart. In 2 situaties ervaren ze dit als zwaar bij afronding. Hier blijkt
dat 2 gezinnen worstelen met de aanvaarding van de beperking bij hun kind met autisme.
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-

We zien opnieuw groei in de partnerrelaties. In elke situatie waar deze als matig of zwaar
ervaren werd, wordt deze bij afronding als goed ervaren. Het werken rond emotionele en
relationele thema’s in gezinnen brengt ook binnen de partnerrelatie nieuwe mogelijkheden met
zich mee. We zetten in op communicatie, delen, mekaar beter begrijpen.
In de opvoeding zien we dat 54% (12) van de opvoedingsverantwoordelijken bij de start de
opvoeding matig tot zwaar ervaren. Na 4 maanden geeft 41% (5) van hen aan dat er een
verbetering is.
44% (11) van de opvoedingsverantwoordelijken hebben het gevoel dat de positieve
betrokkenheid op de kinderen is vergroot. Ze ervaren hierbij een zeer sterke vooruitgang.

-

-

4.3.3

Medewerkersresultaten

Gerealiseerde versus contractuele VTE
Team CB-Kort
2,80

2,80

2,80

2,59

2,41

2,60

2,80

2,80

2,35

2,32

3,05
2,55

2,55

FEB

MAA

KWARTAAL 1
(2,53/2,80 VTE)

2,55

2,04

2,01

2,55

2,55

1,20

1,14

NOV

DEC

2,82
1,80

1,50

JAN

2,55

APR

MEI

JUN

KWARTAAL 2
(2,50/2,88 VTE)

JUL

AUG

KWARTAAL 3
(1,78/2,55 VTE)

gerealiseerd

SEP

OKT

KWARTAAL 4
(1,45/2,55 VTE)

contractueel

Overuren - ziekte - verloven - ADV - vorming
18,34
10,88

0,00

0,00
0,00
0,00 Team

CB-Kort

OVERUREN ZIEKTE KORT ZIEKTE LANG VERLOVEN
ADV
VORMING
-0,26
-0,58
-7,50
-0,30
-14,00
-14,58
-13,16
-51,50
-54,00 -45,43
-65,05
-39,60
-64,00-54,00
-113,33

Kwartaal 1
(2,53/2,80 VTE)
Kwartaal 2
(2,50/2,88 VTE)
Kwartaal 3
(1,78/2,55 VTE)

-206,00

-235,47

Kwartaal 4
(1,45/2,55 VTE)

-306,81
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Verdeling jobtijd
Team Kort

3,77%
4,76%
3,33%

4,48%

4,25%

4,18%

4,22%

7,93%

13,49%

1,17% 0,52%
24,16%

18,40%
5,00%
1,42%

0,49% 1,10%
19,19%
62,00%

0,57%

60,22%

51,67%
46,59%
36,12%

27,48%

KWARTAAL 1
101,34%
1% = 13,66U

26,37%

23,35%

20,36%

KWARTAAL 2
101,70%
1% = 14,29U

KWARTAAL 3
99,95%
1% = 12,70U

KWARTAAL 4
98,85%
1% = 12,80U

contacten

-

-

admi/overleg/verpl

vorming

ziekte

verlof

24,49%

GEMIDDELD
100,24%
1% = 13,39U
ADV

In periodes van verlof of ziekte stellen we vast dat er gekozen wordt voor continuïteit in
contacten met gezinnen. Administratieve taken nemen in deze periodes minder ruimte in
beslag.
Als team hebben we het gevoel ons sterk in te zetten voor de gezinnen. De vaststelling dat we
ongeveer een kwart van onze tijd in contact met deze gezinnen spenderen, doet ons nadenken.
We willen hier bewust mee blijven omgaan en kijken waar kansen en noden binnen
begeleidingen liggen.
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4.3.4

Reflecties team Kort

Als team Kort kijken we tevreden terug op het jaar 2021. We hebben het gevoel “te doen wat we
zeggen” en “te zeggen wat we doen”. Met uitzondering van het laatste kwartaal (door ziekteperiodes)
zien we dat onze benuttings- en bezettingscijfers in dezelfde lijn liggen als in 2020.
Als team zijn we natuurlijk ook afhankelijk van doorverwijzingen vanuit het Onthaalteam. We merken
dat ze hard werken en zoeken om de gepaste begeleidingen ERPP en PH tot bij ons te laten
doorstromen. Het uitbreiden van het onthaalteam, gekoppeld aan de vele vragen die er op hen af
komen, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. De nood vanuit team Kort, alsook vanuit het
Onthaalteam, om samen te zitten werd hierbij sterker. We hopen in de komende periode samen te
kunnen zorgen voor meer duidelijkheid en op die manier een aanbod op maat voor de ons toe
vertrouwde gezinnen aan te bieden.
In de feedback van gezinnen lezen en horen we dat we samen een verschil hebben kunnen maken. De
overgrote meerderheid van de begeleide jongeren en hun ouders geven aan zeer tevreden te zijn. We
hopen op deze manier ook in 2022 samen verder te kunnen werken.
Wanneer gezinnen voor een ERPP-begeleiding op de wachtlijst komen, wordt door het Onthaalteam
ingeschat of er nood is aan een voortraject in wachttijd. Onder andere om gezinnen continuïteit te
bieden wordt de vraag voor dit voortraject in ons team gelegd. Zo zagen we in 2021 dat een gezin in
wachttijd bij de start van de begeleiding door dezelfde begeleider kon worden opgestart. Dit maakt de
opstart vlotter aangezien er reeds een vertrouwensband tussen het gezin en de begeleider aanwezig is.
In 2021 hebben we een overleg gehad met K-delta en KPC om mogelijkheden in samenwerking te
bespreken. Op dit moment staat het KPC open voor eventuele inhoudelijke intervisies over vragen die
onze begeleiders bezighouden. We zullen ook in 2022 verder zoeken en verder bouwen om deze
samenwerking optimaal te laten verlopen.
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4.4

Team Midden-West

Kadering
Team ‘Midden-West’ biedt integrale thuisbegeleiding (zowel LI als BS) en 1 CBAW aan binnen onze
afgebakende regio.
In 2021 was de gemiddelde personeelsbezetting 4.9 VTE. Het team draagt samen de
verantwoordelijkheid voor 35 begeleidingen (of 48 face-to-face contacturen).

4.4.1

Cliëntresultaten

Bezetting

Bezetting
t.a.v. 35 gezinnen
104,54%

109,94%*

104,49%

112,72%

112,18%

KWARTAAL 1

102,48%

116,71%

116,06%

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

2020

2021

KWARTAAL 4

92%

Het aantal gezinnen dat we bereiken blijft hoog. We zien geen noemenswaardige pieken of dalen. Het
jaargemiddelde bedraagt 105.36%. De begeleiders hebben zich ook in 2021 ingezet om zoveel mogelijk
gezinnen te begeleiden.

Evolutie aantal gezinnen
31

33

2017

2018

38

40

2019

2020

36

2021

Het aantal begeleide gezinnen ligt lager dan in 2020. Vermoedelijk houdt dit verband met de hogere
benutting t.o.v. vorig jaar. We streven ook naar werkbaar werk. De zwaarte van problematieken in
sommige begeleidingen leidt er soms toe dat, ondanks de ondersteuning vanuit de organisatie, er
tijdelijk minder begeleidingen worden opgenomen.
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Evolutie start & stop
26 25

27 26

2017

2018

27

21 18

2019
start

22

2020

20

25

2021

stop

In 2021 zijn er ‘slechts’ 20 begeleidingen gestart. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er meer
begeleidingen gestart dan gestopt. Dit zal een hogere bezetting geven bij de start van 2022 (nl.
104.54%). Bijkomend ligt de bezetting in 2021 gemiddeld bijna 10% lager dan in 2020. Zoals hierboven
reeds beschreven is, spelen een hogere benutting en het rekening houden met de draagkracht van het
team hier een rol in. A.d.h.v. de VOB-analyses blijven we zoeken hoe we begeleiders optimaal kunnen
ondersteunen in het omgaan met onveilige situaties en hopen we draagkracht verhogend te werken.

Benutting

Benutting o.b.v. personeelscapaciteit
95,98%

93,62%

86,57%

73,36%

64,25%

KWARTAAL 1

84,61%

KWARTAAL 2
2020

74,23%

72,68%

KWARTAAL 3
2021

87,86%

78,90%

KWARTAAL 4

JAARGEM

92%

De benutting o.b.v. personeelscapaciteit is gestegen t.o.v. 2020, maar we halen ook in 2021 niet de
verwachte 92%. De coronamaatregelen, met als gevolg een moeilijkere bereikbaarheid van gezinnen
speelt hierin een rol. Telefoon- en videocontacten duren meestal korter dan huisbezoeken.

Benutting o.b.v. bezetting
110,49%

97,82%

94,58%
68,80%

KWARTAAL 1

94,42%

81,77%

KWARTAAL 2
2020

Daidalos vzw

78,02%

KWARTAAL 3
2021
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96,58%

82,55%

KWARTAAL 4

81,06%

JAARGEM

92%
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In 2021 is er gemiddeld een hoge benutting o.b.v.de bezetting. De begeleiders hebben huisbezoeken
en online contacten gecombineerd om dit te realiseren. Er was zeker voldoende contact met de
gezinnen. De benutting is in het eerste kwartaal een stuk hoger dan gemiddeld en in het 4 de kwartaal
vrij laag. Crisissen in gezinnen zorgden in het eerste kwartaal dat gezinnen meer contact met de
begeleiding nodig hadden. In het 4de kwartaal zijn o.a. ziektes (van gezinnen en begeleiders) en verlof
van begeleiders een reden voor minder contact met de gezinnen.

Benutting LI & BS
Midden West
128,35%

105,35%

95,10%

KWARTAAL 1

103,84%

93,50%

KWARTAAL 2
LI

96,02%

KWARTAAL 3
BS

87,45%

75,44%

KWARTAAL 4

92%

De benutting van de breedsporige begeleidingen is in het eerste kwartaal hoog. In enkele van deze
begeleidingen was tijdens crisissen veel contact met de verschillende gezinsleden nodig. De benutting
van de breedsporige begeleidingen is in het 4de kwartaal lager. Schakelingen naar een laag intensieve
begeleiding worden niet altijd dadelijk gerealiseerd omdat niet altijd duidelijk is of het om een tijdelijke
lagere intensiteit gaat.

Einde & doelrealisatie

Duur van de gestopte begeleidingen
uitgedrukt in dagen
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In 2021 werden 25 begeleidingen afgesloten. Bovenstaande grafiek geeft voor elke gestopte begeleiding
(blauwe stip) de begeleidingsduur weer (in dagen). Er wordt geen onderscheid gemaakt naar intensiteit
(LI/BS) daar deze kan variëren doorheen de begeleiding.
In 2021 stopten 4 begeleidingen na enkele maanden. In 2 van deze gezinnen kon de jongere niet langer
thuis verblijven. In de andere 2 gezinnen (aanmeldingen door het OSD) hadden de gezinsleden geen
vragen.
De 4 begeleidingen die meer dan 3 jaar duurden waren gezinnen met problematieken op zeer veel
verschillende vlakken.
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Werden de doelen gerealiseerd?
Ja
9

Grotendeels wel
6

Eerder niet
5

Nee
5

Wat betekent dit concreet?
- Ja (doelen bereikt):
o 8x is er geen verdere hulp nodig vanuit de eigen voorziening.
o 1x wordt de begeleiding verdergezet op naam van een ander familielid. In de 8 situaties
wordt vervolghulp geboden door VAPH, privétherapeut, CLB,
GGZ en
drughulpverlening.
-

Grotendeels wel (doelen grotendeels bereikt):
o In 2 situaties is er geen verdere hulp binnen de organisatie nodig en ook geen
vervolghulp buiten Opgroeien. In 1 van deze situaties is drughulpverlening en een GGZbegeleiding aangewezen. In de andere situatie is er een VAPH-begeleiding nodig.
o 1 maal is er een meer aangepast aanbod nodig. Als vervolghulp is ook GGZ-begeleiding
en CLB aangewezen.
o In 1 situatie is als vervolghulp het CLB aangewezen.
o In 2 gezinnen is drughulpverlening en GGZ-begeleiding passend.

-

Eerder niet (doelen eerder niet bereikt)
o 3x is een meer aangepast aanbod noodzakelijk, in 1 situatie is een VAPH-begeleiding
aangewezen, in 1 situatie GGZ-begeleiding en huisarts, in 1 situatie dagcentrum.
o 1x volgt begeleiding door een OCMW en drughulpverlening.
o In 1 gezin is er vervolghulp vanuit GGZ, CLB en huisarts.

-

Neen (doelen niet bereikt):
o 2x was er sprake van uitval: in 1 situatie omwille van een onwerkbare
hulpverleningsrelatie, in 1 situatie waren de veiligheidsrisico’s te groot.
o 1x is de hulpverlening verdergezet op naam van een ander familielid en is het CLB
ingeschakeld.
o 1x is er geen verdere hulp in de eigen voorziening noodzakelijk en is GGZ-begeleiding
aangewezen.
o 1x is er VAPH-begeleiding en GGZ-begeleiding nodig.

Cliënten & verwijzers feedback
Feedback van ouders
Over het algemeen kregen we positieve feedback van de gezinnen. We zien geen alarmerende signalen
uit de resultaten naar voor komen. Hieronder enkele resultaten waar we fier op mogen zijn.
28 ouders/opvoedingsverantwoordelijkheden uit 19 gezinnen vulden de eindevaluatievragenlijst in. Dit
is een hoog aantal. Begeleiders vinden het zeer belangrijk om feedback te krijgen van de begeleide
gezinnen en gebruiken hiervoor naast de mondelinge feedback die ze krijgen van de gezinnen ook de
eindevaluatievragenlijst.
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Bijna iedereen (96%) geeft aan dat er voldoende gewerkt werd aan doelen die hij/zij belangrijk vond.
Alle respondenten geven aan dat er oog was voor wat goed liep in het gezin.
82% van de volwassenen geven aan dat er netwerk werd betrokken in de begeleiding.
Het grootste deel van de cliënten (85%) geeft aan dat ze altijd hun gevoelens en gedachten konden
delen met de thuisbegeleiding. De andere 15% duidt aan dat ze dit meestal wel konden, maar soms ook
niet.

Feedback van jongeren +12 jaar
Bij 14 jongeren werd de thuisbegeleiding geëvalueerd a.d.h.v. een evaluatievragenlijst. In de evaluaties
komt naar voor dat 95% van de jongeren zich meestal gehoord voelt.
75% van de jongeren geeft aan dat er voldoende werd gewerkt rond vragen die voor hem/haar
belangrijk zijn. 20% van de jongeren geeft aan dat dat voor hen soms niet het geval was.
Alle kinderen geven aan dat er aandacht was voor wat goed liep in het gezin.
88% van de jongeren geeft aan dat er personen uit hun eigen omgeving werden betrokken in de
begeleiding.

Feedback van jongeren -12 jaar
7 kinderen onder de 12 jaar vulden een evaluatievragenlijst in. We zijn tevreden met deze respons.
6 kinderen geven aan dat ze goed hebben kunnen praten met de begeleider.
Een vijftal kinderen geven aan dat ze iets geleerd hebben in de begeleiding.

Feedback van verwijzers
Ongeveer de helft van de verstuurde evaluaties kregen we ingevuld terug, een stijging t.a.v. 2020. Het
kwaliteitsanker van ons team heeft strikt opgevolgd welke evaluatieformulieren niet werden ingevuld
en stuurde een herinneringsmail naar de aanmelders. Dit kende regelmatig een positief gevolg.
Samenwerking:
We ontvangen van de verwijzers geen signalen dat er problemen zijn in de samenwerking. Integendeel,
allen geven een positieve score op de items in de vragenlijst die hiernaar verwijzen.
Effect:
De meeste verwijzers (80%) zien een verbetering in de situatie en geven aan dat thuisbegeleiding een
rol speelde in deze positieve evolutie.

Dagtochten
Als team Midden-West organiseren we sinds een aantal jaren dagtochten voor de kinderen/jongeren uit
de gezinnen. Een aanbod dat steevast werd gewaardeerd door de gezinnen en voor ons als team een
middel was om op een andere manier met gezinnen aan de slag te gaan. Een waardevolle aanvulling op
de gebruikelijke huisbezoeken. Sinds de corona-uitbraak is er geen enkele dagtocht kunnen doorgaan.
Het is zeker de bedoeling om in de toekomst, als de coronamaatregelen het toelaten, opnieuw met
kinderen/jongeren op daguitstap te gaan.
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4.4.2

Medewerkersresultaten

Gerealiseerde versus contractuele VTE
Team CB-MW
4,95

3,60

4,95

4,95

3,95

3,60

JAN

FEB

MAA

KWARTAAL 1
(3,72/4,95 VTE)

4,95

3,46

APR

4,95

4,95

3,68
2,93

MEI

JUN

KWARTAAL 2
(3,36/4,95 VTE)

5,70

5,46

5,35
4,63

3,89
3,18

3,13

JUL

AUG
KWARTAAL 3
(3,40/5,50 VTE)

gerealiseerd

SEP

3,27

OKT

4,15

4,15

2,92

3,11

NOV

DEC

KWARTAAL 4
(3,10/4,31 VTE)

contractueel

Gemiddeld 4.9 VTE vormden samen team Midden-West. Bij de start van het jaar is er een collega reeds
langdurig ziek. Door de onduidelijkheid werden de begeleidingen opgevangen door de hele vzw ploeg.
Vanaf juli werd de stagiaire ingeschakeld als nieuwe werkkracht. Later op het jaar nam de collega ontslag
en ging er een collega op zwangerschapsverlof.

Overuren - ziekte - verloven - ADV -0,00vorming

20,4018,70

Team CB-MW

0,00

OVERUREN ZIEKTE KORT ZIEKTE LANG VERLOVEN
ADV
VORMING
-27,50
-18,24
-3,66
-23,92 -73,00
-90,40
-80,15
-125,90 -9,20
-71,88 -77,25
-126,55
-146,75
-189,07
-280,33

-363,00
-370,50
-378,00

Kwartaal 1
(3,72/4,95 VTE)
Kwartaal 2
(3,36/4,95 VTE)
Kwartaal 3
(3,40/5,50 VTE)
Kwartaal 4
(3,10/4,31 VTE)

-543,88

Overuren worden gemaakt en kunnen ook worden terug genomen.
Zoals eerder vermeld hebben we verschillende collega’s voor langere tijd moeten missen.
Opvallend is het hoog aantal uren verlof in het 3de en 4de kwartaal.
De ADV-uren zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de 4 kwartalen.
In het 4de kwartaal ligt het aantal ADV-uren iets hoger, omdat alle uren dienen worden opgenomen.
Er werd in 2021 zeer weinig vorming gevolgd. In 2022 starten 2 mensen een langdurige opleiding.
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4.4.3

Reflecties team Midden-West

Wederom was 2021 een bewogen en moeilijk jaar. Ondanks de moeilijke werkomstandigheden
(COVID-19) haalden we veel voldoening uit de positieve verhalen van onze gezinnen waarvan we getuige
waren en, voor even, medeauteur mochten zijn. We hebben ook weerstand en ontevredenheid gevoeld
bij een aantal gezinnen. Weerstand waar we heel veel begrip voor willen hebben en waarmee we zo
gepast mogelijk zijn omgegaan.
Echte authentieke menselijke face-to-face contacten met gezinnen en mee mogen schrijven aan hun
verhaal blijft zonder twijfel de grootste energieleverancier voor ons als mens en als thuisbegeleider. Het
zijn deze contacten die echt waardevol zijn en waarmee we verschil kunnen maken in het
begeleidingswerk. Echter, coronamaatregelen beperkten deze authentieke contacten regelmatig heel
ernstig. Technologische hulpmiddelen werden gebruikt, maar konden allesbehalve verhinderen dat we
blijven zitten met een gevoel van kwaliteitsverlies. Het gebruik van methodieken, het inschatten en
opvolgen van veiligheid, werken met het hele gezin is moeilijker bij het online werken. Technische
mankementen (wegvallen van de internetverbinding, slechte beeld- of geluidskwaliteit, enz.) zorgen
soms voor moeilijkere contacten met de gezinnen.
Onveilige situaties blijven een dagelijkse realiteit waardoor onze gekende interne ondersteuningsmiddelen (intervisie, teamvergadering, werkbegeleiding) van groot belang bleken. Meer dan ooit
voelden we de nood aan rechtstreeks contact met collega’s. Meer dan ooit werd dit verhinderd door de
aanhoudende pandemie en bijhorende maatregelen. Het gemis aan sociale contacten met collega’s en
de onmogelijkheid om voldoende in de gezinnen te kunnen werken, maakten van 2021 op emotioneel
en psychisch vlak een erg zwaar jaar. De vraag hoe we dit samen kunnen volhouden, werd steeds meer
prangend en zal ons in 2022 ongetwijfeld (blijven) bezighouden.
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4.5

Team Noord

Kadering
Team Noord biedt integrale thuisbegeleiding aan, zowel LI als BS en CBAW, binnen hun afgebakende
regio.
Volgens de personeelsequipe (4.70 VTE) begin januari werd het doel 35 gezinnen (47 contacturen per
week) net zoals vorig jaar behouden. Dit wordt ondanks personeelsschommelingen niet aangepast om
een vergelijking tussen de kwartalen mogelijk te maken. In de medewerkersresultaten kan je zien dat
ons team ook beïnvloed wordt door gewone personeelsissues.

4.5.1

Cliëntresultaten

Bezetting

Bezetting
t.a.v. 35 gezinnen
103,08%
108,57%

KWARTAAL 1

110,99%

104,88%

98,12%
118,24%

125,53%

116,80%

KWARTAAL 2
2020

KWARTAAL 3
2021

KWARTAAL 4

92%

We bereiken het vooropgestelde doel van het aantal gezinnen. In kwartaal 2 kenden we even een iets
lager percentage o.w.v langdurige ziekte van een collega die niet vervangen werd. Begeleidingen
werden verdeeld onder de andere collega’s waardoor zij geen ruimte hadden om nieuwe gezinnen op
starten.
In kwartaal 4 zien we een iets hoger aantal
gezinnen, aangezien er toen een nieuwe
collega startte. Wanneer een nieuwe collega
aansluit in het team vinden we het van
belang dat dit opbouwend gebeurt. Deze
collega startte gespreid gezinnen op zodat
deze zich voldoende kon inwerken alsook
gaf dit minder administratieve belasting
(o.a. handelingsplannen, evolutieverslagen).

Evolutie aantal gezinnen
40

41

42

2018

2019

2020

30

2017

37

2021

Ondanks de schommelingen in de gepresteerde uren blijven we ons vooropgestelde doel van 35
gezinnen behalen.
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Wanneer we het aantal gezinnen over de jaren heen bekijken zien we echter een daling. Dit heeft te
maken met:
- Opstartperikelen: verliesdagen, open plaatsen die niet dag op dag kunnen worden ingevuld.
- Personeelsissues: in december werden 8 open plaatsen niet onmiddellijk ingevuld (o.w.v
corona, ziekte en verlof).
- Inschatting van breedsporige en/of laag intensieve begeleidingen. Er werden meer
breedsporige begeleidingen opgestart.

Evolutie start & stop
36

2017

32 31

26

24 20

2018

25 25

2019
start

2020

32 35

2021

stop

Ondanks de daling in het aantal gezinnen t.o.v. vorig jaar, zien we een stijging in zowel het aantal nieuwe
gezinnen als het aantal begeleidingen dat werd afgerond.
Wanneer we een blik werpen op de duur van de gestopte begeleidingen zien we dat er veel langdurige
begeleidingen zijn afgerond. Ook de interne schakelingen zijn hiervoor een verklaring. Het betreft voor
team Noord wel nieuwe begeleidingen, maar het zijn geen nieuwe jongeren/gezinnen binnen Daidalos.
(2 begeleidingen schakelden van zus of broer naar broer en 1 begeleiding van team Dagcentrum kwam
naar team Noord.)

Benutting
Alle contacten binnen team Noord worden hierbij in rekening gebracht. Er wordt geen rekening
gehouden met verlof, ziekte, nieuwe teamleden die worden ingewerkt, ...

Benutting o.b.v. personeelscapaciteit
94,86%
82,25%

KWARTAAL 1

82,56%
66,86%

79,02%73,03%

85,69%
68,26%

78,51%79,87%

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

JAARGEM

2020
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2021
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De contacturen van begeleiders in verhouding tot hun werkpercentage zakt in kwartaal 2 om nog verder
te dalen in kwartaal 3 en 4. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:
- Begeleiders begeleiden in de praktijk niet het aantal gezinnen die ze volgens vooropgestelde
punten zouden moeten begeleiden.
- In kwartaal 4 was er veel verlof, ADV én ziekte waardoor het moeilijk was om begeleidingen op
te starten.
Heel wat startende begeleidingen liepen vertraging op o.w.v verschillende oorzaken, m.a.w. er waren
‘verliesdagen’ (o.a. enkele toewijzingen die op zich lieten wachten, starts die werden uitgesteld o.w.v
ziekte begeleider of gezin, opstarts die uitgesteld werden o.w.v verlof). Vooral in kwartaal 4 was dit het
geval. Er werd dat kwartaal ook uitzonderlijk veel (19) open plaatsen doorgegeven.
Het jaarresultaat is vergelijkbaar met dat van 2020. Het bleef in 2021 echter werken in uitzonderlijke
omstandigheden. Opnieuw doet het lage benuttingspercentage afbreuk aan de inspanningen die
medewerkers leveren om in contact en ten dienste te staan van de gezinnen. Daarnaast vinden we het
wel nodig om stil te staan bij acties om de verliesdagen te beperken.

Benutting o.b.v. bezetting
95,52%

97,26%

96,65%

91,19%

84,07%
93,11%

93,69%

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

72,69%

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2
2020

2021

92,44%
88,25%

JAARGEM

92%

We vinden het van belang om aanwezig te zijn en continuïteit in het proces van gezinnen te bieden. Dit
hebben we voldoende kunnen waarmaken in kwartaal 1 en 2. De 2 de helft van het jaar vraagt enige
verduidelijking.
- In de verlofperiode (juli/augustus) waren er heel wat gezinnen in afbouw die daardoor niet of
minder werden opgevolgd.
- We merkten ook op dat o.w.v corona het voor gezinnen soms nog moeilijker was om een collega
in huis toe te laten tijdens verlof of ziekte van de eigen begeleider.
- Ook door corona werden dit jaar opnieuw heel wat huisbezoeken afgebeld o.w.v ziekte van het
gezin of de begeleider. Het is niet altijd mogelijk om het huisbezoek in dezelfde week opnieuw
te plannen. In plaats daarvan worden er wel vaak digitale contacten voorgesteld. Echter niet
alle gezinnen staan hiervoor open. Daarnaast zijn digitale contacten vaak korter dan
huisbezoeken.
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Benutting o.b.v. bezetting
Team Noord
14,26%
21,11%

13,35%
18,78%

9,98%
6,38%

10,93%
10,50%

60,15%

65,13%

67,71%

69,76%

KWARTAAL 1
95,52%

KWARTAAL 2
97,26%

KWARTAAL 3
84,07%

KWARTAAL 4
91,19%%

huisbezoek

videogesprek

telefoon

In de meeste gezinnen waar we komen is de benutting goed. Er is een kleine terugval in kwartaal 3 o.w.v
de verlofperiode.
Huisbezoeken blijven het belangrijkste aandeel. In kwartaal 1 en 2 waren de coronamaatregelen het
strengst en wordt er het meest overgeschakeld naar (video)bellen. In de verlofperiode wordt dit
niet/nauwelijks ingezet ter opvolging.

Benutting LI & BS
Noord
102,20%

101,35%
82,28%

KWARTAAL 1

82,76%

82,77%

KWARTAAL 2
LI

75,69%

KWARTAAL 3
BS

88,57%

98,40%

KWARTAAL 4

92%

In kwartaal 4 zien we een vermeerdering van breedsporige dossiers. SofS dossiers en gedeelde
begeleidingen (o.a. complexe scheidingen) zitten hierin vervat.
De trend van meer laag intensieve begeleidingen blijft.
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Einde & doelrealisatie

Duur van de gestopte begeleidingen (35)
uitgedrukt in dagen
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Evolutiebesprekingen zijn voor ons momenten waarop we een mogelijke verlenging of stopzetting
kritisch bespreken. Dit doen we aan de hand van volgende richtvragen:
- Hebben de ouders/kinderen nog een hulpvraag?
- Is de veiligheid in het gedrang? Hoe functioneren de kinderen? Emotionele/fysieke veiligheid?
- Is er nog groei mogelijk? Maken we nog verschil?
- Competentiemodel: draagkracht/draaglast; wordt er tegemoet gekomen aan het
ontwikkelingsniveau van het kind?
- Is er netwerk? Is er vervolghulp?
Begeleidingen die korter dan 6 maanden duren, benoemen we als kortdurende begeleidingen.
Langdurige begeleidingen zijn voor ons begeleidingen die langer dan 1 jaar lopen. We zien dat er dit jaar
meer korte begeleidingen (5 à 7) zijn. Hiervan zijn twee begeleidingen geschakeld naar broer/zus. Bij 2
begeleidingen hadden gezinnen geen vraag meer. Er was 1 gezin waarbij de jongere geplaatst werd en
de betrokken hulpverlening verder aan de slag ging in het gezin. Bij 1 gezin was er sprake van uitval. Bij
1 begeleiding (SofS gezin) was de onveiligheid te groot en schatte het netwerk zelf in dat een neutrale
plaatsing veiliger was. Toch is er ook een sterke stijging op te merken bij het aantal begeleidingen met
een duurtijd van 2 jaar en meer (11 begeleidingen).
Werden de vooropgestelde doelen gerealiseerd?
We maken samen met het gezin een inschatting of doelen voor hen al dan niet bereikt zijn (cfr.
eindverslag). Indien er nog aandachtspunten zijn, neigen we eerder naar ‘grotendeels gerealiseerd’. Als
in het eindverslag naar voren komt dat de meeste doelen niet gerealiseerd zijn, neigen we naar ‘eerder
niet of niet’.
Ja
14

Grotendeels wel
7

Eerder niet
7

Neen
7

Wat betekent dit concreet?
Van de 35 begeleidingen die werden afgerond werden er 21 positief afgerond, 60% oftewel 14 keer
volledig bereikt (ja) en 7 grotendeels.
- 16x is er geen verdere hulp nodig in onze voorziening;
- Voor 3 jongeren was er een aangepast aanbod nodig; nl. 2x VAPH verblijf (met GGZ en
gezinszorg) en 1x dagbegeleiding in groep.
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Voor 2 jongeren wordt er gekeken naar andere voorzieningen nl. OVBJ contextbegeleiding en
drughulpverlening (beiden staan op de wachtlijst).

7x zijn we niet zo tevreden over het behaalde resultaat (doelen zijn eerder niet/niet bereikt). Voor deze
gezinnen werd de volgende hulp aangewezen:
- OBVJ-verblijf en GGZ begeleiding;
- OVBJ ondersteunende begeleiding en privétherapeut;
- OVBJ dagbegeleiding in groep, VAPH-begeleiding en GGZ-begeleiding;
- GGZ-begeleiding;
- Privétherapeut, GGZ begeleiding, VAPH begeleiding en OCMW;
- Privétherapeut;
- CLB, privétherapeut en huisarts.
Neen (doelen niet bereikt): 7x
- 4x is er sprake van uitval:
o waarbij er 1x een zwaar incident is geweest;
o 3x werd de begeleiding beëindigd vanwege een onwerkbare hulpverleningsrelatie:
▪ 1x (SofS) zijn de kinderen eruit gehaald door de jeugdrechtbank o.w.v feiten bij
de ouders en onveiligheid.
▪ 1x wilde het gezin niemand meer binnenlaten o.w.v corona, wegens angst voor
besmetting, begeleiding zorgde voor teveel druk.
▪ 1x was er geen vertrouwen meer van het gezin naar de begeleiding toe. Dit
gezin heeft een klacht ingediend. Gesprekken hierrond zijn opgenomen door
het organisatorisch coördinatieteam.
- 2x was er een meer aangepast aanbod nodig (OVBJ verblijf en pleegzorg).
- Bij 1 begeleiding werd de begeleiding op naam van een ander gezinslid gezet; de aangemelde
jongere werd geplaatst, maar er waren ook gezinsthema's waar nog een tijdje rond gewerkt
werd.

Cliëntenfeedback
In 2021 werden er 35 begeleidingen afgerond binnen team Noord waarvan:
- 30 contextbegeleidingen;
- 1 begeleiding werd op naam van een jonger kind gezet, omdat de aangemelde jongere uit huis
geplaatst werd en het wel aangewezen was om de begeleiding te laten verder lopen op naam
van het jonger kind;
- 4 SofS-dossiers; over de SofS-dossiers wordt op een andere plaats in dit verslag (krachttoeren)
iets vermeld.
In totaal waren er dus 30 gezinnen aan wie er een eindevaluatievragenlijst aangeboden werd.
Dit jaar gingen we verder aan de slag met de aangepaste vragenlijsten uit 2019. Er werden geen nieuwe
aanpassingen gedaan in 2020.
Van de ouders kregen we 23 vragenlijsten terug uit 17 gezinnen (51% t.o.v. 69% in 2020).
Van de jongeren (+12-jarigen) kregen we 11 vragenlijsten terug uit 8 gezinnen (44% t.o.v. 45% in 2020).
De beperkte respons wijten we mede aan online contact waarbij de verstuurde vragenlijsten niet terug
werden gezonden ondanks aandringen. Indien de begeleider uit het oog verliest om tijdens het laatste

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

84

huisbezoek de lijsten terug te vragen, komen ze ook niet bij ons terecht. We bekijken in 2022 op welke
manier we beter feedback kunnen verzamelen (zie Verbeteracties gebruikerstevredenheid).
Bij de jongere kinderen kregen we 6 vragenlijsten terug uit 6 gezinnen (66% t.o.v. 61% in 2020).

Rond eigenaarschap stelden we de ouders en de +12-jarigen volgende vraag:
- Werd je voldoende ondersteund om met je eigen zorgen/doelen aan de slag te gaan?
Bij de ouders antwoordde 96 van de respondenten ‘ja’ op deze vraag. 4 (1 respondent)
antwoordde ‘nee’ en vermeldde als reden ‘complexe situatie’.
Bij de jongeren antwoordde 91% van de respondenten positief op deze vraag. 9% (1 respondent)
antwoordde negatief. Er wordt als reden gegeven dat er te veel met de ouders gepraat werd en dat
de jongere zelf met vragen bleef zitten.
We blijven voornamelijk positief scoren op deze vraag. Toch willen we ook zeker voldoende
aandacht blijven besteden om alle gezinsleden op regelmatige basis te bevragen naar hun zorgen.
Rond netwerkgericht werken vroegen we aan de ouders en de +12-jarigen:
- Hoe was het voor jou dat de begeleiding mensen rondom jou betrokken heeft?
In de meeste gezinnen slaagden we erin om het netwerk te betrekken en vonden de gezinnen het:
goed (7x), steunend (5x), oké, (1x), zeer ondersteunend (1x), helpend (4x), gewoon (1x), heel
belangrijk (1x), heel goed (1x), niet gedaan (1x).
Via onderstaande vraag polsten we bij de ouders en de +12-jarigen naar het krachtgericht werken.
- In welke mate heb je gezien/gevoeld/ervaren dat er aandacht was voor datgene wat goed loopt,
de eigen krachten?
Bij de ouders antwoordden de respondenten 12x altijd (57%), 6x regelmatig (26%), 3x voldoende
(13%) en 1x soms (4%). Nooit werd ‘niet’ aangeduid als mogelijke optie.
De jongeren gaven volgende antwoorden: 1x altijd (9%), 7x regelmatig (64%), 2x voldoende (18%),
1x soms (9%). Geen enkele jongere gaf ‘niet’ als antwoord.
Uit bovenstaande antwoorden nemen we mee dat we voldoende aandacht moeten blijven besteden
aan krachtgericht werken. De scores zijn niet éénduidig positief.
Onze geplande actie van vorig jaar om met het team stil te staan rond krachtgericht werken is niet
doorgegaan. We zetten deze opnieuw op de agenda voor 2022.
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4.5.2

Medewerkersresultaten

Gerealiseerde versus contractuele VTE
Team CB-Noord
5,08

5,50
4,70

4,70

4,09

4,01

4,70

4,70

3,16

3,21

APR

MEI

5,50

4,70

4,85

4,87

4,13

4,23

SEP

OKT

4,81

JAN

FEB

MAA

KWARTAAL 1
(4,30/4,83 VTE)

3,68

3,91

JUN

JUL

KWARTAAL 2
(3,35/4,70 VTE)

3,26

AUG
KWARTAAL 3
(3,77/5,28 VTE)

gerealiseerd

5,45

5,45

3,70

3,66

NOV

DEC

KWARTAAL 4
(3,86/5,26 VTE)

contractueel

Team Noord kent een stabiele samenstelling. De verhoging van de vaste contractuele VTE (4.70) hebben
te maken met vervanging i.f.v. zwangerschap en preventief inwerken van nieuwe collegae (vlinder).

Overuren - ziekte - verloven - ADV - vorming

15,27
7,90
3,96

0,00

Team CB-Noord

0,00
0,00

OVERUREN ZIEKTE KORT ZIEKTE LANG VERLOVEN
ADV
VORMING
-53,40-72,40
-36,71 -13,14
-14,00-12,50
-67,50
-85,93
-89,96
-44,00
-47,29
-79,60
-101,60
-97,00
-295,50

-286,00

-462,09

Kwartaal 1
(4,30/4,83 VTE)
Kwartaal 2
(3,35/4,70 VTE)
Kwartaal 3
(3,77/5,28 VTE)
Kwartaal 4
(3,86/5,26 VTE)

-578,87

Kwartaal 2 wordt gekenmerkt door een langere ziekteperiode van een collega die niet werd vervangen.
We zien een groot volume aan verlof in kwartaal 3 en 4.
In kwartaal 4 zien we het grootste volume ADV-uren, alsook de meeste min-uren naast ziekte-uren. Dit
heeft vooral te maken met het feit dat iedereen op het einde van het jaar zowel met verlof, ADV en
overuren op nul dient te staan. Er worden geen uren meegenomen naar het nieuwe jaar.
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4.5.3

Reflecties team Noord

Het jaar is aan een hoog tempo voorbij gevlogen, alles lijkt gewoon verder te bollen, en toch… als we
terugblikken is er de voorbije maanden heel wat verandering geweest. De samenstelling van het team
kende wisselingen met extra versterking van nieuwe collega’s maar ook het vertrek van collega’s.
Gezinnen moesten verdeeld en opgevangen worden door de rest van het team. Als team toonden we
hierin ons groot aanpassingsvermogen.
Corona was nog steeds aanwezig dus het bleef afstemmen en zoeken naar de best mogelijke manier
om contact te krijgen/houden met gezinnen. Toch voelden we dat er stilaan wat meer flexibiliteit kwam
door de versoepelingen van de maatregelen. We konden weer aan huis gaan bij de gezinnen,
face-to-face contacten leggen… dit voelde aangenaam. Terug het bekende met de nodige
voorzichtigheid!
Elkaar ‘treffen’ als team is voor ons een belangrijke waarde; de uitwisselingen zijn essentieel om onze
gezinnen te blijven dragen. Corona belemmerde ons hierin. Het was een sterk gemis.
Het structureel telewerken werd binnen ons team niet als vanzelfsprekend onthaald. Het voedt soms
het gevoel van solowerk en dit is, naast de soms moeilijke praktische haalbaarheid, ook een hindernis
in het samendragen van toch wel complexe en mentaal belastende
dossiers/samenwerkingsverbanden.
Het beschikken over een eigen laptop en smartphone werd enthousiast onthaald. Het maakt het
(tele)werken, het contact met ons team en met gezinnen makkelijker.
Ondanks corona zijn we steeds blijven zoeken naar hoe we in verbinding kunnen blijven als team. Elkaar
kunnen zien, aanvoelen en face-to-face overleggen over gezinnen… Het voelt vertrouwd en we halen
hier veel energie uit. De intervisiemaandagen staan dan ook met stip aangeduid in onze agenda! We
proberen voldoende energie te ‘tanken’ om de rest van de week volop voor onze gezinnen te blijven
gaan. Het ‘voor gezinnen gaan’ is echter niet zo’n vanzelfsprekendheid. Het vraagt veel creativiteit,
‘veilige’ inschatting, kritische blik op efficiëntie. Het team heeft daar elkaar in nodig.
Een thema waar we als team meer bewust mee bezig willen zijn is de
invulling van intervisiemomenten. Het team kent elkaar goed, voelt veilig
en vertrouwd aan. We kwamen tot de conclusie dat er heel wat verschil is
en mag zijn. Om dit verschil te kunnen toelaten hebben we wel van ieder
teamlid nodig dat hij/zij in verbinding blijft gaan. Verschil zorgt voor een
uitdaging tot (zelf)reflectie.
Ieder vogeltje mag anders op den draad zitten (recht, ondersteboven, scheef) zolang het maar op
dezelfde draad zit en niet uit verbinding gaat en op een andere draad gaat zitten.
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4.6

Team Dagcentrum

Nieuw in onze aanpak bij het schrijven van het kwaliteitsverslag is dat we meer willen VERtellen aan de
hand van onze uitgebreide kwartaalsfeerbeelden. Deze hebben we thematisch opgesplitst zodat we de
fragmenten als een mozaïekvertelling kunnen toevoegen aan de grafieken (in cursief). Zo hopen we een
beter evenwicht te vinden tussen het tellen, met behulp van de tabellen en grafieken, en het
ondersteunen door middel van ervaringen delen.

Kadering
Het team Dagcentrum heeft een gedifferentieerde opdracht. We nemen zowel de context-, individuele
als de groepsbegeleiding voor onze rekening.
Daarnaast is er ruimte om de gezinnen van jongeren die op de wachtlijst staan al contextbegeleiding
aan te bieden (‘voortraject’) voordat er plaats is in de leergroep of om gezinnen verder te begeleiden
als de jongere niet langer de leergroep nodig heeft (‘natraject’), aangevuld met integrale
thuisbegeleiding/contextbegeleiding. Op die manier kunnen we flexibel omgaan met zorgvragen.
Deze opdracht wordt gedragen door 5 begeleiders en werd vanaf juli proactief aangevuld met 80% VTE
(vlinderfunctie). Dit geeft extra mogelijkheden voor verschillende trajecten en zo kunnen we inspelen
op voorziene en onvoorziene afwezigheden van begeleiders.
Bij de start van 2021 werden 8 jongeren in de groep opgevangen en liepen er 7 contextbegeleidingen
in het gezin van jongeren, waarvan het traject in de leergroep eerder werd afgerond (natrajecten).
Eén voortraject werd opgestart en later, bij het vrijkomen van een open plaats, kon de jongere starten
in het dagcentrum.
In 2021 werden 7 nieuwe jongeren en hun gezin begeleid in het dagcentrum. 3 jongeren en hun gezin
schakelden intern vanuit een andere werkvorm naar het dagcentrum.
“In de eerste drie maanden van 2021 zijn er maar liefst drie nieuwe jongeren gestart in het dagcentrum.
En bijgevolg namen we ook afscheid van anderen die vrij acuut andere hulp nodig hadden. Dit brengt
heel wat beroering met zich mee en is voor zowel de nieuwe jongeren, maar ook de jongeren die er al
waren, vaak een spannend moment. We proberen hier steeds beter op te anticiperen door de jongeren
beter voor te bereiden. Zo wordt de jongere bijvoorbeeld op het whiteboard aan de hand van enkele
hobby’s of interesses geïntroduceerd. Bovendien proberen we de nieuwe groep op basis van
statushiërarchie te visualiseren, om de ‘verse’ groepsdynamieken die ontstaan zo nauw mogelijk te laten
aansluiten op de behoeften en noden van de groep.”
In 2021 hebben we in totaal 21 jongeren en 20 contexten begeleid. 3 jongeren uit hetzelfde gezin
werden in het dagcentrum begeleid.
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4.6.1

Cliëntresultaten

Bezetting
Bezetting contextbegeleidingen

CB bezetting t.a.v. 11 jongeren
137,86%

131,62%

123,02%

145,45%

127,47%

123,88%

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2
2020

KWARTAAL 3
2021

146,05%104,64%

KWARTAAL 4

92%

Het dagcentrum heeft een personeelsequipe voor 11 gezinnen (21 contacturen per week). Dit doel
wordt doorheen het jaar niet aangepast (bv. o.w.v. extra personeelsinzet) om vergelijking tussen
kwartalen toegankelijker te houden.
- Kwartaal 1: gemiddeld 14 dossiers (8 leergroep en 6 CB)
- Kwartaal 2: gemiddeld 14 dossiers (9 leergroep en 5 CB)
- Kwartaal 3: gemiddeld 13 dossiers (10 leergroep en 3 CB)
- Kwartaal 4: gemiddeld 11 dossiers (8 leergroep en 3 CB)

Bezetting van de leergroep

DB bezetting t.a.v. 10 jongeren
120,00%

109,34%

93,41%

100,00% 94,46%

74,89%

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2
2020

KWARTAAL 3
2021

79,89% 82,72%

KWARTAAL 4

92%

De dalende bezettingscijfers van de leergroep worden gecompenseerd door de hoge bezettingscijfers
van de contextbegeleiding. M.a.w. de bezettingscijfers voor de leergoep moeten in verhouding met de
bezettingscijfers van de contextbegeleiding bekeken worden.
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Benutting o.b.v. bezetting
Contextbegeleiding

CB benutting o.b.v. personeelscapaciteit
121,71%

117,41%

101,41%

129,33%

84,36%

96,40%

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3
2020

99,74%

87,38%

85,85%

KWARTAAL 1

80,78%

2021

KWARTAAL 4

JAARGEM

92%

De lagere benuttingscijfers in kwartaal 3 zijn te verklaren doordat een aantal gezinnen in afbouw waren.
Tijdens de afbouwfase ligt de intensiteit namelijk lager. Bovendien was een gezin de volledige maand
augustus met vakantie. Tijdens de zomervakantie kregen we te maken met een aantal moeilijke
gezinssituaties. We botsten op weerstand in een gezin waardoor het aantal huisbezoeken afnam.
Backoffice (bv. overleg kinderpsychiater, overleg CGG, …) werd er wel hard gewerkt voor dit gezin.
In kwartaal 4 werd ons hele team en ook een aantal gezinnen getroffen door de vierde coronagolf. De
contextbegeleiders bleven in contact met hun gezinnen middels videobellen, telefoongesprekken, … De
realiteit leert ons dat dit soort contacten niet dezelfde intensiteit behalen als huisbezoeken.

CB benutting o.b.v. bezetting
116,84%

106,63%
99,16%

KWARTAAL 1

89,95%

75,33%

66,81%

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3
2020

2021

102,27%

89,84%

89,03%

KWARTAAL 4

82,49%

JAARGEM

92%

Als team zijn we trots dat we onze betrokkenheid op onze gezinnen kunnen terugzien aan de hand van
bovenstaande grafieken. Als we de denkoefening maken met de grafieken hieronder mogen we stellen
dat het gebruik van persoonlijke smartphones en de nieuwe laptops de betrokkenheid nog heeft
verhoogd de voorbije 2 jaar, aangezien de contactmogelijkheden met de jongeren, ouders en andere
betrokkenen verder diversifieert.
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CB benutting o.b.v. personeelscapaciteit
Team Dagcentrum
10,27%
10,66%

6,85%
8,18%
5,48%
2,04%

96,49%

106,68%
76,84%

KWARTAAL 1
117,41%

10,65%
8,64%

KWARTAAL 2
121,71%
huisbezoek

KWARTAAL 3
84,36%
videogesprek

61,49%

KWARTAAL 4
80,782%

telefoon

CB benutting o.b.v. bezetting
Team Dagcentrum
9,21%
7,38%

6,30%
7,37%
6,42%
2,56%

100,25%

KWARTAAL 1
116,84%

92,96%

80,06%

KWARTAAL 2
106,63%
huisbezoek

KWARTAAL 3
89,03%
videogesprek

11,70%
8,76%

69,37%

KWARTAAL 4
89,84%

telefoon

“2021, kwartaal 1 in het tweede “coronajaar”. Ook in de eerste 3 maanden hebben we mogen
ondervinden wat het is om in pandemietijden zo dicht mogelijk bij onze gewone werking te blijven
aansluiten.”
“In kwartaal 4 sloeg de coronapandemie ons nogmaals met verstomming. Eén voor één werden we
ermee geconfronteerd. Zowel onze gezinnen, als wijzelf werden gedwongen in een ritme en flexibiliteit
die de werkdruk deden toenemen. Het dagcentrum moest helaas een week sluiten en de vele gedwongen
quarantaines in de laatste weken van het jaar maakten dat telewerk en het (video)bellen terug vaker de
norm werden.
De werkdruk toonde zich op verschillende manieren. Door ziekte van collega’s was het belangrijk de
gezinnen van de afwezige(n) op te volgen. Bovendien sloten de scholen een week eerder met een week
extra kerstvakantie tot gevolg. Het logistieke team was omwille van ziektes soms overlappend afwezig
en moest dus door ons en enkele welwillende ouders opgevangen worden.”
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Benutting LI & BS
DC
124,83%

139,20%
112,49%

105,71%

KWARTAAL 1

98,21%

KWARTAAL 2

85,46%

76,05%

KWARTAAL 3

LI

BS

95,00%

KWARTAAL 4

92%

Ondanks onze erkenning van 20 breedsporige begeleidingen proberen we toch te differentiëren
naargelang de noden van het gezin. Dit geeft ons de mogelijkheid om extra gezinnen te begeleiden.
Leergroep

DB benutting o.b.v. capaciteit
(aantal werkdagen incl. vakantie t.a.v. 10 jongeren)
63,39%

55,00% 54,13%

60,15% 54,62%

60,00%

47,34%

58,39% 54,80%

0,00%

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3
2020

KWARTAAL 4

JAARGEM

2021

DB benutting o.b.v. bezetting
(aantal werkdagen & jongeren in groep, rekening houdend met start- en stopdata)

51,46%

67,64%

62,92%

61,09% 57,91%

74,42%
57,06%

61,25% 61,40%

0,00%
KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3
2020

KWARTAAL 4

JAARGEM

2021

Het coronavirus heeft een groot effect op de benuttingscijfers. Zo tellen 32 afwezigheidsdagen wegens
een coronabesmetting of een preventieve quarantaineperiode in kwartaal 1. Ook in kwartaal 4 lagen
deze cijfers zeer hoog. In onderstaande tabel met redenen van afwezigheid zijn deze terug te vinden
onder de categeorie ‘andere’.
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“Een nieuwigheid die we omwille van corona deze zomer hebben ingelast, waren de
woensdagnamiddagen als een ‘coronaproof’ gezinsactiviteit aanbieden. Waar we normaal een
tweewekelijkse gezinsactiviteit organiseren samen met het dagcentrum werd er dit jaar voor geopteerd
om activiteiten buiten het dagcentrum om te organiseren, waar de gezinnen individueel en vrijblijvend
aan konden deelnemen. Onder meer met picknick- en barbecuepakketjes, uitgestippelde fiets- en
fotozoektochten en kortingen op inkom hoopten we onze gezinnen een extra stimulans aan te reiken om
meer dingen samen binnen hun context te doen. De aangepaste trajecten met onder meer vrijwilligers,
de gezinsactiviteiten op woensdag en vakanties met het gezin verklaren bijgevolg ook de lagere
benutting gedurende de vakantiemaanden in kwartaal 3.”

Redenen niet aanwezig
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“In het sfeerbeeld van kwartaal 2 kwam reeds naar voren dat we de voorbije maanden zoekende zijn
geweest naar gepaste trajecten voor enkele van onze jongeren die met hun gedrag aantonen dat
dagelijks volwaardig in onze leergroep functioneren, gewoonweg te veel gevraagd is voor hen.
De moeilijke hulpverleningssituaties in combinatie met lange vakantiedagen hebben ons doen beslissen
met twee van onze jongeren gedurende de zomervakantie een individueel traject te lopen. Dit betekende
concreet dat zij sommige dagen een halve of volledige dag werden opgevangen door een van onze
begeleiders, de bredere gezinscontext of een vrijwilliger. Dit met het idee dat deze “ik-momenten” de
beladenheid van het in groep functioneren ontlasten en de momenten die ze wel in de groep zijn,
positiever te kunnen aanvatten.”
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“Ons op maat werken voor de kinderen en hun gezin kan ook geïllustreerd worden met behulp van enkele
praktijkvoorbeelden. Het zoeken naar bovenstaand evenwicht toont zich in het voorbeeld waarbij we een
jongere, die omwille van de combinatie thuissituatie-school-dagcentrum zwaar overbevraagd werd, in
samenspraak met de kinderpsychiater voor enkele weken ontzegd hebben van school. Gedurende de
schooluren, ter overbrugging van een diagnosestelling, was deze jongere welkom in het dagcentrum om
samen huishoudelijke taakjes uit te voeren met de begeleiding of bleef de jongere thuis om te investeren
in zijn relatie met mama en papa. Op die manier lastten we de nodige rust in en werden er preventief
meer escalaties op school en in het dagcentrum vermeden.”

VOB registraties

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

Ernstige gebeurtenis
0
0
0
0

GOG t.a.v. medewerker
0
4
4
0

Moeilijke hulpverleningssituatie
2
1
7
3

“De voorbije maanden (kwartaal 3) hebben we in de leergroep met enkele agressiegevallen, zowel naar
jongeren als naar begeleiding, te maken gekregen. Deze voorvallen overtuigen ons om met sommige
jongeren een aangepast traject te bewandelen. We hebben ervoor gekozen “ik-momentjes” te installeren
om de leergroep, de “wij-momentjes”, met meer rust in het hoofd van de betreffende jongere(n) te
kunnen aanvatten. Deze beslissing blijft een zoeken naar een fragiel evenwicht tussen grenzen aangeven
en veiligheid voor de groep waarborgen. We blijven met ons team stilvallen bij wat er binnen onze
mogelijkheden ligt om toch aanwezig te blijven en de nodige nabijheid te bieden. We hopen hiermee
herstel en leerkansen te blijven bevorderen. De boodschap moet zijn: Wij weten dat het soms moeilijk
voor jou is om in de groep te functioneren. Je toont dit ook aan ons, maar we laten jou niet vallen.”
Dit gedachtegoed toont zich in het aantal afwezigheden doorheen het jaar in de categorie ‘time-out op
initiatief DC’ in de grafiek op pagina 93 (‘Redenen niet aanwezig’).

Einde en doelrealisatie
Duur van de afgeronde dagbegeleidingen

Duur gestopte begeleidingen DIG + CB in dagen
(4 gezinnen)
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Doelrealisatie (van de volledig gestopte begeleidingen)
-

2x werden de doelen bereikt; één jongere kon thuisblijven zonder verdere ondersteuning en
één jongere schakelde naar een MPI.
1x werd de dagbeleiding in groep beëindigd met het bereiken van de vooropgestelde doelen.
De module contextbegeleiding werd gecontinueerd o.w.v. een verandering in gezinssituatie.
1x werd de begeleiding eenzijdig beëindigd door het dagcentrum omwille van veiligheidsrisico’s
voor andere jongeren en dagbegeleiders. Er werd intensief samengewerkt met het CGG en de
kinderpsychiater. De jongere werd aangemeld bij een kinderpsychiatrisch ziekenhuis. Het gezin
wenste geen opvolging ter overbrugging van deze start middels de module contextbegeleiding.
Het gezin werd wel verder opgevolgd door het CGG en de betrokken kinderpsychiater.
Van 5 gezinnen, die in 2021 enkel ondersteund werden door de module contextbegeleiding,
werd de begeleiding beëindigd.
o In 4 gezinnen konden de jongeren thuisblijven zonder verdere ondersteuning.
o 1 jongere kon niet thuis verblijven en werd opgenomen in een residentiële werkvorm.

-

-

Cliëntenfeedback
(Enkel van gezinnen die de module dagbegeleiding in groep in 2021 beëindigden.)
In 2021 beëindigde 1 gezin de module dagbegeleiding in groep waarbij de module contextbegeleiding
werd verdergezet. In 3 gezinnen werden zowel de module dagbegeleiding in groep als de module
contextbegeleiding beëindigd.
Van de ouders ontvingen we 4 ingevulde vragenlijsten terug. M.a.w. we hebben een respons van 100%.
Van de jongeren ontvingen we 3 ingevulde vragenlijsten (75%). De ingevulde vragenlijsten waren van
dien aard dat er geen verbeterpunten werden weerhouden.
Eén gezin beantwoordde de vragenlijst eerder negatief. We verklaren dit vanuit het feit dat het
hulpaanbod niet aan de hulpvraag voldeed. De begeleiding werd eenzijdig afgerond met het oog op
veiligheid voor de andere jongeren in het dagcentrum en de dagbegeleiders.
4.6.2

Medewerkersresultaten

Gerealiseerde versus contractuele VTE
Team CB-DC
4,45

4,45

4,45

4,19

4,45

4,30

JAN

FEB

MAA

KWARTAAL 1
(4,31/4,45 VTE)

4,40

3,89

APR

4,20

3,43

MEI

4,20
3,92

JUN

KWARTAAL 2
(3,74/4,27 VTE)
gerealiseerd
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4,45

3,49

JUL

4,45

4,35

3,06

3,21

AUG
KWARTAAL 3
(3,25/4,42 VTE)

SEP

4,00

3,35

OKT

4,00

2,82

NOV

4,00

2,42

DEC

KWARTAAL 4
(2,86/4 VTE)

contractueel
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“Ter afsluiting kunnen we ons team, doorheen kwartaal 2, vergelijken met een trein. We hebben een
vast, samenhangend team en weten goed welke haltes, op welk tijdstip, we moeten aansnijden. Het zijn
echter de mensen die met ons meerijden die de metafoor doen ontstaan. In het voorbije kwartaal hebben
we namelijk het heuglijke nieuws ontvangen dat R. even bij halte zwangerschap zal uitstappen. J zal
hierdoor intensiever met ons meereizen. Stagiaire Z. heeft onze wagon succesvol verlaten en stagiaire
M. zal een tussenstop maken gedurende de zomervakantie, maar vervoegt zich terug in het spoor vanaf
september. Gedurende het schooljaar ’21-’22 zullen we weer enkele nieuwe passagiers (maar liefst 3
stagiaires!) mogen ontvangen die ons netwerk komen versterken. Zij mogen samen met ons ondervinden
hoe onze job als dagbegeleider in groep onderhevig blijft aan veranderingen en nieuwe uitdagingen.”

Overuren - ziekte - verloven - ADV - vorming
29,20
0,03
OVERUREN
-7,34
-10,21

Team CB-DB
0,00
ZIEKTE
-43,38 -48,45

-195,70

0,00
0,00
0,00 0,00

VERLOVEN
-41,58

-233,98
-263,31

ADV

0,00
VORMING
-12,00 -16,55
-23,22

Kwartaal 1
(4,31/4,45 VTE)
Kwartaal 2
(3,74/4,27 VTE)
Kwartaal 3
(3,25/4,42 VTE)
Kwartaal 4
(2,86/4 VTE)

-507,06

“Bij het overschouwen van het laatste kwartaal mogen we stellen dat het begrip tijd ons voorbijsnelt in
zo’n rotvaart dat het ons pas in dit reflectiemoment doet beseffen wat er allemaal voor onze voeten is
geschoven het voorbije kwartaal.
Want wanneer tijd passeert, zien we dat er bij ons in het dagcentrum een komen en gaan is van
stagiaires. We namen geleidelijk afscheid van M. en verkregen nieuwe steun in de vorm van stagiaires S.
en L.. Dat maakt dat we eventjes maar liefst 3 stagiaires in ons midden hadden! Conclusie, plus
dankwoord: mede dankzij de goede ondersteuning van de stagiaires hebben we deze hectische periode
(kwartaal 4) goed doorstaan.”

4.6.3

Reflecties team Dagcentrum

Wij als begeleiders van het dagcentrum zijn dagelijks in de weer. Dagelijks pogen wij een veilige plek te
zijn. Een plek waar ruimte is om zich te kunnen ontwikkelen en te leren van én met elkaar. Het houdt ons
bezig, zoals ook de steen als het ware Sisyphus in beslag neemt. Het is deze metafoor die de uitdaging
formuleert van onze zoektocht en ons blijft prikkelen.
Wat namelijk steeds vaker uit wetenschappelijke hoek wordt onderbouwd, is dat gekwetste kinderen,
die opgroeien in moeilijke opvoedingssituaties al dan niet met een onderliggend trauma, vaker in
overlevingsmodus verkeren. Hun brein denkt al gauw in zwart-wit, focust op het negatieve en is
bijgevolg angstig om fouten te maken. Een lerend brein daarentegen staat open voor nieuwe informatie
en accepteert de ambiguïteit van de situatie, het is nieuwsgierig en heeft plezier.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

96

Het zijn deze lerende breinen waar we dag in, dag uit naar streven. Met vallen en opstaan duwen we
onze steen de berg op, richting breinen die durven fouten te maken en van elkaar durven te leren.
Natuurlijk zorgt de interactie van (overlevings)breinen dat de steen ook terug naar beneden durft te
rollen. Bovendien weten we dat stress, van bijvoorbeeld school, een situatie thuis of van de begeleider
zelf, deze steen groter en zwaarder kan maken.

Maar hoe maken we van onze opdracht geen Sisyphusarbeid?
Eerst en vooral zijn we ons bewust dat we de steen samen, als team, het best terug de berg omhoog
krijgen. Om de steen werkbaar te houden en onze weg richting lerende breinen voort te zetten, weten
we dat we voor onze jongeren veiligheid moeten kunnen garanderen. Het dagcentrum en zijn
begeleiders moeten door hen beschouwd kunnen worden als een plek met mensen die openstaan voor
wie ze zijn en waar ze voldoende veiligheid, steun en stimulans terugvinden om fouten, oftewel ‘leren’,
te durven maken. Het zijn deze basisvoorwaarden die binnen groepsdynamica noodzakelijk zijn om
verder van betekenis voor elkaar te zijn en te kunnen en mogen groeien.
Toch merken we de voorbije jaren, mede dankzij de coronacrisis waarbij we vaker kleinere groepen
hadden omwille van meer afwezigheden, dat onze jongeren samen met ons veel beter de steen de berg
op kunnen krijgen wanneer ze in kleinere aantallen in het dagcentrum aanwezig zijn. Of in andere
woorden: hoe meer overlevingsbreinen er zijn, hoe groter vaak de steen is, hoe moeilijker het is om te
kunnen leren en plezier te maken. Er is dan voor de begeleiding bovendien minder ruimte om te
investeren in steun en stimulans.
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In de hoop dat de omstandigheden voor Sisyphus zo bevorderlijk mogelijk zijn om al die breinen tot
volle ontplooiing te laten komen. Dan mogen we inderdaad concluderen dat Sisyphus een gelukkig mens
is.
De voorbije jaren hebben deze bevindingen ons aan het denken gezet.
In onze toekomstige werking willen we ons graag nog meer bewust worden van de groepsdynamica en
welk effect een groep kwetsbare jongeren, die vaak in overlevingsmodus zijn, heeft op elkaars
ontwikkeling. Wanneer is het veilig genoeg? Hoe houden we de steen compact? Moeten we onze
jongeren en hun breinen laten functioneren in kleinere groepjes? In welke omstandigheden kunnen we
de groep een leergroep noemen? Welke verwachtingen hebben wij als begeleiders van onze jongeren
en welke verwachtingen hebben zij van ons? Dit zijn maar enkele vragen waar we ons als team de
komende tijd graag over willen buigen.
Mede door de onderstaande vormingen bouwen we als team de komende tijd verder aan de nodige
knowhow.
- ‘Traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin vanuit een interrelationeel en
ontwikkelingsgericht kader’, vanuit Rapunzel vzw;
- Groepsdynamica op maat van ons team o.l.v. ‘En Route’;
- Postgraduaat ‘Experiential Education’, leer- en ontwikkelingsdynamiek, Odisee Hogeschool
Campus Brussel.
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4.7

Zelfevaluatie & planning

Kadering
De zelfevaluatie van het kwaliteitskader werd door ieder kwaliteitsanker in samenspraak met de
inhoudelijk coördinator, werkbegeleider en/of team voorbereid. De foto van 2020 werd als startpunt
gebruikt om te reflecteren over de dagelijkse gang van zaken en de geplande acties van 2021: ‘Op welke
manier doen we wat we zeggen dat we doen.’ Sommige acties worden behouden en verder uitgewerkt
of nieuwe verbeteracties worden vooropgesteld.
Na deze reflecties in team werd er in de werkgroep kwaliteit een gezamenlijke score gegeven.
Zelfevaluatie
Kwaliteitszorg
Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject
Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Gebruikersdossier
Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
Gebruikerstevredenheid
Effect van de hulpverlening
Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Indicatoren en kengetallen
Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
Maatschappelijk opdrachten
/tendensen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2
3
2
2

3
3
2
1

3
2
3
2

3
2
3
2

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
3
3

3
3
2
2
3

3
3
4
2
3

3
4
3
2
3

3
4
3
2
3

4
4
3
3
3

4
4
3
3
3

4
4
3
3
4

3
2
2

3
2
2

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
3
2

1
3

2
3

2
3

3
3

3
3

3
3

3
4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2
3

De meeste scores worden behouden. De verbetertrajecten, gebruikersdossier en medewerkers
indicatoren en kengetallen kennen een verbetering.
2021 bleef voor onze werking een wisselvallig jaar; strenge coronamaatregelen versus versoepelingen,
zieken met en zonder coronabesmetting versus collega’s in quarantaine, huis-, stoep- en tuinbezoeken
versus online proberen contact te houden… Het kader, de gehanteerde procedures en regelgeving,
ondersteunden wederom het flexibel en veerkrachtig blijven omgaan met deze voortdurende
veranderingen terwijl de verleiding tot polarisatie (in de maatschappij alom aanwezig) om de hoek loert.
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4.7.1

Kwaliteitszorg

Organisatie en visie
We blijven in score 3.
Decentralisatie is gebeurd op basis van een evaluatie. We voelen dat we zoekend zijn als
kwaliteitsankers. In de werkgroep zoeken we samen naar kwaliteitsthema’s. We delen met mekaar hoe
ieder team vorm geeft aan kwaliteit, analyseren en evalueren dit. De kwaliteitsankers nemen dit verder
mee naar hun team en werken het samen uit met de werkbegeleider.
Planning:
- Reflecteren over het doel en werking van de werkgroep Kwaliteit.
- Wat is het effect van de decentralisatie van kwaliteit voor de cliënt/begeleider/organisatie?
- Bereiken we wat we als doel voor ogen hadden?
- Waar liggen de sterktes, zwaktes, uitnodigingen en uitdagingen?

Betrokkenheid
We hebben het gevoel dat we stukken van score 4 aanraken, maar algemeen score 3 behouden.
Er werd voor elk team een kwaliteitsanker aangesteld. Maandelijks is er een werkgroep met de
kwaliteitsankers die de inhoud terugkoppelen naar hun team. Hierdoor hebben we het gevoel dat we
medewerkers binnen de vzw meer betrekken. We ervaren het als een blijvende uitdaging om de
betrokkenheid voor ‘alle’ belanghebbenden te vergroten.
Planning:
We maken als werkgroep Kwaliteit een stakeholdersmatrix: wie is, in welke mate betrokken, op welke
thema’s? Dit geeft ons een beeld over welke groepen reeds sterk aanwezig zijn en welke groepen we
meer willen betrekken.

Methodiek en instrumenten
We behouden score 3. De bestaande methodieken en instrumenten werden niet geëvalueerd zoals
gepland en blijven gehanteerd:
- Kwartaalrapporten met evaluatie van de verschillende domeinen van EFQM.
- Jaarlijkse herhaling van de zelfevaluatie a.d.h.v. het kwaliteitskader.
- In opvolgingsgesprekken worden systematisch elementen bevraagd vanuit de verschillende
domeinen. In 2021 lag de focus op:
o Organisatiedomein – Middelen en Samenwerking:
▪ Ondersteuning van het team en/of werkbegeleider;
▪ Opdracht als team.
o Kernprocessen:
▪ Inhoud van de job en persoonlijke uitdagingen;
▪ Basishouding als begeleider, bezieling en engagement;
▪ Moeilijke thema’s zoals agressie, …;
▪ Planning en organisatie van contacten met gezinnen naast administratie.
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o

o

-

Medewerkersresulaten – personeelstevredenheid:
▪ Balans werk/privé;
▪ Draagkracht/draaglast, veerkracht & zelfzorg;
▪ Vormingsnoden & -interesses;
▪ Zelfontwikkeling en groei.
Samenlevingsresultaten – maatschappelijke opdracht:
▪ Samenwerkingsverbanden 1Gezin-1Plan;
▪ Veranderingen in het hulpverleningslandschap.

De bevraging ‘Welzijn op het werk’ die jaarlijks wordt herhaald om de vinger aan de pols te
houden.

Planning:
Het evalueren van de gehanteerde methodieken en instrumenten i.k.v. kwaliteitszorg wordt gepland in
de interne kwaliteitswerkgroep.

Verbetertraject
We hebben het gevoel gegroeid te zijn naar score 3.
Als kwaliteitsankers zijn we actiever aan de slag gegaan met prioritaire actieplannen. Door op deze
manier doelen te benaderen en uit te werken hebben we het gevoel dat we ook meer SMART-doelen
formuleren. We zien dat er vanuit de verschillende teams actief aan de slag gegaan wordt met
verbeteracties.
Planning:
Elk team blijft gebruik maken van prioritaire actieplannen in kadering van groei en verandering.

4.7.2

Kernprocessen

Onthaal van de gebruiker
We behouden score 4.
-

-

Als vzw zijn we sterk inhoudelijk en organisatorisch betrokken op de 3
samenwerkingsverbanden in Limburg. We engageren ons om actief mee te denken, te zoeken
en de samenwerkingsverbanden mee vorm te geven in team en werkgroepen, projecten.
De belangrijke rol die het onthaalteam/ RTJ-punt in 2020 reeds toebedeeld werd, is het voorbije
jaar verder ontplooid. De contacten die gezinnen met het onthaalteam hebben, worden als
warm ervaren. Het contact en de opvolging door een vertrouwd iemand voelt aan als steunend.
Ook de voor- en natrajecten in gezinnen worden verder als waardevol ervaren.
Team Dagcentrum: In 2021 hebben we aan de hand van een bevraging in het handelingsplan
en verschillende JOPA (jongerenparticipatie) vergaderingen ons onthaal van een nieuwe
jongere verder uitgewerkt. Concreet wil dit zeggen dat we de nieuwe jongere reeds met behulp
van enkele ‘rubriekjes’ op het whiteboard in het dagcentrum voorstellen aan de rest van de
leergroep. Hun eerste dag in het dagcentrum zal altijd op een woensdagnamiddag zijn. Er is dan
namelijk meer ruimte voor kennismaking en spel. Zij mogen deze eerste dag bovendien hun

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

101

-

lievelingsmaaltijd op het menu zetten. Deze verdere structurering is ten slotte uitgeschreven in
ons pedagogisch profiel.
Team Noord: De opstart met 2 begeleiders werd door corona even on hold gezet maar vond
zijn start in maart. De korte ervaringen die we al opdeden werden positief onthaald. De 2de
begeleider is voor de vaste 1ste begeleider een inhoudelijk aanspreekpunt. We streven ernaar
om de 2de begeleider af en toe mee te nemen naar het gezin tijdens de kennismakingsperiode.
We botsen echter op een moeilijke afstemming in de agenda’s waardoor het plannen van een
moment wordt uitgesteld. Het blijft voor ons wel van belang dat de 2de begeleider alsnog na de
kennismakingsperiode meegaat. Het doel van de opstart met 2 begeleiders blijft verruiming
voor zowel de vaste begeleider als het gezin. Tijdens verlofperiodes of uitval van een collega is
de 2de begeleider voor het gezin een bekend gezicht.
In hoog conflictueuze echtscheidingen geraken we als begeleider snel verstrikt in de ruzies
tussen ouders. Om niet verwikkeld te raken in de strijd kiezen we ervoor om bij de opstart de
contextbegeleiding op te splitsen; per context één begeleider. Dit vraagt om een ander kader
te zetten zowel inhoudelijk als praktisch. Om met dit kader verder aan de slag te gaan, dient er
ook afstemming te gebeuren met RTJ-punt en aanmelders.

Planning:
- Team Midden-West: Het gezin wordt gestimuleerd om bij de kennismaking iemand uit het netwerk
uit te nodigen ter ondersteuning.
- Team Noord: De opstart met betrekken van 2de begeleider wordt geëvalueerd; ook de 2de begeleider
bezorgt zijn gegevens aan het gezin i.f.v. bereikbaarheid en beschikbaarheid. Er wordt preventief
inhoud gedeeld om niet vast te lopen in het proces. De opstart van ‘hoog conflictueuze
echtscheiding’ wordt zowel op praktisch en inhoudelijk vlak bekeken met het team. In overleg met
het onthaalteam wordt er verder afgestemd naar werking en het kader dat gezinnen in hoog
conflictueuze situaties ondersteunen en nodig hebben.

Doelstellingen en handelingsplan
We geven onszelf hierin een score 4. Met als aandachtspunt de evaluaties door de begeleide gezinnen
en andere belanghebbenden.
-

-

Team Dagcentrum: De verslaggeving werd onder de loep genomen. Vanaf 2022 starten we met
het nieuwe sjabloon van de handelingsplannen en evolutieverslagen. De grootste verandering
zit in de vereenvoudiging. We hebben getracht de krachten, zorgen en doelen te bundelen in
een driekolommenmodel dat op één A4 (voor- en achterkant) past. In een evolutieverslag zullen
de nieuwe elementen in het vet worden gezet. Op deze manier hopen we een
vergelijking/evolutie beter weer te geven.
Team Noord: Er werd nagedacht met het team over hoe we intervisiemomenten verder kunnen
verbreden dan alleen maar op casusniveau. We vinden het van belang om ook stil te staan bij
de effecten van de begeleiding op de begeleider; welke overdracht en tegenoverdracht doe je
en hoe ga je hiermee om? Daarom worden evolutiebesprekingen één maand op voorhand
gepland op het team. Hierin hebben we richtvragen opgesteld over de evolutie van de
begeleiding alsook rond de positie van de contextbegeleider in het gezin. Hiermee willen we de
begeleider in metapositie brengen.
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Verder wordt er telkens kritisch gekeken of een begeleiding verlengd of afgesloten dient te
worden.
Het integreren van het online gezinsplan werd besproken, maar werd niet weerhouden om
concreet zelf mee aan de slag te gaan. We vinden het niet opportuun om onze verslaggeving te
vervangen door het online gezinsplan o.w.v. privacy en beroepsgeheim. Het vraagt nog meer
administratie om te werken met 2 documenten; het online gezinsplan voor informatie die kan
gedeeld worden met andere betrokkenen en het gezin én daarnaast nog een evolutieverslag
waarbij enkel die informatie gedeeld wordt met het gezin. Wanneer we uitgenodigd worden in
een concrete casus om te werken met het gezinsplan gaan we relevante informatie en
afspraken in samenspraak met het gezin delen.
Planning:
- Team Dagcentrum: In 2022 zullen we de aanpassingen aan onze verslaggeving verder evalueren in
het team, maar ook in samenspraak met de gezinnen die samen met ons de verslagen tot stand
brengen.
- Team Noord: Om onze huidige teambesprekingen te verdiepen willen we een intervisiemodel 1 keer
per maand op intervisieteam uitproberen. We starten vanuit de begeleider als persoon en voorzien
een beurtrol.

Afsluiting en nazorg
We behouden score 3. We zien dat er binnen de verschillende teams aandacht gegeven wordt aan
afsluiting en nazorg. Maar dat hier ook verschillen liggen binnen de teams.
-

-

-

Team Dagcentrum: Alle contacten van gezinnen die na de begeleiding in het dagcentrum terug
contact opnemen worden geregistreerd. In 2021 geeft dit een beeld van 29u nazorg voor 10
gezinnen. Deze contacten geven niet onmiddellijk aanleiding tot nieuwe acties.
Team Kort: De leidraden werden besproken op het team en hebben niet geleid tot nieuwe
acties. Alle nazorggesprekken worden genoteerd. Dit geeft een beeld van 14u nazorg voor 10
verschillende gezinnen.
Team Noord: Planning van het bespreken van einde begeleiding wordt vastgehouden a.d.h.v.
opgestelde objectieve criteria. De uitvoering lukt en alle gezinnen worden op tijd besproken
vóór de eindbespreking. Er werd een vraag toegevoegd aan de bespreking nl. ‘wat brengt deze
begeleiding bij jou te weeg of heeft teweeggebracht?’ die eveneens wordt gebruikt bij de
evolutiebesprekingen.

Planning:
- Team Noord: Document maken waarin er de mogelijkheid is om nazorg bij te houden.
- Team Kort: We gaan als team actiever aan de slag met eindevaluatievragenlijsten die we terug
krijgen van gezinnen. We gaan actiever op zoek naar mogelijke acties, bewegingen die aansluiten
bij de noden van de gezinnen. Specifiek rond de opmerking dat een PH of ERPP-begeleiding soms
te snel wordt afgerond.
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Pedagogisch profiel
We behouden de score 3. We raken voorzichtig stukjes van 4 aan.
-

Als vzw zijn we betrokken in de verschillende samenwerkingsverbanden waardoor we onze blik
verbreden en voeling houden met maatschappelijke noden.
Het ICT heeft de voorbije periode hard gewerkt om het pedagogisch profiel vorm te geven. Er
werd gewerkt aan het pedagogisch profiel op VZW niveau.
In kader van netwerkuitbreiding hebben we het voorbije jaar positieve ervaringen opgedaan in
de samenwerking met 2 vrijwilligers. Zij fungeerden als buddy van enkele jongeren die op die
manier vrijgesteld werden van het groepsgebeuren waarin ze soms overbevraagd worden.

Planning:
- ICT: Informeren van medewerkers rond het pedagogisch profiel, competenties en VTO.
- Team Dagcentrum: Na enkele vormingsdagen die we als team hebben gevolgd met betrekking tot
groepsdynamica en het vaker werken in kleinere groepjes, omwille van de pandemie, gaan we in
2022 verder nadenken over het werken met kleinere groepjes. Het werken met kleinere groepen
in onze dagcentrumwerking wordt theoretisch, praktisch, organisatorisch onderbouwd als een
haalbare piste. Op basis van de bachelor proef van de stagiair willen we verder verkennen wat
mogelijk is betreffende een verdere uitdieping van onze vrijwilligers/buddywerking.

Gebruikersdossier
We geven ons hier score 4.
Implementatie van de vernieuwde erkenningsvoorwaarden i.k.v. bewaartermijn en de daaraan
gekoppelde vernietigingslijst werd aangepast.
Planning:
/

4.7.3

Gebruikersresultaten

Klachtenbehandeling
We behouden score 4.
-

-

De klachtenprocedure is gekend en wordt gecontinueerd.
Klachten worden besproken op het organisatorisch coördinatieteam om op die manier
linken te leggen met mogelijks andere domeinen zoals personeelsbeleid, middelen en
samenwerking, pedagogisch profiel, vorming, ondersteuning, …
In 2021 werd er 1 klacht ontvangen door de verantwoordelijke binnen de organisatie. Dit
werd samen met het gezin volgens de vooropgestelde procedure opgenomen.

Planning:
/
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Gebruikerstevredenheid
We behouden score 3.
We zien dat verschillende teams op verschillende manieren proberen een beeld te vormen van de
gebruikerstevredenheid. Het lijkt hierbij zinvol om niet enkel verder te gaan op de ingevulde
evaluatielijsten. Wat krijgen we tijdens begeleidingen bijvoorbeeld terug van gezinnen? En hoe kunnen
we deze info zinvol verzamelen?
-

-

-

Team Kort: De vragen rond krachtgericht werken werden aangepast, verduidelijkt.
De evaluatievragenlijsten einde begeleiding worden een week eerder aan gezinnen
overhandigd. Op deze manier kunnen de begeleiders ze met gezinnen doornemen en eventuele
onduidelijkheden verder opnemen. Een ander positief effect is dat we een hoger aantal terug
gekregen vragenlijsten hebben.
Team Midden-West: We hadden gepland om naar de beleving te checken van onze cliënten
omtrent blended werken, door een extra vraag op te nemen in de eindevaluatievragenlijst. “
wat vond je van de kwaliteit van de hulp tijdens videobellen, …” dit is tot op heden nog niet
gebeurd.
Team Noord: We blijven vastlopen op het afnemen van de eindvragenlijsten. Voor ons team
blijft dit een formeel gegeven waarin we blijven botsen op te weinig output.
We zijn niet meer verder aan de slag gegaan met het digitaliseren van de vragenlijsten. We
versturen de vragenlijst soms wel digitaal door bv. per mail. We merken hierin geen effect dat
we ze vaker ontvangen.
Het team maakt nog weinig gebruik van de tussentijdse vragenlijst. Evolutiebesprekingen
samen met het gezin zijn voor ons een middel om tot tussentijdse evaluatie te komen. De
samenwerkingsrelatie tussen het gezin en de begeleider blijft wel een belangrijk ingangspunt
om kwaliteitsvol te begeleiden. We voegden een extra bijlage toe aan de evolutiebesprekingen
waarin we de samenwerking met het gezin willen bespreken. We stellen de vraag: “Wat vinden
we belangrijk hoe we met elkaar omgaan in de samenwerking met elkaar?” Hierbij zijn voor ons
volgende ankerpunten van belang (cfr. eindvragenlijst): begrip voor situatie, aandacht voor de
krachten, grenzen aangeven, eigenaarschap, betrouwbaar/echt zijn. We beschrijven samen met
het gezin welke zaken van belang zijn in de samenwerking. Deze worden genoteerd en als
bijlage toegevoegd aan evolutiebesprekingen.
De vragenlijsten voor -12-jarigen werden niet aangepast. We zijn dit uit het oog verloren.

Planning:
- Team Noord: We blijven zoeken naar andere manieren dan de gekende bevraging om samen met
gezinnen te evalueren en feedback te krijgen over hoe ze de begeleiding en samenwerking ervaren.
Dit geld zowel voor de ouders als de +12-jarigen en -12-jarigen.
- Team Kort: We gaan als team actiever aan de slag met vragenlijsten die we terug krijgen van
gezinnen. Gaan actiever op zoek naar mogelijke acties, bewegingen die aansluiten bij de noden van
de gezinnen.
- Team Midden-West: Het herbekijken en aanpassen van de eindevaluatievragenlijst werd gepland
en is een verbeteractie voor 2022. Dit met als doel om een heldere interpretatie van de resultaten
te vergemakkelijken. Alsook zullen enkele items om het blended werken te evalueren worden
toegevoegd. We beogen opnieuw een zo hoog mogelijk responspercentage.
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Effect van de hulpverlening
We behouden score 2.
-

-

Impactmeter: De impactmetingen gingen effectief van start in 2021. De impactmeter gaat
autonoom langs bij gezinnen met een ontwikkelde vragenlijst. Het heeft uiteraard tijd nodig
om voldoende respondenten te verzamelen om uiteindelijk resultaten te genereren.
In de bevraging komt de beleving van verschillende levensdomeinen of thema’s aan bod nl.
opvoeding, gezinsrelaties, welzijn, materiële en sociale context. Deze bevraging gebeurt op
3 momenten nl. bij de start, het einde en 6 maanden na het einde van de begeleiding. Een
70-tal gezinnen namen delen aan de bevraging in 2021, en dit voor de werkvormen CaH,
contextbegeleiding, ERPP en PH- begeleidingen.
Team Kort heeft in 2021 contact met Berg-op gehad om verduidelijking te vragen rond
enkele opvallende zaken in de verwerking. Hierbij werd ook een nieuwe aangepaste
gebruiksaanwijzing opgevraagd.

Planning:
Impactmeter: Verder zetten van de bevraging van gezinnen naar hun beleving bij verschillende
levensdomeinen en dit op 3 momenten. In 2022 wordt een verwerking en interpretatie van de eerste
resultaten mogelijk voor de crisisbegeleidingen.

4.7.4

Medewerkersresultaten

Personeelstevredenheid
We behouden score 3 en net als vorig jaar zijn er elementen van 4 aanwezig.
Preventieadviseur: De evaluatie rond tevredenheid wordt in samenspraak met de medewerkers jaarlijks
afgenomen. Er is een terugkoppeling waarbij mogelijke bijsturingen worden meegegeven. In de
kwartaalrapporten worden signalen rond tevredenheid opgevangen en met de betrokkenen besproken.
De online bevraging a.d.h.v. de vragenlijst ‘Welzijn op het werk’, met een risicoanalyse van de 5 A’s
(arbeidsorganisatie, -verhoudingen, -inhoud, -omstandigheden, -voorwaarden) werd herhaald in 2021.
Er werden kleine aanpassingen ter verduidelijking gedaan en de arbeidsomstandigheden op de
telewerkplek werden mee opgenomen.
In februari 2021 ging er, vrijblijvend, een bevraging door over ‘Arbeidstevredenheid in coronatijden’.
Alle antwoorden, tips en adviezen werden gebundeld en gedeeld. Het betekende een mogelijkheid tot
uitwisseling en het beluisteren en steunen van elkaar in de vele ervaringen, gevoelens en belevingen.
Planning:
Preventieadviseur: Bevraging “welzijn op het werk” wordt herhaald in 2022.
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Indicatoren en kengetallen
We gaan naar score 4.
Kengetallen en indicatoren worden systematisch bijgehouden door het KPO. Ze worden gedeeld in
kwartaalrapporten waardoor teams uitgenodigd worden om er samen bij stil te staan.
Planning:
ICT/OCT: Vanuit de kwartaalrapportage worden teams bevraagd omtrent kengetallen en indicatoren,
o.a. verlofplanning, verdeling cliëntcontacten vs. administratie, huisbezoeken en online contact, …

4.7.5

Samenlevingsresultaten

Waardering strategische partners
We behouden score 2.
Team Midden-West heeft een grotere respons gekregen van de verwijzers. De resultaten hiervan zijn
terug te vinden op p. 76 ‘Feedback van verwijzers’.
Planning: /

Maatschappelijke opdracht en maatschappelijke tendensen
We behouden score 3. Ook al actualiseren we systematisch onze maatschappelijke acties als vzw, dit
wordt niet altijd actief opgenomen in elk team.
-

-

Als vzw, organisatorisch inhoudelijk team, zijn we actief in het ons informeren omtrent
veranderingen in het hulpverleningslandschap als in de maatschappelijke veranderingen.
Het is een afwegen wanneer de hele personeelsgroep mee op de hoogte wordt gebracht
van de nakende veranderingen. We willen geen onrust zaaien door onduidelijkheden en het
is belangrijk dat ze op tijd voldoende mee zijn, om samen vorm te geven aan…
We denken onder meer aan de specifieke inhoudelijke werkgroepen van de 3
samenwerkingsverbanden 1Gezin-1Plan, De ideale wereld, Reconversie, Dicht en nabij, de
eerste 1000 dagen. We gaan steeds op zoek naar wat deze input voor onze werking en
cliënten kan betekenen en welke stappen we hierin kunnen zetten.
In 2021 heeft team Kort overleg gehad met K-Delta en KPC om de mogelijkheden in de
onderlinge samenwerking te bespreken. Op dit moment staat het KPC open voor eventuele
inhoudelijke intervisies over vragen die onze begeleiders bezig houden.

Planning:
Team Kort: We zullen ook in 2022 verder zoeken en verder bouwen om onze samenwerking met
K-Delta en KPC optimaal te laten verlopen.
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4.7.6

Conclusie

Ieder kwaliteitsanker en team is aan de slag gegaan met zijn vooropgestelde acties en formuleert
nieuwe acties voor 2022. Op die manier is het kwaliteitsdenken al een stukje meer gedragen door de
medewerkers.
Het blijft een hele uitdaging om de kwaliteitsvolle werking van alle dag te omschrijven op papier.
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HOOFDSTUK 5: KRACHTTOEREN
Ook voor 2021 stippen we graag enkele extra activiteiten aan. Deze zijn steeds aanvullend op onze
hoofdopdracht. Doch geen fundamentele opdracht wél initiatieven die onze missie in verre mate
dienen, ondersteunen, vergemakkelijken en/of verbeteren.

SofS (Signs of Safety)
Sinds 2019 biedt de vzw SofS-begeleidingen aan. De instroom van gezinnen wordt voorzien door OSD
Limburg. Een klein team van 4 personen engageert zich voor een capaciteit van 5 begeleidingsplaatsen.
De begeleiders behoren tot verschillende teams binnen de vzw. Structurele ondersteuning wordt
voorzien door tweewekelijkse intervisies.
De kerntaak van de begeleider houdt in dat we samen met de gezinsleden en hun netwerk de veiligheid
voor de kinderen verhogen. Dit gebeurt a.d.h.v. afspraken die voldoen aan de opgelegde bodemeisen
van de verwijzers. Dit krijgt dan vorm in een duurzaam veiligheidsplan.
Sinds de start van dit initiatief zijn er 16 begeleidingen opgestart, waarvan intussen 11 begeleidingen
zijn afgerond. Het gaat steeds om gezinnen waar er grote bezorgdheden zijn omtrent de veiligheid van
de kinderen. Veelal gaat het om gezinnen met jonge kinderen, de gemiddelde leeftijd is namelijk 7.5
jaar. Bij deze 11 afgeronde begeleidingen konden de kinderen in 7 gezinnen thuisblijven. In 4 gezinnen
werd de situatie in het gezin als onvoldoende veilig beoordeeld en werd er een verblijfplaats buitenshuis
gezocht (2x CKG, 1x crisisopvang, 1x pleeggezin).
Een begeleiding duurde gemiddeld 195 dagen, waarin er gemiddeld 56 contacturen met het gezin
werden geregistreerd. Dat wil zeggen dat de begeleiders gemiddeld 2.2u per week contact hadden met
het gezin. Naarmate de begeleiding vordert, daalt de intensiteit van de begeleidingen. Volgens ons het
gevolg van het betrekken van het netwerk dat mee verantwoordelijkheid t.a.v. de kinderen opneemt.
Hierdoor kan de begeleider zich geleidelijk aan meer naar de achtergrond verplaatsen om uiteindelijk
af te ronden.
- Voor een goede opstart en een efficiënt verloop van een begeleiding is de afstemming met de
aanmelder heel cruciaal. In 2021 hebben we met een kritische blik gekeken naar de aangemelde
casussen: Kregen we voldoende info? Is het gezin voldoende op de hoogte van wat een SofStraject inhoudt en wie wat op zich neemt (afspraken/ rolverdeling)?
- Om dit waar te maken hebben we verschillende overlegmomenten gehouden en een externe
intervisie in de vorm van een 3-daagse ‘samen werken aan veiligheid’.
In 2022 willen we kritisch blijven kijken naar de factoren die bepalen of we tot een succesvolle
veiligheidsplanning kunnen komen in gezinnen. Verder willen we ook aan de slag met input en feedback
van onze cliënten om op die manier de kwaliteit van onze hulpverlening te vergroten.

RTJ-punt wordt onthaalteam
Sinds 2016 groeide een besef van gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. hulpverzoeken uit tot een
gezamenlijke onthaalwerking. Jaar na jaar nam zowel het draagvlak, de draagkracht als het aantal
hulpverzoeken toe. In 2021 mochten we zo 1298 hulpverzoeken ontvangen, startte de samenwerking
met twee 1Gezin-1Plan samenwerkingsverbanden en werd het onthaalteam structureel versterkt. Deze
werking is enorm waardevol, zowel op casus als op meso- & macroniveau.
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Vanuit Daidalos zijn we trots deel te mogen uitmaken van deze sterke beweging. Naast de coördinatie
en medebemanning mogen we ook het onthaalteam hosten. Daarnaast werd ook het verhaal van het
onthaalteam Vlaams verspreid o.a. a.d.h.v. verschillende inspirerende toelichtingen en mocht dit
bezielend zijn voor de uitbouw van gelijkaardige werkingen elders in Vlaanderen. In bijlage reiken we
graag het volledige jaarrapport van het onthaalteam aan.

Samenwerking
Vanuit sterke inhoudelijke raakvlakken bundelen we krachten met enkele collega organisaties. We
werken hierbij toe naar zowel directe kwaliteitsverbetering voor cliënten als een algemene
efficiëntiewinst wat indirect tevens ten goede zal komen van de cliënt.
Naast concrete uitwisselingsmomenten en planning werd reeds samengewerkt i.k.v. personeelstekort,
zorgstrategische denkoefeningen, kwartaalrapportages, …

.
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BIJLAGEN

ONTHAALTEAM
in beeld
jaarrapport 2021
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Onthaalteam RTJ – Jaarrapport 2021
Inleiding
Het samen organiseren van onthaal, biedt een aantal onmiskenbare opportuniteiten.
Vooreerst is het voor hulpvragers (zowel gezinnen zelf, als professionelen) een vereenvoudiging. Het
gezamenlijk onthaal, vanuit een gedeelde maatschappelijke missie, biedt een vlottere toegang (1
nummer + een uniforme herkenbare werkwijze) en zorgt voor een toename van de transparantie en de
efficiëntie waarmee het bestaande hulpaanbod kan worden ingezet.
Op mesoniveau genereert het delen van de functie ‘onthaal’ ook heel wat voordelen. Door de goede en
consequente monitoring van de noden (per regio, aanmelder, doelgroep,…) worden er trends, maar ook
uitdagingen en kansen in beeld gebracht. Dit is voor elke organisatie op zich een belangrijke
richtingwijzer om gefundeerde keuzes te maken op vlak van beleidsdomeinen en kernprocessen.
Bovendien leidt het bundelen van de krachten rond onthaal ook tot een betere kwaliteitswerking, zo
wordt onthaal meer en meer een ‘specialisme’. Voorts komt er binnen de individuele organisaties meer
ruimte vrij om in te zetten op de eigenlijke kernopdracht (het begeleiden van
kinderen/jongeren/gezinnen).
In Limburg zag in 2017 een eerste samenwerking het levenslicht, op vlak
van onthaal, nl. het RTJ-punt. Enkele organisaties gingen samen de
toegang tot hun aanbod RTJ organiseren. Al snel groeide dit uit tot een
good practice, met mooie resultaten:
✓ door de vraaggerichte en coachende aanpak konden heel
wat hulpvragers na contactname zelf nog aan de slag met
concrete acties
✓ de wachtlijst voor het aanbod contextbegeleiding nam
fors af door de combinatie van een uitgebreide
vraagverheldering en oriëntatie + de inzet op actief
wachtbeheer
✓ er kon snel en efficiënt worden ingespeeld op de noden
die we detecteerden
✓ …
Bij de verdere ontplooiing van 1Gezin1Plan in Limburg, werd de gekende, gezamenlijke onthaalwerking
(het RTJ-punt) naar een nieuw niveau getild. Dit gebeurde onder impuls van het nieuwe
samenwerkingsverband 1sGEZINd (ELZ’s Herkenrode en Haspengouw) waar van bij het schrijfproces de
keuze gemaakt werd om in te zetten op één onthaal om elke hulpvraag vanuit eenzelfde visie en
verantwoordelijkheid te kunnen ontvangen.
Vanaf september 2021 wordt het onthaalteam ruim gedragen, georganiseerd en bemand door
verschillende jeugdhulppartners (o.a. CKG De Hummeltjes, DOP, OSD, Daidalos, Team 1sGEZINd,…). In
oktober 2021 stapten ook de Plan-Trekkers actief mee in het verhaal. Aanvullend wordt het onthaal ook
outreachend versterkt door ACT (partner rond NRTJ, jeugdhulpregie, continuïteit,…), het Consultteam
vanuit OSD, en CKG De Stap. Deze versterking gebeurt enerzijds door een structurele deelname aan
teamoverleg. Anderzijds zorgen deze uitgewerkte verbindingen er ook voor dat het onthaalteam en de
genoemde partners elkaar ook situationeel zeer snel vinden, via de brugfiguren.

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag

112

Zoals bovenstaand overzicht laat zien, wordt het bereik van het onthaalteam niet afgegrensd door de
grenzen van de afzonderlijke Limburgse samenwerkingsverbanden. Dit stemt overeen met de realiteit
dat de werkingsregio van heel wat jeugdhulpaanbieders zich verder uitstrekt dan 1 regio 1G1P.
Uiteraard vinden we het eveneens erg belangrijk om in te zetten op directe lijnen met lokale initiatieven
en aanbieders. Front office is het onthaalteam eerder centraal georganiseerd, maar in de back-office
werking wordt er voor een duurzame en kwaliteistvolle werking wél veel geïnvesteerd in lokale
verankering, bv. samenwerking met de Huizen van het Kind.
In het rapport dat voorligt, belichten we graag de cijfers m.b.t. hulpverzoeken en instroom naar aanbod
voor het kalenderjaar 2021. Uiteraard dient er hierbij rekening gehouden te worden met het gegeven
dat dit een jaar was van groei en uitbreiding, van een beperkter RTJ-punt naar een ruim gedragen
onthaalteam, georganiseerd door heel wat jeugdhulppartners.
Gemakshalve spreken we verder in het rapport steeds over ‘onthaalteam’, ook als het gaat over de
periode vóór september 2021.
We trachten steeds te differentiëren naar 1G1P regio’s, ondersteund door een globaal Limburgs beeld.
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1. HULPVERZOEKEN
1.1 Aantallen en spreiding
1.1.1

1G1P regio’s

Sinds september wordt
elk
hulpverzoek
op
woonplaats
geregistreerd. O.b.v. deze
laatste 4 maanden van
2021 zien we een
afgetekend verschil, ten
voordele
van
de
hulpverzoeken uit de
regio van de PlanTrekkers.

Verdeling 479 hulpverzoeken naar regio
(vanaf september 2021)
2%
7%
22%
26%
43%

Buiten provincie

Onbekend

1sGEZINd

Plan-Trekkers

Gezin Centraal

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, is het zinvol om deze naast demografische gegevens (o.a.
beschikbaar via: www.provincies.incijfers.be) en de specifieke financieringsbepaling van 1G1P te leggen.

Inwoners (2021)
1G1P Regio

1sGEZINd
(ELZ’s Herkenrode + Haspengouw)

Plan-Trekkers
(ELZ’s Kemp en Duin + Maasland + ZOLim)

Gezin Centraal
(ELZ’s West-Limburg + Noord-Limburg + MidWest Lim)

1G1P € verdeling
(2020)

Verdeling
hulpverzoeken
2021

Aantal

%

(o.b.v. -25 jarigen met
correctie i.f.v. kansarmoede)

234.349

26,5%

25,8%

26%

339.846

38,5%

38,8%

43%

306.433

35,0%

35,4%

22%

We zien slechts kleine verschillen tussen de totale inwoners en de verdeling naar middelen o.b.v. -25
jarigen gecorrigeerd i.f.v. kansarmoede (1G1P).
De verdeling van hulpverzoeken geeft een meer afwijkend beeld:
- Hoofdverklaring is wellicht het verschil in mogelijkheden achter het onthaal tussen de
verschillende regio’s. Meer specifiek is er geen samenwerking tussen het onthaalteam en het
aanbod van 1G1P regio Gezin Centraal;
- Van 7% van de hulpverzoeken is de regioafkomst niet gekend.
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Onderstaand worden de ontvangen hulpverzoeken verdeeld over de specifieke gemeentes/steden van
de werkingsgebieden 1G1P specifiek voor de periode september – december 2021.
1sGEZINd

1SGEZIND
Zonhoven
7%

Wellen
6%

Alken
3%

Borgloon
10%
Diepenbeek
6%
Gingelom
2%

Sint-Truiden
23%
Nieuwerkerken
2%
Kortessem
4%

Herk-de-Stad
4%

Heers
0%

Hasselt
33%

Voor de regio van 1sGEZINd zien we dat de twee steden, Hasselt (33%) en Sint-Truiden (23%), er
bovenuit springen.
Plan-Trekkers

PLANTREKKERS
Riemst
3%

Tongeren
7%

Zutendaal
1%

Voeren
1%

Oudsbergen
7%

As
5%
Bilzen
6%

Maasmechelen
9%

Bree
3%

Maaseik
7%

Genk
35%

Dilsen-Stokkem
8%

Lanaken
2%
Kinrooi
3%

Herstappe
0%

Hoeselt
2%

Voor de regio van de Plan-Trekkers zien we dat Genk ruim 1/3de van het totaal aantal hulpverzoeken
aanlevert. Uiteraard heeft stad Genk het grootste aantal inwoners binnen deze regio 1G1P, toch is het
verschil t.o.v. andere grote gemeenten (bv. Maasmechelen) groter dan men zou verwachten op basis
van inwonersaantal.
Een factor die hierin vermoedelijk meespeelt, is het aanbod (gebonden aan een specifiek
werkingsgebied) dat al dan niet opgenomen is binnen het onthaalteam.
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Gezin Centraal

GEZIN CENTRAAL
Tessenderlo
13%

Peer
3%

Beringen
13%

Bocholt
6%

Pelt
13%

Halen
1%

Ham
2%

Hamont-Achel
2%

Hechtel-Eksel
3%

Lummen
3%

Heusden-Zolder
8%

Lommel
13%
Houthalen-Helchteren
19%

Leopoldsburg
3%

Voor de regio van Gezin Centraal springt Houthalen-Helchteren er uit, met 19% van de hulpverzoeken.
Ook hier kunnen we dezelfde redenering inbrengen m.b.t. het aanbod dat al dan niet gekoppeld is aan
het onthaalteam.
1.1.2

Limburg

In 2021 mocht het onthaalteam 1298 hulpverzoeken ontvangen. Dit is opnieuw een forse stijging. Het
gaat om een toename van 30% ten opzichte van 2020, en 54% meer in vergelijking met 2019.

Totaal aantal hulpverzoeken
1298
1001
842

2019
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SPREIDING HULPVERZOEKEN 2021
131

120

121

98

135

131

118

131

97

87
68

61

Als we inzoomen op de spreiding over de maanden heen, doen we een aantal vaststellingen:
- We zien enkele uitschieters naar beneden. In de zomermaanden juli en augustus werden er
beduidend minder hulpverzoeken onthaald;
- De pieken zijn minder uitgesproken. We stellen vast dat het aantal maanden dat hoog scoort,
toeneemt. De drukte lijkt meer en meer een algemene tendens te worden;
- Dat periodes die vallen voor een (langere) schoolvakantie zorgen voor extra toestroom, zien we
terug in de hoge aantallen voor de maanden maart, juni, november en december.

Spreiding hulpverzoeken 2021 t.o.v. 2020
120
117

135

131

121

118
105

98 100
74

87

77

97
89
68 68

49

131

131
108

97

65

61
52

2021

2020

In vergelijking met de spreiding in het kalenderjaar 2020, bemerken we enkele opvallende verschillen.
We zien vooral een forse stijging in de maanden maart, april, mei en november. Het begin van de COVID19 crisis speelde echter in 2020 een grote rol, waarbij er toen een opmerkelijke terugval was van
hulpverzoeken in het voorjaar.
De rustige zomermaanden lijken een jaarlijks terugkerend patroon.
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1.2

Aanmelders

1.2.1

1G1P regio’s

We bekijken even per regio wie de aanmelders zijn in absolute aantallen. Afsluitend plaatsen we de
aanmeldinformatie over de drie regio’s procentueel naast elkaar.
1sGEZINd

SECTOR VS REGIO

(VANAF SEP - 1SGEZIND)

1sGEZINd
0

5

Sector 1
Algemeen Welzijnswerk
9
Andere
2
Bijzondere Jeugdzorg
Centra voor Leerlingbegeleiding
Crisismeldpunt
4
Geestelijke Gezondheidszorg
7
Geneeskundige zorg 1
Gezin/familiaal netwerk
Huis v/h Kind + opvoedingswinkel 0
Kind & Gezin
9
Kinderpsychiatrie
9
OSD
8
SWV 1G1P
3
Pleegzorg 0
Politie/Justitie
6
Private hulpverlening
2
School
3
VAPH 1
VK
4

10

15

20

25

13
23

19

In de regio van 1sGEZINd zijn de CLB’s de grootste hulpvrager, gevolgd door de categorie ‘gezin/familiaal
netwerk’. De top 3 wordt vervolledigd door de voorzieningen vanuit Opgroeien (meer specifiek de
vroegere voorzieningen ‘Bijzondere Jeugdzorg’).
Voor de periode september – december 2021 registreerden we geen vragen vanuit de Huizen van het
Kind.
In het tweede deel van 2021 werd er een proefproject uitgewerkt in samenwerking tussen 1sGEZINd en
politiezone Sint-Truiden, met onthaal als belangrijke schakel. Het proefproject loopt in 2022, doch zien
we in de werkfase al dat politie ons enkele malen wist te bereiken met betrekking tot concrete
hulpverzoeken.

Plan-Trekkers
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SECTOR VS REGIO

(VANAF SEP - PLANTREKKERS)
PT

0
Sector
Algemeen Welzijnswerk
Andere
Bijzondere Jeugdzorg
Centra voor Leerlingbegeleiding
Crisismeldpunt
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige zorg
Gezin/familiaal netwerk
Huis v/h Kind + opvoedingswinkel
Kind & Gezin
Kinderpsychiatrie
OSD
SWV 1G1P
Pleegzorg
Politie/Justitie
Private hulpverlening
School
VAPH
VK

5

10

15

20

25

30

35

2
6
4

8
33
13
16
5
33
3
12
9
22
5
2
2
5
19
3
6

De CLB’s en de gezinnen zelf (en/of hun familiaal netwerk) eindigen op een ex aequo als grootste
aanmelder in de regio van het samenwerkingsverband van de Plan-Trekkers.
Daarna volgen OSD en de categorie ‘school’. Dit laatste kan mogelijks verklaard worden door de
specifieke samenwerking die bepaald aanbod uit deze regio vraagt met scholen. We denken hierbij
bijvoorbeeld aan STOP 4-7 (vanuit CKG) en Ikaros (Daidalos).
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Gezin Centraal

SECTOR VS REGIO

(VANAF SEP - GEZIN CENTRAAL)
GC

0
Sector
3
Algemeen Welzijnswerk
3
Andere
2
Bijzondere Jeugdzorg
Centra voor Leerlingbegeleiding
Crisismeldpunt
5
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige zorg
3
Gezin/familiaal netwerk
Huis v/h Kind + opvoedingswinkel 0
Kind & Gezin
4
Kinderpsychiatrie
2
OSD
SWV 1G1P
4
Pleegzorg 0
Politie/Justitie 1
Private hulpverlening
5
School
2
VAPH 0
VK
4

5

10

15

20

25

8
21

17
12

11

Net als bij de andere twee regio’s zien we opnieuw dat het leeuwendeel van de hulpverzoeken ons
bereikt via de CLB’s. De GGZ-aanmelders vormen de tweede groep, dit zien we niet terug in de twee
andere Limburgse 1G1P-regio’s. Wel zien we opnieuw dat gezinnen en/of hun netwerken ons vlot weten
te vinden.
Vanuit de opvoedingswinkels en Huizen van het Kind, bereikten er ons in het laatste trimester van 2021
geen hulpverzoeken.
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Algemeen Welzijnswerk
Andere
Bijzondere Jeugdzorg
Centra voor Leerlingbegeleiding
Crisismeldpunt
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige zorg
Gezin/familiaal netwerk
Huis v/h Kind + opvoedingswinkel
Kind & Gezin
Kinderpsychiatrie
OSD
SWV 1G1P
Pleegzorg
Politie/Justitie
Private hulpverlening
School
VAPH
VK

1sgezind
6%
6%
11%
18%
5%
7%
1%
12%
1%
6%
7%
8%
2%
0%
4%
2%
2%
1%
2%

Plantrekkers
3%
4%
6%
16%
7%
8%
2%
14%
2%
5%
5%
11%
3%
1%
1%
2%
8%
1%
2%

Gezin Centraal
3%
5%
9%
19%
7%
14%
2%
10%
1%
3%
3%
11%
4%
0%
1%
4%
2%
0%
3%

Wanneer we per regio de vier hoogste percentages grijs markeren, zien we CLB, OSD en Gezin/familiaal
netwerk als gemeenschappelijke hoge scores.
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1.2.2

Limburg

In 2021 was het ‘CLB’ de grootste aanmelder (1 ), gevolgd door ‘Gezin/familiaal netwerk’ (14 ), ‘OSD’
(10 ), ‘Geestelijke Gezondheidszorg’ ( ) en Crisismeldpunt (6 ). Hiermee blijft de top 5 van
hulpvragers ongewijzigd ten opzichte van 2020.
Wanneer we de categorie ‘Geestelijke gezondheidszorg’ uitbreiden met de verwante groepen van
kinderpsychiatrische diensten en de private hulpverlening, komen we uit op een aandeel van 17%.

Spreiding hulpverzoeken per aanmelder 2021 t.o.v. 2020
Centra voor Leerlingbegeleiding

16%
14%
13%

Gezin/familiaal netwerk
10%

OSD

6%
6%

Crisismeldpunt
Bijzondere Jeugdzorg

6%
5%

Kinderpsychiatrie

6%
5%

SWV 1G1P

5%
4%

Kind & Gezin

4%
4%

School

4%

4%

4%
4%

Algemeen Welzijnswerk

4%

Private hulpverlening
VK

2%
2%

Andere

2%

Geneeskundige zorg

2%

5%

4%

3%

2%
2%

VAPH

1%
1%

Politie/Justitie

1%
0%

Pleegzorg

1%
1%
2021
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11%

8%
8%

Geestelijke Gezondheidszorg

Huis v/h Kind + opvoedingswinkel

18%

2020
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Spreiding hulpverzoeken per aanmelder 2021
232
181
131
101

80 74
72

62 58 58 56

48
31 24 29
23 17
14 7

Graag zoomen we ook nog even in op enkele andere categorieën aanmelders voor het jaar 2021:
- ‘Kind & gezin’ zorgde voor 57 hulpverzoeken: 31 keer vanuit een CKG, 26 keer vanuit de
regionale werking van Kind en gezin zelf;
- Algemeen Welzijnswerk (49 hulpverzoeken), kan onderverdeeld worden in twee groepen: CAW
(27) en OCMW (22);
- Binnen de 2 hulpverzoeken uit de categorie ‘Geneeskundige zorg’, zien we 9 x een hulpverzoek
via een huisarts;
- Binnen de restcategorie ‘Andere’ (24) zien we een diversiteit aan hulpverzoekers:

-

Dienst/sector
Gemeentelijke initiatieven
Fedasil
Advocatuur
Family Justice Center
Werf 2 – jonge kind
Diensten voor kinderopvang
Arktos
ACT
Student
Mutualiteit
Kinderrechtencommissariaat

-

#
7
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Als we de vergelijking maken tussen 2020 en 2021 voor wat betreft de aanmelders, zien we in de meeste
groepen een duidelijke stijging. Slechts enkele categorieën kenden een afname in 2021. De meest
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opvallende daling is die voor ‘Private hulpverlening’. Een plausibele hypothese is dat deze daling mee in
de hand gewerkt werd door de strenge corona-maatregelen die een groot effect hadden op het
bereiken van gezinnen en jongeren binnen de vrijwillige private hulpvormen.

1.3 Leeftijd
1.3.1

1G1P regio’s

Bij dit punt onderzoeken we de verdeling van de hulpverzoeken per leeftijdscategorie, voor elke regio
afzonderlijk.
De gegevens gelden voor de periode vanaf september 2021 (de start van de meting per regio) t.e.m.
december 2021.
1sGEZINd

Spreiding hulpverzoeken per leeftijdscategorie
1sGEZINd
7%

46%
47%

<= 12 j

> 12j

onbekend

In de regio van 1sGEZINd zien we een quasi gelijke verdeling tussen de groep van 12 jaar en jonger en
de groep + 12 jaar. Voor een klein aandeel (7%) bleef de exacte leeftijd onbekend.

Plan-Trekkers
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Spreiding hulpverzoeken per leeftijdscategorie
Plantrekkers
9%

19%

72%

<= 12 j

> 12j

onbekend

Veruit de meeste hulpverzoeken voor de regio van de Plan-Trekkers gingen over kinderen van 12 jaar
of jonger (72%). Dit is een zeer groot verschil t.o.v. de groep +12-jarigen, die slechts 19% uitmaken van
het totale plaatje.
Mogelijks kan dit significant verschil deels verklaard worden door de deelname van leeftijdsspecifiek
aanbod (CKG) uit deze regio binnen het onthaalteam. Anderzijds kan dit zeker niet absoluut verklarend
zijn, rekening houdend met het aanbod voor deze doelgroep dat niet vervat zit binnen het onthaalteam
en de vergelijking met de andere regio’s waar ook partners actief deelnemen die evenzeer een
hulpaanbod hebben voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Gezin Centraal

Spreiding hulpverzoeken per leeftijdscategorie
Gezin Centraal
7%

52%

41%

<= 12 j

> 12j

onbekend

Voor de regio van Gezin Centraal zien we evenzeer een verschil ten voordele van de groep 0-12-jarigen.
Het gaat echter om een minder uitgesproken verschil dan in de regio van de Plan-Trekkers zichtbaar is.
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1.3.2

Limburg

Spreiding hulpverzoeken per leeftijdscategorie
137

417 = 32%

<= 12 j

744 = 57%

> 12 j

onbekend

Net als voorgaande jaren zien we dat de groep ‘0 tot 12-jarigen’ de grootste is (57 ). 32 van de
hulpverzoeken had betrekking op kinderen/jongeren ouder dan 12 jaar, met inbegrip van de
jongvolwassenen.
Bij 137 hulpverzoeken (+/- 10%) werd de exacte leeftijd niet meegedeeld. We moeten dus rekening
houden met een lichte vertekening van de leeftijdscategorieën. Toch menen we te kunnen stellen dat
dit geen afdoende impact heeft op de duidelijke aftekening die we hier zien ten voordele van de jongste
groep.

Leeftijdscategorie <= 12 jaar
86

79

76
66

43

0

68

62

47

40

1

59

30

34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

54

12

Wanneer we in detail kijken naar de groep van 0-12 jarigen, zien we een stijging vanaf de leeftijd van 5
jaar. Al dan niet toevallig hangt dit samen met de leeftijd waarop kinderen leerplichtig zijn en dus
sowieso op de radar komen bij school/CLB.
2-jarigen worden het minst aangemeld. Mogelijks hangt dit samen met het afnemen van de frequentie
van contacten met Kind en Gezin op die leeftijd en het nog niet naar school gaan. 10-jarige kinderen
werden binnen deze groep het meest aangemeld.
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Leeftijdscategorie >12 jaar
89

85
74

82
54

18

13

14

15

16

17

18

3

4

4

0

2

1

0

1

19

20

21

22

23

24

25

26

We merken op dat het leeuwendeel van de aanmeldingen in de leeftijdscategorie + 12 jaar, gaat over
jongeren die nog minderjarig zijn. De groep jongvolwassenen is niet zo talrijk. De 18-jarigen zijn
hierbinnen het meest vertegenwoordigd (18). Daarna gaat het nog slechts over enkele hulpverzoeken.

1.4

Vervolg

1.4.1

1G1P regio’s

Hieronder belichten we de uitkomst bij de hulpverzoeken, onderverdeeld per regio, vanaf september
2021.
We stellen meteen vast dat er over de drie Limburgse regio’s heen 1 grote gelijkenis is. De categorie
‘aanmelder kan verder met advies’ is steeds uitgesproken koploper.
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1sGEZINd

Vervolg na aanmelding
1sGEZINd
aanmelder kan verder met advies
WL CKG
WL BJB CB

61; 51%
1; 1%
4; 3%

PH
doorverwezen naar crisismeldpunt

7; 6%
2; 2%

informatieve vraag

10; 8%

opvolging CKG

0; 0%

intake CKG

0; 0%

start begeleiding CKG

2; 2%

LG CKG volzet

0; 0%

DB

0; 0%

Ikaros

0; 0%

opstart 1sGezind
opstart Plan-Trekkers
ELP 1sGEZINd
ELP Plan-Trekkers
DOP
PH ontvankelijk geen plaats

-

26; 22%
0; 0%
4; 3%
0; 0%
2; 2%
1; 1%

Bij 51% van de hulpvragen kon de aanmelder na contact met het onthaalteam verder aan de
slag met het advies. In 8% van de gevallen werd er informatie verleend;
Voor 22% van de hulpvragen kwam het uiteindelijk tot een opstart van het team 1G1P van
1sGEZINd;
12% van de hulpvragen mondden uit in een aanmelding voor gespecialiseerd jeugdhulpaanbod,
daarenboven werd er 2 maal overgedragen naar het crisismeldpunt.
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Plan-Trekkers

Vervolg na aanmelding
Plantrekkers
aanmelder kan verder met advies

74; 36%

WL CKG

14; 7%

WL BJB CB

19; 9%

PH
doorverwezen naar crisismeldpunt

14; 7%
0; 0%

informatieve vraag

32; 16%

opvolging CKG

8; 4%

intake CKG

7; 3%

start begeleiding CKG

6; 3%

LG CKG volzet

1; 0%

DB

0; 0%

Ikaros
opstart 1sGezind

3; 1%
0; 0%

opstart Plan-Trekkers
ELP 1sGEZINd
ELP Plan-Trekkers
DOP
PH ontvankelijk geen plaats

-

17; 8%
0; 0%
5; 2%
0; 0%
4; 2%

Opnieuw kon het leeuwendeel van de aanmelders verder met advies (36%) of met de
aangereikte informatie (16%);
27% van de hulpvragen resulteerde in een indicatie voor een concreet gespecialiseerd
jeugdhulpaanbod;
Bij 8% van de hulpverzoeken werd er een gezinscoach vanuit het team 1G1P van de PlanTrekkers ingeschakeld. Zoals verder nog uitgebreider belicht zal worden, moeten we dit zien in
kader van een gefaseerde wijziging van instroom.
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Gezin Centraal

Vervolg na aanmelding
Gezin Centraal
aanmelder kan verder met advies
WL CKG

56; 54%
2; 2%

WL BJB CB

14; 13%

PH
doorverwezen naar crisismeldpunt

10; 10%
3; 3%

informatieve vraag
opvolging CKG
intake CKG
start begeleiding CKG
LG CKG volzet
DB
Ikaros

-

3; 3%
0; 0%
3; 3%
1; 1%
0; 0%
2; 2%

opstart 1sGezind

0; 0%

opstart Plan-Trekkers

0; 0%

ELP 1sGEZINd

0; 0%

ELP Plan-Trekkers

0; 0%

DOP

0; 0%

PH ontvankelijk geen plaats

-

8; 8%

2; 2%

Voor ruim de helft (54%) van alle hulpverzoeken uit de regio van Gezin Centraal (voor de periode
sept. – dec. 2021) werd er geen gespecialseerd aanbod ingezet, maar kon de hulpvrager zelf
nog actie ondernemen op basis van het advies;
30% van de hulpverzoeken leidde wel tot het inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp.
Op het inzetten van het aanbod van gezinscoaches 1G1P voor de regio van Gezin Centraal
beschikken we niet over accurate gegevens. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat we geen
zicht hebben op het al dan niet opstarten van een traject 1G1P na overdracht vanuit het
onthaalteam. Het is het eigen aanmeldteam van Gezin Centraal dat op dat moment verder de
regie neemt.
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1.4.2

Limburg

Vervolg na aanmelding 2021 t.ov. 2020
46%
46%

aanmelder kan verder met advies
informatieve vraag

16%
8%

WL BJB CB

14%

7%
8%

PH

6%
7%

WL CKG
opstart 1sGezind

22%

0%

3%
2%
3%

start begeleiding CKG
opstart Plan-Trekkers

1%
0%

PH ontvankelijk geen plaats

1%
1%

doorverwezen naar crisismeldpunt

1%

LG CKG volzet

1%
1%

Ikaros

1%
1%

ELP 1sGEZINd

0%
0%

ELP Plan-Trekkers

0%
0%

DOP

0%
0%

DB

0%
0%

4%

2021

2020

Bovenstaande grafiek geeft een zicht op de spreiding van het vervolg op de hulpverzoeken voor 2021,
in vergelijking met het kalenderjaar 2020. We zetten hierbij graag enkele zaken in de kijker.
-

-

Zeer ruim vertegenwoordigd, is de groep van aanmelders die na contactname met het
onthaalteam verder kunnen met het verleende advies (46%). Advies mag hierbij ruim gezien
worden en is gefundeerd op ‘coaching’ zoals gekend binnen Positieve Heroriëntering.
Aanmelders worden mee op weg geholpen door samen goed te verhelderen, de prioritaire
hulpvragen duidelijk in kaart te brengen, te bekijken wat aanmelder en netwerk nog zelf kunnen
ondernemen en indien aangewezen te zoeken naar het meest passende hulpaanbod.
Opvallend is dat deze groep opnieuw toeneemt, daar waar we misschien hadden verwacht een
lichte daling of een status quo te zien, aangezien we het afgelopen jaar een aantal nieuwe
partners mochten verwelkomen binnen onze onthaalwerking en we zo meer zicht krijgen op
wat er volgt uit het ‘advies’, en dus ook beter kunnen monitoren.
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-

-

-

22% van de aanmelders nam contact met een informatieve vraag over werking en aanbod van
diensten die zich ergens bevinden op de range tussen basisvoorzieningen en gespecialiseerde
jeugdhulp.
Belangrijke nieuwe partners in het samen dragen van onthaal, zijn de Teams 1Gezin1Plan voor
de regio’s van 1sGEZINd (sinds september) en de Plan-Trekkers (sinds oktober). Gezien de start
van de samenwerking in het najaar van 2021, resulteert dit nog niet in grote aantallen. We
hopen voor het komende kalenderjaar 2022 hier een vollediger zicht op te krijgen.
In totaal zien we dat 27,5% van de hulpverzoeken doorstroomt naar aanbod waartoe het
onthaalteam gemandateerd is (contextbegeleiding, CKG, PH, 1G1P,…).
Een opvallende daling die we tot slot even aanstippen is die van het aantal gezinnen dat op de
wachtlijst voor contextbegeleiding terechtkwam. We zien een daling van 135 (14%) gezinnen in
2020 naar 107 (8%) gezinnen in 2021.

2.

AANBOD

2.1

Contextbegeleiding

2.1.1

Instroom

Algemeen
Het onthaalteam heeft het overgrote deel van alle modules ‘autonome’ contextbegeleiding in beheer
(samen goed voor ruim 200 begeleidingen).
Eind 2021 telde de wachtlijst voor contextbegeleiding 97 unieke gezinnen. Dit is een momentopname
doch een daling ten opzichte van 2020.

OSD
VK MANO
Basisvoorzieningen
TOTAAL

2020

2021

48
5
52
105

53
6
38
97

Van de 97 gezinnen op de wachtlijst (eind 2021), werden er 53 (= 54,5%) aangemeld door een consulent
van een OCJ of SDJ en 6 gezinnen werden aangemeld door het VK (als gemandateerde voorziening).
38 gezinnen (39%) werden aangemeld door de groep van aanmelders die wij benoemen als
‘basisvoorzieningen’. We kunnen hier dus spreken van een verschuiving in de verhouding tussen OSD
en basisvoorzieningen.
We vermelden graag ook nog dat er in 2021 3 gezinnen ‘overgenomen’ werden vanuit wachtlijsten van
andere organisaties (buiten de eigen onthaalwerking). 2 keer ging het om een gezin dat oorspronkelijk
op de wachtlijst stond van een CKG. 1 keer ging het om een gezin dat op de wachtlijst stond van een
organisatie buiten de provincie. Hierbij konden telkens goede afspraken gemaakt worden en werd er
maximaal ingezet op continuïteit. In alle drie de gevallen werd de oorspronkelijke aanmeldingsdatum
behouden, zodat het gezin geen dubbele wachttijd zou moeten doorstaan. Hier tegenover staat
uiteraard dat er een wederzijds engagement verwacht wordt én dat er bereidheid is om mee na te
denken over een goed onthaal en wachtbeheer.
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Wachtlijst CB Basisvoorzieningen (incl. VK)
120

110

100
73

80

51

60

57
44

40
20
0
2017

2018

2019

2020

2021

Om te kijken naar de evolutie over een langere periode heen, zoomen we graag in op de hulpverzoeken
voor contextbegeleiding, vanuit de basisvoorzieningen (inclusief het VK, daar deze opsplitsing vroeger
niet gebeurde). We zien dan een heel duidelijke dalende trend van het aantal gezinnen op de wachtlijst.
Bij aanvang van het RTJ-punt (dat later werd opgenomen door het onthaalteam) startten we op 110
unieke gezinnen op wachtlijst (vanuit basisvoorzieningen). In december 2021 stond dit aantal op minder
dan de helft (44).
Wat OSD betreft, is het moeilijker om te kijken naar een evolutie over een langere termijn. De OSDwachtlijst werd pas in de loop van 2020 opgenomen in de onthaalwerking. Voorheen werd deze intern
beheerd door het OSD.
Wel constateren we een stijging tussen 2020 en 2021, van 48 naar 53 gezinnen, ondanks een algemeen
korter wordende wachtlijst.
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1G1P regio’s

Aantal gezinnen op de wachtlijst CB per regio (totaal = 97)
50

29
18

Gezin Centraal

Plan-Trekkers

1sGEZINd

Sinds de start van de samenwerkingsverbanden 1Gezin1Plan, is het ook erg leerrijk om het aantal
wachtenden voor contextbegeleiding te bekijken per regio. We zien hierbij duidelijke verschillen. De
regio van de Plan-Trekkers telt 51,5% van de wachtenden (50 gezinnen), gevolgd door de regio van
Gezin Centraal met 29 gezinnen (30%). De regio 1sGEZINd levert 18 gezinnen (18,5%) aan. In grote lijnen
wordt hiermee de logica van de grote van de regio en de bevolkingsgraad gerespecteerd. Of, en in welke
mate, deze aantallen effect hebben op de wachttijden, belichten we verder in het rapport.

2.1.2 Uitstroom
Vooreerst wijzen we graag op het feit dat de uitstroom op de wachtlijst contextbegeleiding groter is dan
de instroom. In 2021 stroomden er 163 gezinnen uit, terwijl er 107 nieuwe gezinnen op de wachtlijst
terechtkwamen. Deze cijfers stemmen ons hoopvol naar de toekomst toe en zijn belangrijke indicatoren
voor de effectiviteit van de werking. We ervaren dat de combinatie van een uitgebreid en vraaggericht
onthaal en een actief wachtbeheer heel wat in beweging kan brengen.

Uitstroom wachtlijst contextbegeleiding

140

totale uitstroom

niet gestart

163
45
42
95

opgestart

121

2020

2021

Concreet zien we dat er in 2021 meer opstarts plaatsvonden in vergelijking met 2020 (121 vs. 95
gezinnen). Dit betekent dat de verschillende aanbieders van contextbegeleiding binnen het
onthaalteam (voor 2021: Daidalos, de Wiekslag, Huize-Sint-Augustinus) het afgelopen jaar meer
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opstartmogelijkheden genereerden, met een ongewijzigde capaciteit. We zien verder dat deze toename
vooral gerealiseerd werd door de Wiekslag. Het aantal opstarts van zowel Daidalos als Huize Sint Augustinus was immers stabiel t.o.v. 2020.
Voor de gezinnen die op de wachtlijst stonden, maar niet opstartten, zien we een lichte daling naar 42
gezinnen. Ongeveer de helft van deze groep gezinnen (20) werd oorspronkelijk aangemeld door OSD.
Interessant om te vermelden is dat OSD bij uitstroom ook in 12 gezinnen betrokken was, die niet door
hen werden aangemeld: 8 gezinnen die werden opgestart en 4 gezinnen die uiteindelijk niet opgestart
zijn. In de meeste gevallen gebeurde de aanmelding bij een gemandateerde voorziening in de wachttijd.

Als we kijken naar de 3 aanbieders van contextbegeleiding, in beheer van het onthaalteam, zien we
onderstaande verdeling t.o.v. de beschikbare capaciteit.
Voorziening

Cap

Opstarts

Opstart%t.o.v.cap 2021

Opstart%t.o.v.cap2020

Daidalos (Noord, Midden-West, ERPP)
de Wiekslag (West, Centraal, Oost)
Huize Sint-Augustinus

82
102
18

63
48
10

77%
47%
56%

80%
19%
56%

Kanttekening bij deze cijfers: het aanbod ERPP vanuit Daidalos omvat een specifieke kortdurende
module (max. 6 maanden). De ‘reguliere’ contextbegeleiding is doorgaans langer van duur. De leuze ‘zo
kort als mogelijk, maar zo lang als nodig’, is hierbij richtinggevend.

Opgestarte gezinnen CB volgens aanmelder
Sector/dienst
OSD
GGZ
CLB
Privé-praktijken
Gezin zelf
K-diensten
VK
CKG

#
41
13
12
12
8
8
6
5

Sector/dienst
SWV 1G1P
VAPH
JWZ
CAW
Opvoedingswinkel
Pleegzorg
School
OCMW

#
5
2
2
2
2
1
1
1

Hierboven staat een overzicht weergegeven van de aanmelders, voor de gezinnen die in 2021 een
opstart van contextbegeleiding kenden.
Wanneer we kijken naar de (oorspronkelijke) aanmelders van de gezinnen, die uiteindelijk opstartten
met contextbegeleiding in 2021, merken we een behoorlijke discrepantie op tussen de groepen van
aanmelders: 41 gezinnen werden aangemeld vanuit OSD, 6 gezinnen werden aangemeld vanuit het VK
en 74 gezinnen werden aangemeld door andere diensten (doorgaans basisvoorzieningen). Dit gegeven
staat in contrast met de verhouding van de gezinnen op de wachtlijst contextbegeleiding eind 2021,
zoals hierboven beschreven. Het stelt wel gerust, in die zin dat de uitgebreide indicatie niet leidt tot een
verminderde toegankelijkheid voor gezinnen waarbij geen gemandateerde voorziening betrokken is.
Wat verder meteen opvalt is dat er 8 gezinnen zelf hadden aangemeld. Daarnaast zien we eerder een
klein aandeel voor lokale partners/netwerken (bv. opvoedingswinkel). We mogen stellen dat de
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hulpverzoeken die ons via hen bereiken, doorgaans nog eerst lokaal worden opgenomen en niet meteen
resulteren in een samenwerking met gespecialiseerde hulp.

Gemiddelde wachttijd voor contextbegeleiding in 2021, per regio

Gemiddelde wachttijd voor CB
(in dagen)

1sGEZINd

Plan-Trekkers

Gezin Centraal

TOTAAL

293

294

301

296

De weergegeven wachttijden zijn gebaseerd op de opgestarte begeleidingen (hoelang hebben deze
gezinnen moeten wachten?). Bij het interpreteren van deze gemiddelde wachttijd, moeten we steeds
rekening houden met een foutenmarge. Regelmatig gebeurt het dat een gezin aan de beurt is om op te
starten, maar dat er dan toch vertraging is omwille van een recent gewijzigde situatie, het niet kunnen
bereiken van een aanmelder of gezin, enz. Door maximaal in te zetten op een actief wachtbeheer,
trachten we dergelijk verlies zoveel mogelijk te beperken.
Opvallend is de nagenoeg identieke wachttijd over de regio’s heen. De capaciteit van de betrokken
voorzieningen is immers enerzijds niet geënt op de regioafbakening van 1G1P. Anderzijds is er een
overlap in werkingsgebieden tussen aanbieders van contextbegeleiding.
In vergelijking met 2020, zien we dat de totale gemiddelde wachttijd voor contextbegeleiding een lichte
toename kende van 270 dagen in 2020, naar 296 dagen in 2021.
Enerzijds zijn we hierdoor verrast. We hadden gehoopt dat de uitrol van de samenwerkingsverbanden,
de Teams 1Gezin1Plan en de toegenomen uitstroom hier een gunstig effect op zouden hebben. Eén van
de belangrijke opdrachten is immers om de wachtlijsten in te korten en gezinnen sneller te kunnen
helpen. Anderzijds moeten we er natuurlijk wel rekening mee houden dat 2021 nog steeds een atypisch
jaar was, met een niet te onderschatten impact van de corona-crisis. Hierdoor werd het mobielambulant werken ernstig op de proef gesteld en werden lopende trajecten mogelijks minder snel
afgerond.

Niet opgestarte gezinnen voor CB
3 2
4
8

24

Geen hulpvraag meer

Meer ingrijpende HV nodig

Andere HV lopende

Gezin verhuisd naar andere provincie

Gezin niet meer bereikbaar

Ondanks een oorspronkelijke indicatie voor het aanbod contextbegeleiding, bleek uit de warme
opvolging van de wachtenden dat de hulpvraag of de context in wachttijd zodanig wijzigde voor 42
gezinnen, waardoor contextbegeleiding niet langer het meest passende antwoord was:
- 24 gezinnen hadden geen hulpvraag meer. Zij hadden het gevoel zelf terug op weg te zijn;
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-

In 4 gezinnen was er reeds andere (mobiele) hulpverlening opgestart;
Bij 8 gezinnen duurde de wachttijd te lang en/of wijzigde de situatie waardoor er jammer
genoeg meer ingrijpende hulpverlening (crisis/NRTJ) aangewezen was. Dit maakt natuurlijk
zichtbaar dat de druk op crisis/NRTJ ook mede tot stand komt door knelpunten in het RTJlandschap.

Wanneer er geen warme opvolging gebeurde van de wachtenden, zou de wachtlijst langer en meer
onbetrouwbaar zijn en bijgevolg ook inefficiënties met zich meebrengen bij de opstart.
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2.2

Positieve Heroriëntering

-

PH opstarts 2021
18
16

2

14
12

1

10

2

2

8

14

6
4

10

8

7

3

5

2

10

9

9

3

3

3

6

2

0

Opstart PH

2

PH ontvankelijk, geen plaats

We zien in zeven maanden (april, mei, juni / augustus, september, oktober / december) een tekort aan
PH capaciteit, in totaal een te kort van 16 begeleidingen (± 5 modules).

SPREIDING HULPVERZOEKEN 2021
131

120
98

121

135

131

118

131

97

87
68

61

We zien dat de vraag naar PH grosso modo mee beweegt op de golven van de hulpverzoekspreiding.
M.a.w. wanneer er meer vragen gesteld worden, stijgt ook de nood aan PH begeleidingen. Procentueel
mondt gemiddeld 8% van de hulpverzoeken uit in een indicatiestelling voor een PH begeleiding.
Echter, wanneer we naar de reële procenten kijken, zien we variërende percentages. Rond drukkere
periodes zijn er meer PH indicatiestellingen dan wat verhoudingsgewijs verwacht kan worden.
01
6%

02
5%

03
6%

04
13%

05
5%

06
8%

07
15%

08
8%

09
11%

10
14%

11
5%

12
4%

Niet te onderschatten is natuurlijk dat PH zonder wachtlijst werkt en dat het aanbod versnipperd is
onder verschillende aanbieders waardoor er geen gemeenschappelijke spreiding / planning gebeurt.
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2.3
-

-

-

1Gezin1Plan

De teams 1G1P bestaan vooreerst uit gezinscoaches die inzetbaar zijn om innovatief, vlot en kortdurend
aan de slag te gaan in de gezinnen, mét de gezinnen en hun netwerk.
In de meeste gevallen is het vooropgestelde doel om samen met gezin en betrokkenen te komen tot
het realiseren van een helder gezinsplan en dit ook naar de uitvoeringsfase te loodsen. Daarnaast is er
binnen de teams ook de nodige expertise aanwezig om samen met de gemandateerde voorzieningen
aan veiligheidsplanning te doen in gezinnen waar de verontrusting dermate groot is waardoor de
veiligheid van de minderjarige(n) binnen het gezin in gedrang komt.
Ook kan een gezinscoach een rol opnemen in een overbruggingstraject, in gezinnen waar de meest
passende hulp niet snel genoeg voorhanden is en er zonder intensieve opvolging een crisissituatie
(onveiligheid) dreigt.
Naast de gezinscoaches bieden de teams 1G1P ook een eerstelijnspsychologische functie aan. Er wordt
hierbij ingezet op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische klachten bij kinderen en
jongeren. Een traject bij een ELP loopt over max. 8 individuele sessies. Daarnaast kan er ook creatief en
innovatief aan de slag gegaan worden, bv. door middel van een groepsaanbod.

Opstarts Plan-Trekkers vanaf
oktober 2021

Opstarts 1sGEZINd vanaf
september 2021
33

16

4

4
Gezinscoach

Gezinscoach

ELP

ELP*

Het Team 1G1P voor 1sGEZINd is actief sinds september 2021. De instroom gebeurt steeds via het
onthaalteam. Gedurende de 4 operationele maanden in kalenderjaar 2021, zien we dat er 33 trajecten
werden aangevraagd door een gezinscoach.
Het ELP-aanbod van 1sGEZINd is enerzijds inzetbaar via het onthaalteam, anderzijds ook op vraag van
gezinscoaches binnen het team 1G1P. In 2021 stroomden 4 hulpverzoeken door naar de ELP’s via het
onthaalteam.
Voor het Team 1G1P van de Plan-Trekkers, werd er sinds oktober 2021 gewerkt aan een gefaseerde
onthaalteam samenwerking. Voorheen werden al de vragen voor de Plan-Trekkers onthaald door een
eigen aanmeldteam. Gezien het geleidelijk verleggen van de instroom, hebben we hier geen volledig
zicht op de toegewezen trajecten voor de periode oktober-december 2021. Vanaf 2022 zal de instroom
wel volledig verlegd zijn. Voor het komende kalenderjaar zullen we bijgevolg wel het totaalplaatje
kunnen overschouwen.
Voor de Plan-Trekkers verlopen de ELP-aanvragen rechtstreeks via de eerstelijnspsychologen zelf. Sinds
oktober werd er 4 keer een hulpverzoek georiënteerd en zorgzaam overgedragen vanuit het
onthaalteam naar een ELP in de regio van Plan-Trekkers.
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2.4

CKG

In de loop van 2021, met de verdere ontplooiing van 1Gezin1Plan, nam CKG De Hummeltjes een actieve
rol op bij het vorm geven van het gedeeld onthaal. De definitieve wijziging van de instroom is
momenteel gestart (Steunpunt Sint-Truiden) en zal verder gefaseerd verlopen voor de gehele regio van
1sGEZINd in de loop van 2022.
Met betrekking tot het kalenderjaar 2021, kunnen we voorlopig enkel de gegevens generen van CKG De
Stap.

Wachtlijst
Huidige wachtlijsten CKG de Stap

Aantal

STOP 4-7

10

Kr8-12

2

Lucas

1

Thuisbegeleiding

6

Amber

2

Ambulante opvang

0

Residentiële opvang

0

In vergelijking met 2020, zagen we in 2021 opnieuw een afname van de wachtlijst voor thuisbegeleiding
vanuit CKG De Stap, van 11 naar 6 wachtende gezinnen. De vraaggerichte aanpak en het actieve
wachtbeheer hebben hier ontegensprekelijk een positief effect op.
Wat betreft de trainingsprogramma’s STOP 4-7 en Kr8-12 wordt er 2 keer per jaar een startmoment
voorzien. Het eerstvolgende startmoment is in februari 2022. De gezinnen die nu op de wachtlijst staan,
zullen dus allen de mogelijkheid hebben om op te starten.
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Uitstroom

Opgestarte begeleidingen per module
31

29
20
14
9
5

6

4

Groepsprogramma’s:
- 14 gezinnen zijn gestart in ons Kr8-12 programma
- 20 gezinnen zijn gestart in ons STOP 4-7 programma
Mobiele begeleidingen:
- In 9 gezinnen werd er een lucasbegeleiding opgestart, bij 5 gezinnen een amberbegeleiding
- Bij 29 gezinnen heeft er in 2021 een langdurige thuisbegeleiding gelopen (> 3 mnd), bij 34
gezinnen een kortdurende thuisbegeleiding (< 3mnd).
Ambulante of residentiële opvang:
- 6 unieke kinderen werden in CKG De Stap opgevangen.
- 4 unieke kinderen zijn op een reguliere manier opgenomen.
- 31 unieke kinderen werden aangemeld voor crisisopvang.

2.5

Alternatief PerspectiefBiedend Aanbod (APBA)

Naast het ‘standaard’ actieve wachtlijstbeheer, blijven we vanuit het onthaalteam maximaal inzetten
op het ondersteunen van gezinnen voor wie de wachttijd moeilijk overbrugbaar is.
Dit doen we maximaal samen met de bestemmingsvoorzieningen en de partners. Mogelijkheden zijn:
een groepsaanbod, een huisbezoek, deelname aan een cliëntoverleg,…
Wanneer dit alternatief aanbod, dat we binnen het netwerk kunnen aanbieden, ook niet toereikend is,
dan pas gaan we de samenwerking aan met de teams 1G1P om in de wachttijd intensief aan de slag te
gaan en de gezinnen te ondersteunen tot er een opstart kan gerealiseerd worden bij de
bestemmingsvoorziening.
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Een aantal feiten en acties op een rijtje
-

-

-

3.

In 10 van de 97 gezinnen op de wachtlijst contextbegeleiding loopt er een alternatief
perspectiefbiedend aanbod (huisbezoek, consultatie op de dienst, netwerkoverleg,…);
Effect op uitstroom: in 2 gezinnen heeft het APBA er rechtstreeks toe geleid dat er geen
contextbegeleiding meer nodig was. Deze gezinnen gaven aan dat ze terug alleen verder konden
door de ondersteuning in het APBA;
Binnen CKG De Stap wordt er verder gewerkt met het online dagboek;
Binnen CKG De Hummeltjes wordt er o.a. in wachttijd ondersteund vanuit de theorie van Positief
Opvoeden. Dit wordt niet enkel ingezet als groepsaanbod, maar wordt ook flexibel ingezet binnen
individuele gezinssituaties. Gezinnen ervaren dit als een grote steun;
In 2021 werden opnieuw enkele gezinnen ondersteund binnen een oudergroep Geweldloos Verzet
(de Wiekslag, Daidalos).

BLIK VOORUIT

Omwille van de verdere krachtige groei die de samenwerking rond onthaal kende in 2021, binnen en
tussen de verschillende regio’s, kijken we met veel vertrouwen naar 2022. Het blijft een prioriteit om
verder te werken vanuit een gedeelde, consequente, maar bovenal kwaliteitsvolle visie op hoe we zo
goed en snel mogelijk kunnen antwoorden op hulpvragen van gezinnen.
We zijn daarnaast ook heel hoopvol en enthousiast m.b.t. een aantal bewegingen die er zitten aan te
komen en waardoor we nog meer de krachten kunnen bundelen:
- De samenwerking met De Oever zal begin 2022 nog geïntensiveerd worden: zowel de (autonome)
contextbegeleidingen, als de PH-modules worden onthaald door het onthaalteam;
- Samen met Huize Sint-Vincentius start de samenwerking specifiek voor hun losstaande
contextbegeleidingen;
- Zoals eerder genoemd, zal het onthaal van het aanbod van CKG De Hummeltjes (regio Sint-Truiden
en Hasselt) geborgen worden in het onthaalteam;
- Daar het onthaalteam in de regio ‘Gezin Centraal’ reeds langer een vertrouwde onthaalwerking
uitbouwde en een substantieel deel van het lokale aanbod beheert, blijven we ons engageren om
op het vlak van onthaal zo goed mogelijk af te stemmen op de dynamieken/evoluties binnen het
samenwerkingsverband Gezin Centraal. Zo hopen we te komen tot een zo kwaliteitsvolle en zo
efficiënt mogelijke praktijk.
- Naast de in 2021 reeds bestaande outreachende ondersteuning (vanuit ACT en consult OSD) zal het
onthaalteam vanaf 2022 ook op die manier ondersteund, en bijgevolg versterkt, worden vanuit EKC
(burgerinitiatief) en het Limburgse crisismeldpunt.
- …

Alvast heel wat om naar uit te kijken!

Daidalos vzw

Kwaliteitsverslag
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