VZW JONGERENBEGELEIDING-INFORMANT
Samen voor een betere jeugdhulp
Vzw Jongerenbegeleiding-Informant (Jo-In) is een netwerkorganisatie binnen de
jeugdhulp met als doel het werken aan een betere jeugdhulp. Jo-In doet dit door expertisedeling te bevorderen en beleidsmatig voorstellen te formuleren. Dit alles door èn
met medewerkers binnen de jeugdhulp. Hiervoor zet Jo-In een divers aanbod aan ondersteuning, dienstverlening en middelen in.
‘Jongerenbegeleiding’ is onze dynamische koepelorganisatie binnen de jeugdhulp die
praktijkwerkers over heel Vlaanderen rond de tafel zet in tal van intervisiegroepen en zo
de stem van het werkveld kan bundelen in contacten met het beleid.
Onze vormingsdienst ‘Informant’ stimuleert de intersectorale uitwisseling van expertise
doorheen een praktijkgericht opleidingsaanbod voor de werkvloer en de directiekamer.
In deze folder zetten we ons aanbod graag op een rij. Hierbij spenderen we extra aandacht aan het aanbod speciaal voor onze leden en wat dit lidmaatschap precies inhoudt.

Wat heeft Jo-In allemaal in huis?
Vorming en opleiding
Ons ruim scala aan vormingen is gericht op verschillende doelgroepen en omvat een

Wat heeft Jo-In
allemaal in huis?
Vorming en opleiding
Consult, coaching en
HRM
Intervisie en overleg
Uw stem in het beleid
Studiedagen en
ledenvergaderingen
Tijdschrift Agora

grote waaier aan actuele thema’s. Leden van vzw Jo-In krijgen korting op ons vormings-

….

aanbod. De ledenkorting bedraagt gemiddeld 20%.

Ons open vormingsaanbod
Binnen ons open vormingsaanbod hebben we heel wat praktijkgerichte vormingen voor
iedereen aan de slag binnen de jeugdhulp en het onderwijs:



Begeleiders: werken aan psychofysieke weerbaarheid, KOPP, basisopleiding
autonoom wonen, basisopleiding contextbegeleider, doelgericht werken, het vlaggensysteem, geweldloos verzet en verbindend gezag, …;



Leidinggevenden en stafmedewerkers: leiden en coachen, kwaliteitszorg, persoonlijk ontwikkelingsplan, teambuilding en groepsdynamica, preventie van burn
out en stimuleren van bevlogenheid, …;



Leerkrachten en anderen actief binnen het onderwijs: werken aan psychofysieke
weerbaarheid, angst aan de schoolpoort, verhogen van veerkracht, geweldloos
verzet en verbindend gezag, …

Op maat van jouw organisatie

Graag een woordje
uitleg? Zeker!
Aarzel niet contact op te nemen
met Annelies Mincke:
 annelies@jo-in.be,
 0490/44.65.27.

Al onze vormingen bieden we ook aan op maat van jouw organisatie. Naast ons regulier
aanbod, hebben we nog enkele specifieke thema’s in huis waar je vorming kan rond aanvragen, nl.: digitale media, internettools en digitale wijsheid; het vlaggensysteem en het
opmaken van een seksualiteitsbeleid; participatieve basishouding; beroepsgeheim en
ethiek; integrale Jeugdhulp; ...

Vzw Jo-In
Stapelplein 32
9000 Gent
www.jo-in.be

Oplossingsgericht aan de slag met Korzybski
Daarnaast bieden we in samenwerking met het Korzybski-instituut heel wat vormingen aan rond het oplossingsgericht werken. Deze samenwerking wil tegemoet komen aan de vele vragen van het werkveld die de
Korzybski opleidingen willen spreiden in de tijd. Na het volgen van een basisopleiding oplossingsgericht werken kan je een keuze maken uit verschillende workshops en dat op het tempo dat je zelf wenst. Voor elke
workshop-dag die je volgt, krijg je een attest. Verzamel je 12 attesten, dan behaal je na het indienen van een
portfolio het Internationaal Certificaat van practitioner in de ‘Oplossingsgerichte Begeleiding en Pedagogiek’ (IASTI-certificaat).

Consult, coaching & HRM
Een organisatie is zo sterk als de som van zijn medewerkers. Degelijk opgeleide mensen die gecoacht worden en groeien, zijn
het cement van elke organisatie. Investeren in een werkomgeving die de ontwikkeling van medewerkers maximaliseert, maakt
kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening mogelijk.
Vanuit Jo-In willen we hierin leidinggevenden, directies en bestuurders bijstaan. We voorzien vorming, coaching, advies en
procesbegeleiding rond de thema’s kwaliteit, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en communicatie.

Aanbod Quest-it
Jo-In heeft een samenwerking met Quest-it, dat social profit organisaties bijstaat in hun ontwikkeling door
consulting, werving en selectie, coaching en vorming. Leden van Jo-In genieten een korting van min. 10%
op het gehele aanbod van Quest-it.

Intervisie en overleg

Intervisie & overleg

Wekelijks vindt er ergens in Vlaanderen een intervisie- of overlegmo-

Verantwoordelijken verblijf

ment van Jo-In plaats. Een groot deel van deze intervisiegroepen zijn

Pedagogisch verantwoordelijken verblijf

specifiek gericht naar de leden van Jo-In. Binnen deze intervisiegroepen

Verantwoordelijken contextbegeleiding

ondersteunen hulpverleners, pedagogisch coördinatoren, leidinggeven-

Pedagogisch verantwoordelijken contextbegeleiding

den, … elkaar in hun moeilijkheden en uitdagingen, of een deelnemer legt

Coördinatoren dagbegeleiding in groep

uit hoe men binnen zijn/haar dienst concreet aan de slag gaat met een

Contextbegeleiders (ambulante diensten en verblijf)

bepaalde methodiek, problematiek, doelgroep, … Soms wordt er een
externe spreker uitgenodigd, soms groeit er uit het overleg een vorming of
zelfs een studiedag.

Begeleiders verblijf
Ondersteunende modules
HCA-coördinatoren
CANO overleg

Thematische overleggroepen
Leiding geven
Online leergroep leidinggevenden
OEBJ
Regionale intervisiegroepen kwaliteit
Arbeidstijden en –wetgeving
Jeugd(sanctie)recht
Kenniskring TE-jongeren (GES) West-Vlaanderen
Digitale media en mediawijsheid
VTO kenniskring West-Vlaanderen

Daarnaast organiseert Jo-In ook verschillende thematische overleggroepen rond de thema’s leiding geven, arbeidstijden, jeugdsanctierecht, GESjongeren, digitale media, VTO, ...

Uw stem in het beleid
Jo-In buigt zich als koepelwerking binnen de jeugdhulp over allerlei beleidsthema's. Uit onze interne overlegfora haalt Jo-In de
input voor haar extern overleg. Vanuit het uitgangspunt ‘elk lid heeft z’n stem’, vertegenwoordigt Jo-In al haar leden op het
beleidsniveau.
Structureel

Thematisch

Periodiek Overleg IVA Jongerenwelzijn

Overleg met het kabinet Min. Vandeurzen

Overleg Intersectorale Toegangspoort en

Dag van de jeugdhulp

Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn
Koepeloverleg Jo-In, VWV en SOM

Decreet Jeugdrecht

Raadgevend comité Jongerenwelzijn

Stuurgroep Kwaliteit

European Youth Care Platform
Gemengde stuurgroep IJH
WG remediëring IJH
Kwaliteitscentrum Diagnostiek

Studiedagen en ledenvergaderingen
Jaarlijks organiseert Jo-In meerdere studiedagen rond allerlei actuele thema’s. Enkele voorbeelden van thema’s waar we een
studiedag rond organiseerden in de afgelopen jaren: vermaatschappelijking van de zorg, cliëntenfeedback, vraagverheldering,
herstel en bemiddeling, ervaringsgericht leren, ABFT, KOPP, …
Daarnaast organiseren we ook 4 keer per jaar een ledenvergadering. Hierop zijn al onze leden uitgenodigd. Er staat telkens een
actueel thema op de agenda. Deze ledenvergaderingen zijn informatief, bestaan uit een uitwisseling, of ze zijn erop gericht om te
komen tot een gemeenschappelijke visie. Enkele thema’s die reeds op de agenda stonden zijn sociaal ondernemerschap, bevlogenheid en preventie van burn-out, omgaan met morele dilemma’s, aan de slag met kwaliteit, intersectorale samenwerking, …

Tijdschrift Agora
‘Agora’ is ons tijdschrift voor en door praktijkwerkers uit de jeugdhulp met concrete, praktijkgerichte en onderbouwde artikels
over actuele thema’s en good practices in de jeugdhulp. Agora komt vier keer per jaar uit (maart, juni, september en december).
Al onze leden ontvangen een gratis exemplaar. Naargelang van de grootte van uw voorziening, ontvangt u meerdere gratis exemplaren.

Nieuwsbrief, website en permanente dienstverlening
Als lid ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief met beleidsinformatie, informatie over activiteiten van Jo-In, over onze vertegenwoordiging in externe overlegorganen en over actuele thema’s binnen de jeugdhulp, …
Op www.Jo-In.be vindt u actuele informatie over vzw Jongerenbegeleiding-Informant. Onze website heeft meer dan 80 unieke
bezoekers per dag. U kan dit platform gebruiken om bv. een vacature onder de aandacht te plaatsen.
U kan steeds bij ons terecht met allerlei inhoudelijke, praktische, organisatorische, … vragen. Wij staan garant om zo snel
mogelijk mee te zoeken naar antwoorden en oplossingen.

Hoe kan u lid worden in 2016?
Leden van vzw Jo-In kunnen gebruik maken van ons volledig aanbod. In ruil hiervoor wordt een ledenbijdrage betaald. Voor de
berekening van het lidgeld maken we een onderscheid tussen organisaties binnen Integrale Jeugdhulp, buiten Integrale Jeugdhulp en individuele leden.

Organisaties binnen Integrale jeugdhulp
Binnen de organisaties binnen Integrale Jeugdhulp maken we een onderscheid tussen organisaties erkend door Jongerenwelzijn
en organisaties niet erkend door Jongerenwelzijn.

Erkend door Jongerenwelzijn
Gemoduleerde organisaties
Voor de berekening van het lidgeld wordt vertrokken van een basisbedrag van € 424,48 dat vermeerderd wordt op basis van het
aantal toegekende punten. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vzw met 100 punten.

Lid

Basisbedrag

Aantal punten

Bijdrage/punt

Bijdrage punten

Totaal lidgeld

Vzw X

€ 424,48

100

€ 2, 75

€ 330

€ 754,48

Niet gemoduleerde organisaties
Voor de berekening van het lidgeld wordt vertrokken van een basisbedrag van € 424,48 dat vermeerderd wordt op basis van het
aantal VTE. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vzw met 20 VTE.
Lid

Basisbedrag

Aantal VTE’s

Bijdrage/VTE

Bijdrage VTE

Totaal lidgeld

Vzw X

€ 424,48

20

€ 17,17

€ 343,4

€ 767,88

Deels gemoduleerd, deels niet gemoduleerd
Indien uw organisatie deels gemoduleerd en deels niet gemoduleerd is (bv. de organisatie bestaat uit een ‘organisatie voor bijzondere jeugdzorg’ en een ‘HCA-dienst’), gebeurt de berekening aan de hand van de toegekende punten (voor het gemoduleerde
luik) en het aantal VTE (voor het niet gemoduleerde luik). Het basisbedrag van € 424,48 is nog steeds van toepassing.

Niet erkend door Jongerenwelzijn
Voor de berekening van het lidgeld wordt vertrokken van een basisbedrag van € 424,48 dat vermeerderd wordt op basis van het
aantal VTE. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vzw met 20 VTE.
Lid

Basisbedrag

Aantal VTE’s

Bijdrage/VTE

Bijdrage VTE

Totaal lidgeld

Vzw X

€ 424,48 EUR

20

€ 17,17

€ 343,4

€ 767,88

Organisaties buiten Integrale jeugdhulp & individuele leden


Organisaties buiten Integrale Jeugdhulp (onderwijs, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassen hulpverlening, …) betalen
jaarlijks € 450 lidgeld.



Individuele leden betalen een jaarlijkse bijdrage van €150.

