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Voorwoord 
 

2013 zit er op, en we blikken in dit jaarverslag met veel plezier terug op dit wederom dynamisch 

en actief jaar. We hebben in 2013 heel wat thema's aangegrepen en samen met al onze 

medewerkers  nieuwe terreinen verkend die onze werking uitbouwen en steeds meer draagvlak 

geven binnen de jeugdhulp. 

 

We openen dit jaarverslag dan ook graag met een terecht woordje van dank aan alle 

medewerkers en vrijwilligers die Jo-In elke dag vertegenwoordigen, ondersteunen en  mee op 

de jeugdhulpkaart zetten. Bedankt voor jullie inzet en engagement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 was een jaar waarin de jeugdhulp en hierin ook zeker de Bijzondere Jeugdzorg heel wat 

veranderingen kende. Het Experimenteel Modulair Kader (EMK) deed zijn intrede en ook het 

startschot werd gegeven voor Integrale Jeugdhulp (IJH). Deze veranderingen brachten in 2013 

extra overlegmomenten met zich mee, alsook nieuwe opdrachten voor Informant.  

 

Daarnaast dagen deze veranderingen ons meer dan ooit uit om in onze werking elke keer 

opnieuw op zoek te gaan naar actuele en nieuwe thema’s die onze leden en de gehele 

jeugdhulpsector kunnen ondersteunen, samen rond tafel brengen en inspireren.  

 

Dat verandering niet altijd evident is, maar wel inspirerend kan zijn is een les die we in 2013 

meer dan ooit geleerd hebben. Ook in 2014 en in de komende jaren bewaren we steevast de 

drive om Jo-In verder uit te bouwen en blijvend op zoek te gaan naar manieren waarop we aan 

de jeugdhulp een steentje kunnen bijdragen. 

 

Wij wensen u alvast veel leesplezier! 

 

Vragen, kritische bedenkingen, suggesties  of aanvullingen zijn steeds welkom. Ook uw stem telt 

immers mee om de koers te bepalen die we varen.  

 

Tot in 2014! 

 

Geert Ginneberge 

Voorzitter vzw Jongerenbegeleiding-Informant 



Jaarverslag 2013                                                     vzw Jongerenbegeleiding-Informant 3 

Inhoud 
 

1. Raad van bestuur ............................................................................................................................. 4 

2. Personeel ......................................................................................................................................... 5 

3. Lidmaatschap ................................................................................................................................... 5 

4. Algemene ledenvergadering ............................................................................................................ 5 

5. Overleg en intervisie per werkvorm ................................................................................................ 6 

6. Thematisch overleg ........................................................................................................................ 11 

7. Extern overleg ................................................................................................................................ 16 

8. Studiedag ....................................................................................................................................... 25 

9. Publicaties ...................................................................................................................................... 26 

10. Informant veel meer dan opleiding en vorming ............................................................................ 28 

11. Een vooruitblik op 2014: Jo-In, een tandem in beweging ............................................................. 32 

 

Lijst met afkortingen 

Jo-In: Jongerenbegeleiding-Informant 

EMK: Experimenteel Modulair Kader 

IJH: Integrale Jeugdhulp 

MFC: Multifunctioneel Centrum 

KOPP: Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek 

DRM: Decreet Rechtspositie Minderjarigen 

CANO: Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 

VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 

PPJ: Pluralistisch Platform Jeugdzorg 

OEBJ: Overleg Ervaringsleren Bijzondere Jeugdzorg 

GAS: Gemeentelijke Administratieve Sancties 

VWV: Vlaams Welzijnsverbond 

IVA: Intern Verzelfstandigd Agentschap 

BVR: Besluit Vlaamse Regering 

BINC: Begeleiding In Cijfers 

IROJ: Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp 

CIG: Centrum voor Integrale Gezinszorg 

HRM: Human Resource Management 
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1. Raad van bestuur  

De Raad van Bestuur van vzw Jongerenbegeleiding-Informant bestaat uit 11 leden die middenin 

de praktijk van de Bijzondere Jeugdzorg staan. Alle deelsectoren van de Bijzondere Jeugdzorg 

zijn vertegenwoordigd. 

 

De leden van de Raad van Bestuur in 2013 van vzw Jongerenbegeleiding-Informant zijn: 

 

Voorzitter:    Geert Ginneberge 

Penningmeester & secretaris: Sabine Bourgeois 

Leden:     Hans De Vliegher  

    Daniël Joseph 

    Hans Paredis 

    Ilse Jaspers 

    Marijke Wieërs 

    Marjan Detavernier 

    Maureen Pollentier 

    Rudy Van Eeckhout 

    Sofia Feys 

 

Data van bijeenkomsten van de Raad van Bestuur: 

 

 25 januari 2013 

 22 februari 2013 

 29 maart 2013 

 17 mei 2013  

 28 juni 2013 

 30 augustus 2013 

 25 oktober 2013 

 22 november 2013 

 

De Algemene Statutaire vergadering vond plaats op 17 mei 2013 in het Geuzenhuis te Gent. 

Hierop werd de maatschappelijke zetel van Jo-In verplaatst van Kortrijk naar Gent. 
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2. Personeel 

In 2013 stonden de reeds bekende gezichten van het Jo-In team opnieuw paraat! 

 

 

Johan Moreels: coördinator Informant 

 

 

Annelies Mincke: coördinator Jongerenbegeleiding 

 

 

Severine Willems: administratief en boekhoudkundig medewerkster 

 

 

 

3. Lidmaatschap 

In 2013  waren er 45 organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg aangesloten bij vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant. Een overzicht van de ledenlijst 2013 vindt u in 'Bijlage 1'. Twee 

organisaties zetten in 2013 hun lidmaatschap stop, m.n. de Federatie Pleegzorg en Kompas vzw. 

Daarnaast mochten we twee nieuwe leden verwelkomen, m.n. De Korf en de Walhoeve.  

 

4. Algemene ledenvergadering 

 

In 2013 ging de algemene ledenvergadering drie maal door, waarop al onze leden werden 

uitgenodigd. Deze ledenvergaderingen zijn informatief, bestaan uit een uitwisseling of zijn erop 

gericht om te komen tot een gemeenschappelijke visie.  

 

Data:   Thema: 

    

25 oktober 2013 Met kwaliteit in de startblokken (Sofia Feys).  

17 mei 2013  Integrale Jeugdhulp (Koen Gevaert, Projectleider pilootfase Oost- 

   Vlaanderen). 

20 september 2013 Sociaal ondernemerschap (Peter Wollaert, Vlerick Business School). 
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5. Overleg en intervisie per werkvorm 

Wekelijks vindt er ergens in Vlaanderen een overleg van vzw Jo-In plaats. Verantwoordelijken of 

medewerkers van aangesloten voorzieningen worden hierop uitgenodigd. Binnen deze 

‘werkvormoverleggroepen’ ondersteunen individuele hulpverleners elkaar in hun moeilijkheden 

en uitdagingen, of een deelnemer legt uit hoe men binnen hun dienst concreet aan de slag gaat 

met een bepaalde methodiek, problematiek, doelgroep… Soms wordt er een externe spreker 

uitgenodigd, soms groeit er uit het overleg een vorming of zelfs een studiedag. 

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de werkvormoverleggroepen, de voorzitters, de data van 

samenkomst en de thema's die behandeld werden.  

5.1 Overleg voor verantwoordelijken/pedagogisch 

verantwoordelijken van ambulante voorzieningen 

Voorzitter: Bert D'harte (Vives - Katho – IPSOC) 

 

Data:   Thema: 

  

28 januari 2013  Inspectie Decreet Rechtspositie Minderjarigen. 

25 maart 2013  Registratie binnen het EMK. 

27 mei 2013  Hoe organiseer je ondersteuning binnen je organisatie naar personeel  

   en naar veranderende teams. 

16 september 2013 Art. 12 Decreet Integrale Jeugdhulp. 

25  november 2013 Ervaringen binnen EMK-organisaties. 

 

5.2 Overleg voor thuisbegeleiders 

Voorzitters: Krista Maes en Veerle Van Cauwenberge (vzw Golfbreker) 

 

Data:   Thema: 

 

19 februari 2013  "Omgaan met sociale media als opvoedingsthema in gezinsbegeleiding: 

   mogelijkheden, uitdagingen en bezorgdheden?! ". 

4 juni 2013  Contextbegeleidingen binnen een MFC. 

24 september 2013 Ontmoeting thuisbegeleiders en gezinsbegeleiders residenties. 

26 november 2013 Hoe omgaan met verontrusting? 
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5.3 Overleg voor werkbegeleiders  

Voorzitter: Angélique Blomme (vzw Golfbreker) 

 

Data:   Thema: 

 

28 januari 2013  Inspectie Decreet Rechtspositie Minderjarigen. 

19 september 2013 Het EMK en modulering. 

5 december 2013 Ervaringen voorstartregio IJH.  

5.4 Overleg voor verantwoordelijken van residenties en OOOC's 

Voorzitter: Daniël Joseph (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge) 

 

Data:   Thema: 

 

18 januari 2013  Multifunctioneel werken in andere sectoren (Peter Verfaillie, OLO) 

15 maart 2013  Opvolging evoluties EMK. 

7 juni 2013  Visie op leiderschap binnen het kwaliteitsdecreet en binnen jouw  

   organisatie. 

20 december 2013 Ervaringen binnen de voorstartregio IJH Oost-Vlaanderen. 

5.5 Overleg voor pedagogisch verantwoordelijken residenties 

Voorzitter: Mieke Lampaert (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge) 

 

Data:   Thema: 

 

18 januari 2013  Nieuwe en sociale media (Johan Moreels). 

15 maart 2013  Opstarten studiowerking, goede praktijken rond organisatie van een  

   leefgroep en aanhoudende luizenproblemen. 

7 juni 2013  EMK binnen de dagdagelijkse praktijk. Uitwisseling good practices. 

20 december 2013 Ervaringen binnen de voorstartregio IJH. 

5.6 Overleg voor begeleiders van residenties 

Voorzitter: Donat Van Acker (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge) 

 

Data:   Thema: 

 

13 mei 2013  Bezoek Psychiatrisch Centrum Sleidinge. 

27 mei 2013  Bezoek Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brugge. 

4 november 2013 Planning 2014. 
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5.7 Overleg voor gezinsbegeleiders van residenties 

Voorzitter: Johan Van Nieuwenhuysse (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge) 

 

Data:   Thema: 

 

21 februari 2013 Begeleiden van ouders met een psychiatrische problematiek en hun  

   kinderen (Ann Callewaert, CGG Kortrijk). 

30 mei 2013  Casusbespreking KOPP. 

24 september 2013 Ontmoeting thuisbegeleiders en gezinsbegeleiders residenties. 

 

5.8 Overleg voor pedagogisch verantwoordelijken van dagcentra 

Voorzitter: Sabien De Mol (Begeleidingscentrum Bethanie vzw – Dagcentrum Horizon) 

 

Data:   Thema: 

 

28 februari 2013 Modulering en ervaringen binnen IJH. 

25 april 2013  Rode Salons: methodiekuitwisseling dagcentra Jo-In. 

16 mei 2013  Modulering en ervaringen binnen EMK en IJH + registraties van  

   aanwezigheden. 

19 september 2013 Zorginspectie DRM. 

28 november 2013 Ervaringen IJH, officiële verslaggeving en uitwisseling van ervaringen en

   good practices. 

 

 

5.9 CANO-overleg  

Sinds eind 2012 telt het CANO-samenwerkingsverband negen voorzieningen, met name De 

Wissel vzw, Hadron vzw, vzw Oranjehuis, Cirkant vzw, Jongerenwerking Pieter Simenon, vzw 

Binnenstad, vzw Begeleidingscentrum Stappen, Vzw Sporen en Begeleidingscentrum Bethanie. 

 

Met de CANO-voorzieningen werd in 2013 sterk ingezet op het verdiepen van onderlinge 

samenwerking en netwerking, dit via heel wat sporen.  

 



Jaarverslag 2013                                                     vzw Jongerenbegeleiding-Informant 9 

Op 4 september 2013 vond een uitwisselingsdag plaats tussen de CANO’s en alle 

samenwerkingspartners. Erik Minne, van de Thomas More hogeschool, begeleidde deze dag 

a.d.h.v. de methodiek van het waarderend onderzoek om zo de sterktes, eigen aan CANO, te 

ontdekken en te delen. Zowel consulenten, hulpverleners, ouders en jongeren waren hierbij 

aanwezig. Het bleef niet bij het opsommen van good practices maar kreeg resultaat in 5 

krachtlijnen die momenteel op de agenda van CANO staan: het (her)uitvinden van de residentie, 

het zoeken naar een groter netwerk voor jongeren, de CANO-klas, de externe en interne 

profilering als CANO en ten slotte het inzetten op sociale media. 

 

Daarnaast vond op 17 december 2013 een studiedag plaats onder de titel 'CANO ont-grenst'. 

Met de opstart van de integrale jeugdhulp willen we inzetten op en stilstaan bij de 

samenwerking met diensten en organisaties uit de ‘belendende’ sectoren. Het VAPH, de 

drugsector, de kinder –en jeugdpsychiatrie, de gemeenschapsinstellingen,… allen belangrijk in 

het bundelen van krachten om onze jongeren en gezinnen krachtiger te maken en (terug) verder 

op pad te zetten. 

 

Ten slotte werd aandacht besteed aan de uitbouw en de bevoegdheden van de CANO-

commissie. Er kwamen reeds heel wat vragen om het kwaliteitslabel van CANO te verwerven. 

Dit kent ongetwijfeld zijn vervolg in 2014. 

 

Ook in 2013 kwamen de CANO-voorzieningen op regelmatige basis samen. Onderstaand een 

overzicht van de overlegmomenten van de CANO directies en de behandelde thema's. 

Voorzitter: Luc Deneffe (De Wissel) 

 

Data:   Thema: 

 

8 februari 2013  Samenwerkingsverbanden- CANO/EMK 

24 april 2013  CANO/EMK/IJH 

14 juni 2013  CANO-EMK – herzien visietekst 

4 september 2013 Uitwisselingsdag 

11 oktober 2013 evaluatie Uitwisselingsdag  

   Evaluatie studiedag-TO werking in GBJ 

29 november 2013 open CANO halve dag (Yidam Sleidinge) 

13 december 2013 overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn 

17 december 2013 Studiedag 'Cano ont-grenst' 
 

5.10 Overleg HCA  

De HCA-coördinatoren komen maandelijks samen op het HCA-coördinatorenoverleg. 

Zesmaandelijks sluiten de drie koepels met name, vzw Jongerenbegeleiding-Informant, het 

Pluralistisch Platform Jeugdzorg en het Vlaams Welzijnsverbond, hierop aan en vindt het HCA-

koepeloverleg plaats. Gezien midden 2012 de start werd genomen in de evaluatie van de 

enveloppefinanciering van de HCA-diensten en dit verder werd gezet in 2013, dit met 
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ondersteuning van de drie koepels, ging het HCA-koepeloverleg frequenter door. Binnen dit 

overleg nemen de drie koepels afwisselend het voorzitterschap en verslaggeving op zich.   

 

Data samenkomst:  

 14 januari 2013 

 11 maart 2013 

 27 maart 2013 

 

Op 11 februari en 27 maart 2013 vond rond het evaluatieluik ook een overleg plaats met IVA 

Jongerenwelzijn. 

5.11 Gemengde werkgroep projecten  

De gemengde werkgroep projecten PPJ en Jo-In bestaat sinds 2005 met als doel gezamenlijke 

thema's en beleidsmaterie inzake de projecten op de agenda te zetten en mee te nemen naar 

overleg met IVA Jongerenwelzijn en het kabinet. Het PPJ en Jo-In nemen hierin afwisselend het 

voorzitterschap en verslaggeving op. 

 

In functie van de modulering en registratie van de ondersteunende modules binnen het EMK, 

werd in 2013 drie maal samengekomen:  

 

 30 januari 2013 

 30 april 2013 (IVA Jongerenwelzijn) 

 21 november 2013 
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6. Thematisch overleg 

Naast de werkvormoverleggroepen organiseert vzw Jongerenbegeleiding-Informant ook 

verschillende thematische overleggroepen. 
 

6.1 Overleggroep Ervaringsleren in de Bijzondere Jeugdzorg 

Voorzitter: Didier Bertin (vzw Oranjehuis) 

 

Data:   Locatie & Thema: 

 

18 april 2013  De Zande: voorstelling werking De Zande en Log-in; 

   uitleg Module Ondersteunende Begeleiding; 

   brainstorm rond vorming en/of studiedag met Luk Peeters; 

   uitwisseling interessante plaatsen en zaken m.b.t. ervaringsgerichte  

   activiteiten; 

   risicoanalyses. 

  

De volgende samenkomsten van de 'OEBJ'-overleggroep stonden in teken van de organisatie van 

de studiedag 'Laten (er)varen', een studiedag georganiseerd door het OEBJ-overleg in 

samenwerking met Informant. In functie van deze studiedag kwam een werkgroep op 

regelmatige basis samen: 

 28 augustus 2013  

 13 november 2013  

 25 november 2013  

 

De studiedag 'Laten (er)varen' vond plaats op 

3 december 2013 in Kortrijk en kende een 

groot succes.  Luk Peeters (trainer Outward 

Bound) verzorgde de insteek in de 

voormiddag. In de namiddag konden de 

deelnemers via tal van workshops proeven en 

ervaren hoe ervaringsgericht werken in de 

praktijk vorm kan krijgen. Uit de evaluatie van 

deze dag mogen we concluderen dat dit een 

geslaagd evenement was.  

 

In 2013 kwamen volgende voorzieningen regelmatig naar de overlegmomenten: Blink! (Brugge), 

Cohesie (Kortrijk), GJ De Zande (Ruiselede), Divam (Ieper), Binnenstad + Prusik (Brugge), vzw 

Oranjehuis (Heule), De Branding (Melle), De Korbeel (Kortrijk), vzw Hadron (De Kerhoek 

(Zomergem) en De Betsberg (Oosterzele)), vzw Begeleidingscentrum Stappen (St. Amandsberg), 

Lejo vzw (St. Amandsberg) en Log-In trajectbegeleiding (Roeselare). 
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6.2 Werkgroep Jeugdsanctierecht 

De Werkgroep Jeugdsanctierecht is een ‘neutrale’ vrijplaats waar mensen vanuit verschillende 

disciplines en instituten (universiteiten, advocatuur, magistratuur, beleid en werkveld jeugdzorg, 

…) samenkomen om te brainstormen over het beleid en de praktijk van de aanpak van 

jeugddelinquentie.  

 

In het verlengde van de actualisering van de vijf principes van de werkgroep jeugdsanctierecht in 

2009, de studiedag en het boek "Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen"1 in 2011, werden in 

2012 de activiteiten van de werkgroep verder gezet. De contouren van het schrijven van een 

rapport inzake de staatshervorming en de overheveling van de bevoegdheden van het 

jeugdrecht naar de gemeenschappen werden geconcretiseerd. Hiertoe dienden vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant en KU Leuven in 2013 een gezamenlijke subsidie-aanvraag in bij 

de Vlaamse Overheid. Met de gevraagde personeelssubsidies werd Sabien Hespel (KU Leuven) 

tewerkgesteld. 

 

Het rapport werd in 2013 opgemaakt, gefinaliseerd en gepubliceerd onder de titel 

"Jeugdsanctierecht voorgesteld. Naar een constructief jeugdsanctierecht" 2 

 

Voor de opmaak van het rapport werden drie werkgroepen samengesteld die elk een 

belangrijke themacluster onder de loep namen. Deze werkgroepen werden voorbereid en 

ondersteund door Sabien Hespel. 

 

 Cluster 1: voorzitter Geert Decock  

Toepassingsgebied (territoriaal, materieel en personeel) (NB: ook samenhang met GAS, 

POS en maatregelen t.a.v. geesteszieke jongeren); 

 Cluster 2: voorzitter Hilde Geudens 

Aard, voorwaarden en uitvoering van de interventies en diversiemaatregelen; 

 Cluster 3: voorzitter Min Berghmans 

Procedures, rechtspositie & proceswaarborgen, actoren.  

 

Naast de drie werkgroepen, gingen ook enkele vergaderingen door van de Werkgroep 

Jeugdsanctierecht. 

 

Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten) 

  

Data:   Thema: 

 

31 januari 2013  Groenboek IVA Jongerenwelzijn en rapport Werkgroep    

   Jeugdsanctierecht. 

                                                           
1
 Decock, G., & Put, J. (ed.) (2011). Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen. Larcier: Brussel. 

2
 Hespel, S., & Put, J. (2013). Jeugdsanctierecht voorgesteldNaar een constructief jeugdsanctierecht. 

Larcier: Brussel. 
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16 mei 2013  Discussiedag rapport Werkgroep Jeugdsanctierecht. 

4 oktober 2013  Finalisering rapport en voorbereiding publieksmoment.  

 

De opmaak van het rapport en het beheer van het toegekende budget werd opgevolgd door een 

stuurgroep met een vertegenwoordiging van IVA Jongerenwelzijn, m.n. Stefaan Van Mulders, 

Karel Henderickx en Eva Nouwen; een vertegenwoordiging van de KU Leuven, m.n. Sabien 

Hespel en Johan Put; en een vertegenwoordiging vanuit vzw Jo-In opgenomen door Annelies 

Mincke. Deze stuurgroep kwam tweemaal samen: 

 27 februari 2013 

 27 mei 2013 

 

2013 werd afgesloten met een publieksmoment 

waarop het rapport van de werkgroep werd 

voorgesteld. Dit moment vond plaats op 18 

december 2013 in Zaal Horta (Brussel). Hierop gaf 

Minister Jo Vandeurzen zijn reflectie op het rapport 

en maakten in een interessant debat enkele 

betrokken actoren hun visie op het rapport 

duidelijk, waaronder de Unie van Jeugdmagistraten, 

de Unie van Jeugdadvocaten, IVA Jongerenwelzijn 

en de HCA-diensten. 

 

Parallel met het rapport van de werkgroep, werd binnen IVA Jongerenwelzijn een 'groenboek' 

opgemaakt waarin de thema's staatshervorming een de overheveling van het jeugdsanctierecht 

naar de Gemeenschappen centraal stonden. Voor vzw Jo-In namen Bart Sanders en Ilse Jaspers 

de vertegenwoordiging op. Voor de werkgroep Jeugdsanctierecht namen Hilde Geudens, Eef 

Goedseels en Christian Maes deel aan deze overlegmomenten. 

 

Leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht 2013 

 

Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten) 

Secretaris: Annelies Mincke (vzw Jongerenbegeleiding-Informant) 

 

Leen Ackaert (Kinderrechtencommissariaat) 

Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp) 

Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond) 

Sabine Bourgeois (vzw Oranjehuis) 

Christel De Craim (FOD Justitie) 

Roel de Cuyper (Psychiatrisch Centrum Sleidinge) 

Raf De Mulder (CAB Gent) 

Lucia Dreser (Jeugdrechtbank Brugge) 

Sofie Geerts (CJGB Kortrijk) 

Hilde Geudens (vzw Tonuso) 
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Eef Goedseels (Nationaal Instituut Criminologie en Criminalistiek)  

Kevin Goris (VUB) 

Katrien Herbots (VSO-PPJ) 

Sabien Hespel (KU Leuven) 

Ilse Jaspers (BAAL)  

Christian Maes (Ere-Parketmagistraat) 

Magda Massoels (Gemeenschapsinstelling De Hutten) 

Prof. dr. Stefaan Pleysier (KU Leuven) 

Bauke Pouseele (Vereniging Ons Tehuis)  

Prof. dr. Johan Put (KU Leuven)  

Marjan Rom (Kinderrechtencommissariaat) 

Bart Sanders (vzw De Patio - BAAB)  

Willy Vandamme (vzw Jongerenbegeleiding-Informant)  

Heidi Vanheste (HCA Oost-Vlaanderen) 

Natalie van Paesschen (vzw Alba)  

Sofie Van Rumst (Unie van Jeugdadvocaten) 

Prof. dr. Eugeen Verhellen (UGent) 

Karel Verleije (Parketcriminoloog) 

Prof. dr. Lode Walgrave (KU Leuven) 

 

6.3 Arbeidstijden 

Vzw Jongerenbegeleiding – Informant is geen werkgeversorganisatie. We konden echter niet 

voorbij aan het signaal van leden dat de kwetsbare arbeidsjuridische context heel wat 

implicaties heeft voor het inhoudelijk werk. De vraag om daar binnen Jongerenbegeleiding-

Informant mee aan de slag te gaan, werd steeds prangender. In 2011 en 2012 werden de 

algemene knelpunten inzake arbeidswetgeving binnen de  sector bijzondere jeugdzorg opgelijst. 

In 2013 werd de verzamelde nota omgezet in de nota "Arbeidswetgeving in de private 

organisaties van de bijzondere jeugdbijstand. Mogen ook wij op maatschappelijke hulp 

rekenen?".  

 

Met deze nota willen we het standpunt van Jongerenbegeleiding-Informant inzake de 

arbeidswetgeving binnen onze sector duidelijk formuleren (vzw Jongerenbegeleiding-Informant, 

2013, Pg. 4).:  

 

"In onze opdracht als multifunctionele organisaties streven we naar een evenwicht  tussen 

onze doelstellingen, een goede work-life balance van onze medewerkers en een te voorziene 

loonkost die binnen de gesubsidieerde middelen valt. De huidige arbeidswetgeving laat bij 

strikte toepassing niet toe om zonder overloon te werken.  

Met deze nota willen we dit signaleren aan en erkenning krijgen voor het probleem door de 

overheid als maatschappelijke opdrachtgever. Het is de overheid die instaat voor de  orde van 

subsidiëring en de geldende wetgeving. We verwachten van de betrokken overheid dat zij 

samen met ons deze impasse doorbreekt." 
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Voorzitter: Rudy Van Eeckhout (Begeleidingscentrum Bethanie vzw) 

 

Data waarop de werkgroep Arbeidstijden in 2013 samenkwam: 

 

 18 januari 2013 

 31 januari 2013 

 8 maart 2013 

 3 mei 2013 

 

De nota werd op 4 december 2013 voorgesteld op het koepeloverleg met het PPJ en VWV en 

werd door de beide koepels zeer positief onthaald. De meerwaarde zit vooral in het relaas 

vanuit de dagelijkse praktijk, de bekommernis om het voortbestaan van onze projecten en 

doelstellingen, de bezorgdheid dat een striktere toepassing van de arbeidswetgeving enkel tot 

slechtere werkomstandigheden voor onze medewerkers zal leiden.  

 

Op 10 december 2013 werd de nota voorgesteld op het overleg van de koepels met het 

Agentschap Jongerenwelzijn. David Debrouwere, verantwoordelijke voorzieningenbeleid binnen 

Jongerenwelzijn, engageerde zich zeer duidelijk om de nota (verder) grondig te bestuderen en 

dit mee te nemen binnen het directiecomité van het Agentschap Jongerenwelzijn en op overleg 

met het Kabinet. Hij is zich bewust van de complexiteit van de wetgeving en van de complexiteit 

van de oplossingen.   

 

In 2013 werd bijgevolg een zeer belangrijke stap gezet. We willen de arbeidsproblematiek van 

onze sector op de maatschappelijke agenda plaatsen en we zien, naast de andere koepels, ons 

eigen Agentschap hierin als een belangrijke partner. In 2014 zal duidelijk worden of het 

Agentschap die rol effectief wil opnemen.  

 

6.4 Kwaliteit intervisiegroepen 

In het kader van het nakende nieuwe Uitvoeringsbesluit Kwaliteit, werd op 25 oktober 2013 

reeds een algemene ledenvergadering gepland met als thema "Met kwaliteit in de 

startblokken". Hierop werd het kader van het nieuwe besluit toegelicht door Sofia Feys en werd 

het startsein gegeven voor onze regionale intervisiegroepen kwaliteit. Doorheen 2014 worden 

deze intervisiegroepen belangrijke kanalen voor Jo-In om aanwezige vragen en 

ondersteuningsnoden rond kwaliteit te capteren en in een aanbod naar onze leden te voorzien.  
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7. Extern overleg 

 

Uit de interne overlegfora haalt vzw Jongerenbegeleiding-Informant de input voor haar extern 

overleg. Op die manier vertegenwoordigt Jo-In haar leden op het beleidsniveau. Binnen het 

extern overleg wordt onderscheid gemaakt tussen structureel en thematisch overleg.   
 

7.1 Structureel extern overleg 

 

Periodiek overleg met IVA Jongerenwelzijn - Voorzieningenbeleid 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Geert Ginneberge, Sabine Bourgeois en Annelies Mincke 

 

Data van samenkomst van het overleg koepels – voorzieningenbeleid: 

 26 maart 2013 

 18 juni 2013 

 17 september 2013 

 10 december 2013 
 

 

Koepeloverleg 

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant neemt deel aan het koepeloverleg, met de drie 

koepelorganisaties binnen de bijzondere jeugdzorg, met name het PPJ, het VWV en Jo-In. Hans 

Paredis ,Sofia Feys en Annelies Mincke nemen de vertegenwoordiging van vzw Jo-In op zich. Het 

voorzitterschap en de verslaggeving wordt afwisselend tussen de drie koepels opgenomen.  

 

Data van samenkomst: 

 29 januari 2013 

 19 februari 2013 

 13 maart 2013 

 22 mei 2013 

 12 september 2013 

 4 december 2013 
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Raadgevend Comité  

Hans De Vliegher neemt de vertegenwoordiging van vzw Jongerenbegeleiding-Informant op in 

het Raadgevend Comité van IVA Jongerenwelzijn.  

 

Het Raadgevend Comité kwam in 2013 samen op: 

 30 januari 2013 

 27 maart 2013 

 29 mei 2013 

 26 juni 2013 

 18 september 2013 

 6 november 2013 

 11 december 2013 

 

De leden van het Raadgevend Comité werden geïnformeerd over: 

 De impact van Integrale Jeugdhulp op de veranderingsprocessen binnen CBJ (& SDJ) en 

op de opdrachten van de consulenten;   

 de actuele data rond instroom en wachtlijsten;  

 het proces actieplan jeugdhulp; 

 het evaluatierapport CAP; 

 de nota over beeldvorming; 

 het Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012; 

 de oproep m.b.t. intersectorale en multifunctionele cliënttrajecten voor minderjarigen;   

 de uitvoering van het Decreet Pleegzorg; 

 de aanpassing van het erkennings- en subsidiëringsbesluit van Voorzieningenbeleid (BVR 

13/7/1994) met betrekking tot kwaliteit, OOOC, procedure projecten, CIG en HCA; 

 de stand van zaken EMK;  

 de begrotingsopmaak 2014; 

 de evaluatie kortdurende thuisbegeleiding /afronding 1ste fase wetenschappelijk 

onderzoek; 

 de opstart van het “Europees platform Jeugdhulp”; 

 BINC / DRA; 

 het evaluatierapport inzake drugsprojecten; 

 het Groenboek voor de zesde staatshervorming; 

 de ‘Dag van de Jeugdzorg 2013’ / thema 2014; 

 het voorstel van de werkgroep jeugdsanctierecht; 

 de ervaringen van de voorstartregio & de doorstart van integrale jeugdhulp. 

 

 In 2013 bracht het Raadgevend Comité  advies uit over: 

 Spaargelden voor pleegkinderen;   

 het GEWIN – decreet; 

 CIG - Traject overheveling naar Jongerenwelzijn; 

 Aanpassing erkennings- en subsidiëringsbesluit van Voorzieningenbeleid (BVR 

13/7/1994) thema’s OOOC & HCA. 
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Contacten met het kabinet 

In 2013 werden de koepels binnen de Bijzondere Jeugdzorg op 21 juni uitgenodigd op een 

uitwisselingsmoment met het kabinet, dit in kader van de operationalisering van Art. 12 binnen 

het decreet Integrale Jeugdhulp. 

 

Art. 12: De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening wordt versterkt door: 

1° aanpassingen in het onderscheid, vermeld in afdeling 2, waardoor 30% van de niet-

residentiële modules van de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, rechtstreeks 

toegankelijk wordt; 

2° bij uitbreidingen van het aanbod van de sectoren, minimaal 30% van de totale middelen voor 

de uitbreiding te besteden aan de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening.  

 

Hierop werd beslist de operationalisering van dit Art. 12 verder te zetten in het overleg IJH-

koepels en in het overleg IVA Jongerenwelzijn-koepels. 

 

Raad van bestuur Steunpunt Jeugdhulp  

Rudy Van Eeckhout zetelt namens Jongerenbegeleiding-Informant in de Raad van Bestuur van 

het Steunpunt Jeugdhulp.  

 

Bijeenkomsten Raad van Bestuur Steunpunt Jeugdhulp in 2013:  

 1 februari 2013 

 8 maart 2013 

 17 mei 2013 

 13 september 2013 

 

Belangrijke agendapunten op de Raad van Bestuur en accenten doorheen 2013 waren:   

 Het Steunpunt blijft een onmisbare  partner in de juridische ondersteuning van het 

werkveld; 

 het nieuwe Binc is in voorbereiding. De verantwoordelijkheid voor de  opzet en het 

digitale programma lagen bij de  overheid, maar de implementatie naar de sector zal 

opnieuw  bij het Steunpunt liggen.;  

 Steunpunt Jeugdhulp was (net als ons eigenste Informant) betrokken bij de vorming 

omtrent het nieuwe jeugdhulpverleningslandschap; 

 Er groeit toenadering tot het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Steunpunt 

Expertisenetwerken om op een aantal logistieke punten toch de krachten te bundelen; 

 Met heel wat andere partners trekt Steunpunt Jeugdpunt een Europees project  

‘Cultuurgevoelige Jeugdhulp’. Dit gaat niet uit van Jongerenwelzijn maar kadert in 

bijkomende financiering. 

 

Tot slot stellen we ook in 2013 vast dat het Steunpunt moet blijven vechten voor een 

bestaansrecht dat door de sector als vanzelfsprekend wordt ervaren: onzekere financiering (met 

impact op personeelsbeleid), driejaarlijkse convenanten, …  
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Rudy Van Eeckhout neemt deel aan de Raad van Bestuur vanuit Jongerenbegeleiding -Informant. 

Binnen het strategisch plan van Steunpunt Jeugdhulp is er een tijd terug al geopteerd om de 

Raad van Bestuur niet meer te bemannen of te bevrouwen vanuit een 

koepelvertegenwoordiging maar vanuit de brede jeugdhulp, aangevuld met expertise. Het gaat 

bijgevolg om een aflopend mandaat in afwachting van nieuwe bestuurders. Steunpunt 

Jeugdhulp lanceerde een oproep naar nieuwe bestuurders, o.m. uit de Bijzondere Jeugdzorg, die 

een mandaat ten persoonlijke titel willen opnemen. Voor verdere info en kandidatuurstelling 

verwijzen we naar Min Bergmans van Steunpunt Jeugdhulp.  

 

Het Expertiseplatform Jeugdzorg  

Hans Paredis als effectief lid en Rudy Van Eeckhout als plaatsvervanger nemen voor vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant deel aan de stuurgroep van het expertiseplatform. 

 

Data van samenkomst in 2013: 

 08 maart 2013 

 07 juni 2013 

 14 oktober 2013 

 

Op de agenda van het expertiseplatform in 2013 stonden: 

 Opmaak jaarplanning 2013. 

 Opvolging van lopende onderzoeksopdrachten: 

o Onderzoek Justitie implementatie jeugdwet; (NICC) 

o Onderzoek Kortdurende thuisbegeleiding; 

o Onderzoek Jeugdsanctierecht. 

 Uitwerken bestek nieuwe onderzoeksopdrachten: Onderzoek naar Pleegzorg in Limburg. 

 Profilering van het expertiseplatform via lokale ‘lerende netwerken’: visieontwikkeling 

en voorbereidende stappen. 
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7.2 Thematisch extern overleg 

 

Stuurgroep kwaliteit 

Binnen de stuurgroep kwaliteit neemt Hans Paredis de vertegenwoordiging van vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant op. Deze stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van 

IVA Jongerenwelzijn en de sector Bijzondere Jeugdzorg en stond in voor de opvolging van het 

nieuwe Uitvoeringsbesluit Kwaliteit.  Deze stuurgroep kwam in 2013 samen op: 

 18 februari 2013 

 13 mei 2013 

 

Gezien de finalisering van het Uitvoeringsbesluit Kwaliteit, werd geen nieuwe stuurgroep 

gepland. De stuurgroepleden worden in de toekomst op de hoogte gehouden over de evoluties 

inzake de verwachtingen van de beleidsraad en inspectie. De stuurgroep zal in het najaar 2014 

een stuurgroep voor 'Ondersteunende maatregelen voor de implementatie van het 

Uitvoeringsbesluit bij het Kwaliteitsdecreet' worden.  
 

Integrale Jeugdhulp: koepels en administraties 

Integrale Jeugdhulp ging in de voorstartregio Oost-Vlaanderen van start op 16 september 2013. 

In functie van de opvolging van de uitvoering en de vertaling van het decreet Integrale 

Jeugdhulp naar de praktijk binnen de betrokken sectoren, werd een overleg opgestart tussen 

IJH, de koepels en de administraties van de zes betrokken sectoren binnen IJH. Annelies Mincke 

neemt hieraan voor vzw Jo-In deel. Data van samenkomst in 2013: 

 16 oktober 2013 

 18 december 2013 

 

Agendapunten die hierop werden behandeld: 

 Art. 12 van het decreet IJH; 

 Nota beleidsafstemming: stappenplan van de Regionale Stuurgroepen naar de IROJ en 

aanduiding cliëntvertegenwoordigers in Management Comité, Adviesraad en de IROJ; 

 Ervaringen uit de voorstartregio Oost-Vlaanderen; 

 Samenstelling van de IROJ. 

 

Deze overleggroep wordt verdergezet in 2014. 
 

Overleg IVA Jongerenwelzijn i.f.v. Art. 12 Decreet IJH 

Parallel en ter voorbereiding van het overleg tussen de koepels en administraties binnen IJH, 

vond ook twee maal een overleg plaats tussen de koepels en IVA Jongerenwelzijn. Dit specifiek 

in functie van de operationalisering van Art. 12 van het decreet IJH. Hieraan nam Annelies 

Mincke voor vzw Jo-In deel. In 2013 werden twee overlegmomenten gepland:  

 13 november 2013 

 12 december 2013 
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Dit overleg wordt verder gezet in 2014.  
 

Werkgroep vorming en communicatie IJH 

De werkgroep vorming en communicatie IJH werd opgestart in 2013. Dit om aan het 

communicatieluik en vormingstraject binnen IJH vorm te geven en op te volgen. Hieraan namen 

Annelies Mincke en Johan Moreels afwisselend deel. 

 

De werkgroep communicatie kwam samen op: 

 26 februari 2013 

 26 maart 2013 

 28 mei 2013 

 13 september  2013 

 4 december 2013 

 

Stuurgroep 'Vorming Jeugdhulp' 

Vanuit de werkgroep vorming en communicatie IJH ontstond het vormingstraject 'Vorming 

Jeugdhulp', vormgegeven door Steunpunt Jeugdhulp, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en 

het Steunpunt Expertisenetwerken. Dit vormingstraject werd mede inhoudelijk ingevuld en 

opgevolgd door een stuurgroep bestaande uit koepelorganisaties en vormingsdiensten binnen 

IJH.  

 

Hieraan nam voor Jo-In Annelies Mincke deel. 

 

De stuurgroep kwam in 2013 drie maal samen:   

 6 mei 2013 

 10 september 2013 

 13 december 2013 

 

 

Opvolgingscommissie EMK 

Het Experimenteel Modulair Kader in 2013 werd opgevolgd en aangestuurd door de 

opvolgingscommissie EMK. Deze was samengesteld uit leden van de werkgevers- en 

werknemersorganisaties, een afvaardiging vanuit de verwijzende instanties, een raadgever 

vanuit het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de algemeen 

directeur van de intersectorale toegangspoort en een beleidsmedewerker en het afdelingshoofd 

van voorzieningenbeleid.  

De opvolgingscommissie is het orgaan waar het materiaal uit de verschillende 

opvolgingsgroepen en overlegstructuren opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd wordt.  
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Geert Ginneberge,  Hans De Vliegher, Hilt Luyten, Sabine Bourgeois en Annelies Mincke namen 

afwisselend de vertegenwoordiging voor vzw Jo-In op.  De opvolgingscommissie EMK kwam in 

2013 samen op:  

 26 februari 2013 

 28 mei 2013 

 30 september 2013 

 17 december 2013 

 

In 2014 zal de opvolgingscommissie terug samenkomen om de evaluatie van het financiële luik 

en de verdere afstemming met integrale jeugdhulp verder te monitoren. 

 

Ondersteuningsproject EMK 

Om de voorzieningen binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg, te ondersteunen in de 

implementatie van het EMK, werd een ondersteuningstraject uitgebouwd door de koepels 

Bijzondere Jeugdzorg, dit in samenwerking met het Agentschap Jongerenwelzijn.  

 

Met dit ondersteuningsproject richtten we ons in eerste instantie tot de organisaties voor 

Bijzondere Jeugdzorg die in 2013 in het experimenteel modulair kader stapten. De focus van het 

aanbod richtte zich op managementondersteunende initiatieven. De intrede van het EMK gaat 

immers gepaard met heel wat managementgerichte vraagstukken.  

 

Voor de uitwerking, ondersteuning van en de reflectie over het Ondersteuningsproject EMK 

werden op twee niveaus stuurgroepen opgericht, enerzijds de 'Interne Stuurgroep' 

Ondersteuningsproject EMK en anderzijds de 'Uitgebreide Stuurgroep' Ondersteuningsproject 

EMK.  

  

Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK  

 

De Interne Stuurgroep bestond uit de stafmedewerkers van de respectievelijke koepels in de 

Bijzondere Jeugdzorg en directies van twee organisaties voor de Bijzondere Jeugdzorg, ingestapt 

in het EMK, van elke koepel. Voor Jo-In namen Geert Ginneberge, Hilt Luyten en Annelies 

Mincke de vertegenwoordiging op.  

 

De interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK kwam negen maal samen, namelijk:  

 19 februari 2013 

 13 maart 2013 

 24 april 2013 

 7 mei 2013 

 31 mei 2013 

 11 juni 2013 

 3 juli 2013 

 27 augustus 2013 

 4 december 2013 
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Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK  

 

De Uitgebreide Stuurgroep bestond uit de Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK, het 

afdelingshoofd van Voorzieningenbeleid (David Debrouwere) en een medewerker 

Voorzieningenbeleid (Bram Antheunis) van het Agentschap Jongerenwelzijn en de raadgever 

Jeugdhulp van het kabinet van Minister Vandeurzen (Peter Casteur). 

 

De Uitgebreide Stuurgroep volgde de uitvoering van de convenant rond het 

Ondersteuningsproject EMK op en dit zowel op inhoudelijk, organisatorisch als financieel vlak.  

 

De Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK kwam in 2013 vijf maal samen, namelijk:  

 5 maart 2013 

 7 mei 2013 

 11 juni 2013 

 17 oktober 2013 

 17 december 

 

Voor meer informatie, verwijzen we graag door naar het "Eindverslag Ondersteuningsproject 

EMK". 
 

Dag van de Jeugdzorg  

De Dag van de Jeugdzorg werd in 2013 voor de eerste maal echt in samenwerking tussen het 

Agentschap Jongerenwelzijn en de drie koepels georganiseerd. Annelies Mincke en Johan 

Moreels namen deel aan de werkgroep die deze dag voorbereidde. De  werkgroep kwam 5 maal 

samen, namelijk op: 

 12 februari 2013 

 18 april 2013 

 28 mei 2013 

 25 juni 2013 

 17 september 2013 

 

Op 3 oktober 2013 vond de dag van de jeugdzorg plaats, met als locatie de Zoo van Antwerpen 

en met als centrale thema 'Cultuur in de jeugdhulp'. Het Oranjehuis sleepte welverdiend de 

'Prijs Jeugdzorg' in de wacht. Ook het thema voor de volgende dag van de jeugdzorg werd 

bekend gemaakt, namelijk 'sociale media'.  

 

European 'Special Youth Care Platform' 

Op initiatief van IVA Jongerenwelzijn, met ondersteuning van het kenniscentrum Sociaal Europa 

en in samenwerking met de drie koepels Bijzondere Jeugdzorg werd op 5 september 2013 

officieel het startschot gegeven aan the European 'Special Youth Care Platform'. Dit op de 

'General Assembly ' van het ENSA netwerk (4,5 en 6 september 2013) in Garda Italië.  
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Het European Special Youth Care Platform heeft tot doel overheden en organisaties overheen 

Europa, die instaan voor het realiseren van een hulpaanbod voor kinderen en jongeren uit de 

Bijzondere Jeugdzorg, samen te brengen om van hieruit informatie, expertise, gegevens, etc. uit 

te wisselen rond de organisatie en doelgroep van de jeugdhulpverlening in hun land.  

 

Een Vlaamse stuurgroep bereidde de lancering van het platform in Garda voor. Hieraan namen  

Stefaan Van Mulders, Jos Sterckx, Jan Bosmans, Katrien Herbots en Annelies Mincke aan deel. 

Deze stuurgroep kwam drie maal samen in 2013, namelijk: 

 20 februari 2013 

 15 juli 2013 

 21 november 2013 

 

In 2014 zal een volgende samenkomt van het platform georganiseerd worden in Brussel. 
 

Decreet en Uitvoeringsbesluiten Pleegzorg  

Om het Decreet Pleegzorg, goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 29 juni 2013, in de praktijk 

uitvoerbaar te maken, dienden er praktische richtlijnen vanuit de Vlaamse Regering te worden 

uitgewerkt. Marijke Wieërs (Jeugdzorg in Gezin) en Yves Vandeghinste (West-Vlaamse 

Pleeggezinnendienst) namen de vertegenwoordiging van vzw Jongerenbegeleiding-Informant op 

binnen het overleg rond het Decreet en Uitvoeringsbesluiten Pleegzorg.  

 

Waar in 2012 de focus lag op het inhoudelijk luik, werd in 2013 het juridische en financieel-

organisatorische luik behandeld. 

 

Data van samenkomst:    

 21 januari 2013 

 15 maart 2013 

 15 april 2013 

 22 april 2013 

 27 mei 2013 

 8 juli 2013 

 16 september 2013 

 7 oktober 2013 

 4 november 2013 

 2 december 2013 

 

Enkele onderwerpen die op de agenda stonden:  

 Uittekening van het aanbod van pleegzorg in een modulair systeem met omschrijving 

van  de verschillende typemodules en de uitwerking van combinatiemogelijkheden  van 

modules, telkens gekoppeld aan de FID-parameters; 

 de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de nieuwe diensten voor pleegzorg 

met omschrijving van het werkingsgebied der diensten; 
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 de uitwerking van de specifieke screeningsmodaliteiten van en kostenvergoedingen voor 

pleegzorgers (=pleeggezinnen); 

 mogelijkheden uitwerken om de doelgroep ‘personen met een psychiatrische 

problematiek’  in pleegzorg onder te brengen via een samenwerkingsakkoord met de 

psychiatrie (zoals het Gezinsproject Geel, een momenteel nog voornamelijk federale 

aangelegenheid). 

  

Naarmate het proces vorderde werden er  ook bijkomende nieuwe noden duidelijk:  

 Het uitzetten van een  communicatietraject en vaste communicatiepunten voor zowel 

het pleegzorg- als hele hulpverleningsveld;  

 de nood aan overgangsmaatregelen om de lopende pleegzorgsituaties vlot in het 

nieuwe systeem te kunnen inschakelen; 

 het in gang zetten van aanpassingen in de regelgeving bij alle –in het pleegzorgdecreet - 

betrokken sectoren als Jongerenwelzijn, VAPH,  en Kind & Gezin maar ook Onderwijs 

aan de nieuwe pleegzorgvoorwaarden; 

 en het inpassen van  Pleegzorg in het nieuwe kwaliteitsdecreet  van Jongerenwelzijn, 

met daarbij ook de volwassenwerking. 

 

Op 8 november 2013 ten slotte werden de nieuwe Uitvoeringsbesluiten goedgekeurd en op 1 

januari 2014 gaat het nieuwe Pleegzorgdecreet van start. 

 

8. Studiedag 

Naar jaarlijkse gewoonte ging ook in 2013 een studiedag door van vzw Jongerenbegeleiding-

Informant, dit op 14 november 2013 in Zaal Horta in Brussel. Dit jaar luidde de titel: 

 

De begeleider als duizendpoot 

De begeleider binnen een multifunctionele organisatie 

 

Een 120-tal deelnemers namen deel aan deze studiedag.  

 

We kregen in de voormiddag een insteek van David Debrouwere 

en Bruno Claessens van IVA Jongerenwelzijn en van Paul 

Ongenaert van Tabor vzw. In de namiddag lieten we enkele 

betrokken aan het woord in een interactief debat, namelijk Cachet 

vzw, Ivan Lemenu (directeur De Korf vzw), Wibrich 

Bruyninckx  (Lector en stagecoördinator Bachelor in de 

orthopedagogie Hogent) en Geert Christiaens (Stappen vzw). Deze 

dag werd vlot aaneengepraat door Johan Moreels. 
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9. Publicaties 

9.1 Tijdschrift Agora 

AGORA, het tijdschrift van vzw Jongerenbegeleiding-Informant, 

verscheen vier keer in 2013, met name in maart, juni, september 

en december.  

 

De leden van de redactieraad: 

 Vanessa Hoste: vzw De Patio - OOOC 't Laar 

 Dries Verdonck: West-Vlaamse Pleeggezinnendienst 

 Marjan Detavernier: Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding 

 Marijke Magherman: VSPW Kortrijk 

 Mieke Lampaert: vzw De patio - 't Groot Hersberge 

 Lies Vandemaele: Brugfunctie Oost- en West-Vlaanderen  Geestelijke Gezondheidszorg 

en Justitie 

 Frances Van Belle: CAW Oost-Vlaanderen 

 Kurt Declercq: Steunpunt Expertisenetwerken 

 Annelies Mincke: vzw Jongerenbegeleiding-Informant 

 

We namen in 2013 afscheid van enkele redactieraadleden, namelijk van Sarah Crampe, Sylvie 

Lambrechts, Lieve De Keyser en Alain Slock: CAW Artevelde.  

We kregen er echter enkele nieuwe gezichten bij, namelijk Frances Van Belle (CAW Oost-

Vlaanderen) en Kurt Declercq (SEN) 

 

Verder is er ook nog de steun van verschillende ‘antennes’ die de redactieraad informeren over 

interessante thema’s voor artikels. In 2013 konden we hierbij rekenen op Angelique Blomme 

(Golfbreker vzw), Marleen Vandenberghe (De Triade), Sarah Crampe, Lieve Dekeyser (VSPW 

Kortrijk), Ilse Smits (KHLim – departement Sociaal-Agogisch Werk), Lydwine Huizinga (Steunpunt 

Jeugdhulp) en Jan Coppieters (CLB Waas & Dender). 

 

De redactieraad kwam samen op de volgende data: 

 14 januari 2013 

 25 februari 2013 

 17 april 2013 

 27 mei 2013 

 24 juni 2013 

 9 september 2013 

 21 oktober 2013 

 18 november 2013 
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9.2 Nieuwsbrief voor de leden 

De nieuwsbrief is een communicatiemiddel naar de leden van vzw Jongerenbegeleiding-

Informant toe, waarin actuele beleidsinformatie en informatie rond de werking van vzw Jo-In 

wordt opgenomen. De nieuwsbrief verscheen in 2013 in totaal 11 keer.  

 

9.3 Nota werkgroep arbeidstijden 

Binnen de werkgroep arbeidstijden werd in 2013 een nota opgemaakt, genaamd 

"Arbeidswetgeving in de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand. Mogen ook wij op 

maatschappelijke hulp rekenen?". De volledige nota is te raadplegen op onze site www.jo-in.be 

 

9.4 Jeugdsanctierecht 

Zoals reeds vermeld, werd binnen de werkgroep Jeugdsanctierecht, met steun van de Vlaamse 

Overheid, een rapport uitgebracht onder de titel "Jeugdsanctierecht voorgesteld. Naar een 

constructief jeugdsanctierecht"3. Dit boek is te verkrijgen bij Larcier. 

                                                           
3
 Hespel, S., & Put, J. (2013). Jeugdsanctierecht voorgesteldNaar een constructief jeugdsanctierecht. 

Larcier: Brussel. 
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10. Informant veel meer dan opleiding en vorming 

 

In 2012 was er reeds een stijging van het aantal opdrachten in procesbegeleiding en dat zette 

zich in 2013 door. Heel wat organisaties in verandering kozen voor externe begeleiding door 

ons. Opdracht was dan vaak samen met het personeel een nieuw verhaal te schrijven waar 

medewerkers zich mee konden vereenzelvigen. Processen die vaak de nodige tijd vragen en 

gepaard gaan met emotionele bewegingen. Vanuit dit gegeven kozen we er dan ook voor om 

vanuit Informant volop in te zetten op deze thematieken en in het open aanbod meer 

vormingen en opleidingen aan te bieden voor leidinggevenden. Naar volgende jaren willen we 

dit verder uitbouwen zodat het aanbod HRM een volwaardige poot wordt binnen onze werking.  

10.1 Open aanbod 

In 2013 organiseerden we 44 opleidingen in ons open aanbod waarvan er 41 konden doorgaan. 

Hiermee zetten we een record neer. Het gros van deze opleidingen gingen door op het 

Stapelplein te Gent. Daarnaast maakten we ook gebruik van ruimtes in Kortrijk, Antwerpen, 

Leuven en Brussel.  

De bezettingsgraad in de vormingen was vrij hoog met een gemiddelde van 12 deelnemers per 

opleiding. Door het grote aanbod bij ons en collega vormingsinstellingen, merken we wel een 

lichte afname van de bezettingsgraad. We vermoeden dat dit ook de volgende jaren zich zal 

doorzetten. Het komt er op aan om steeds opnieuw vernieuwende opleidingen op de markt te 

brengen die een duidelijke meerwaarde hebben in het opleidingslandschap. Zo zien we dat onze 

opleidingen BZW en multifunctionele begeleider een groot succes zijn omdat dit vrij unieke 

opleidingen zijn in Vlaanderen. Het komt er dus op aan alert in te spelen op nieuwe 

ontwikkelingen.    

Alle evaluaties van de open vormingen zijn beschikbaar op onze website. Open en transparante 

communicatie over onze kwaliteit en manier van werken is voor ons belangrijk.  
 

OPEN AANBOD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal vormingen en 

opleidingen in open aanbod 

15 22 35 32 37 41 

Totaal aantal vormingsuren  in 

open aanbod 

204 294 558 570 522 642 

Totaal aantal deelnemers in 

open aanbod 

336 401 493 511 517 594 

 

10.2 Op maat 

Uit de cijfers zien we meer opdrachten en toch minder uren en deelnemers. In 2013 zagen we 

onze opdrachten procesbegeleiding en supervisie toenemen. Dat zorgt voor opdrachten met 

kleinere groepen en dagdelen in plaats van volledige dagen.  
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Door de grote veranderingen in het jeugdhulplandschap merkten we dat nogal wat 

voorzieningen de rem zetten op vorming en meer investeerden in procesbegeleiding.  

Om al deze opdrachten op te nemen beschikt Informant intussen over een grote pool 

medewerkers die allen hun expertise opbouwden in de (jeugd)hulp en vaak nog steeds actief 

zijn op de werkvloer.  

 

Het was ons voornemen in 2013 om al deze medewerkers te ondersteunen en coachen. Een 

eerste initiatief hierin was onze nieuwsbrief voor vormingswerkers waar we naast praktische 

zaken ook interessante tools aanreikten. We planden ook een samenkomst maar dienden dit 

omwille van agendamoeilijkheden te verschuiven naar 2014. Het is onze bedoeling om minimaal 

jaarlijks één samenkomst te organiseren waar medewerkers ervaringen kunnen uitwisselen. 
 

AANBOD OP MAAT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal vormingen en 

opleidingen in gesloten aanbod 

27 31 55 57 53 65 

Totaal aantal vormingsuren  in 

gesloten aanbod 

294 360 714 720 750 672 

Raming totaal aantal 

deelnemers in gesloten aanbod 

(raming) 

400 500 720 808 780 750 

 

10.3 Studiedag en congres op maat 

Op vraag van de organisaties die werken met ABFT (Attachment Based Family Therapy), 

organiseerden we begin 2013 opnieuw een internationaal congres en trainingsdagen met Gary 

Diamond werkzaam in Israël. Dit congres was een samenwerking met de KU Leuven en was 

zowel inhoudelijk als organisatorisch een succes.  

 

Eind 2013 organiseerden we op vraag van de overleggroep 'Ervaringsleren' een praktijkdag rond 

het thema ervaringsleren. In tal van workshops konden de deelnemers proeven en ervaren. Uit 

de evaluatie van deze dag mogen we concluderen dat ook dit een geslaagd evenement was.  
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10.4 Participatieve basishouding 

In 2013 haalden we de overheidsopdracht vanuit IJH rond opleidingen ‘Participatieve 

Basishouding’ in Oost- en West-Vlaanderen binnen. We konden in 6 organisaties een 

tweedaagse opleiding aanbieden rond het thema en werkten hiervoor samen met PassePartout 

uit Oostende. Ook de volgende jaren blijven we inzetten op dit thema en nemen we dit op in 

ons regulier aanbod.  

10.5 Mediatrain 

In 2013 werd het Mediatrain project met een studiedag afgerond. 50 organisaties uit de 

Bijzondere Jeugdzorg werden gedurende twee jaar aangestuurd en opgevolgd inzake sociale 

media en ICT gebruik in de voorziening. Vanuit het consortium (KHLim, Tonuso, Thomas Moore 

en Jo-In) is het duidelijk dat we met dit thema ook de volgende jaren verder aan de slag gaan. 

Naast een open vormingsaanbod op diverse plaatsen in Vlaanderen voorzien we ook 

ondersteuning op maat en een vrij toegankelijk onlineplatform via www.e-hulpvlaanderen.be  
 

10.6 Ondersteuningsproject EMK 

Binnen het Ondersteuningsproject EMK, coördineerde Informant het vormingsaanbod dat plaats 

vond in het najaar van 2013. Concreet stond Informant in voor de bekendmaking en 

communicatie van het aanbod; het overleg en de afstemming met de vormingsorganisaties; de 

opvolging van de inschrijvingen en het inschrijvingsbeleid; het versturen en verwerken van de 

behoeftenbevragingen; het versturen van de nodige praktische informatie en herinneringsmails 

en tot slot de opmaak, het verzenden en het verwerken de evaluaties. 

 

Naar 2014 toe zal het Ondersteuningsproject EMK verder gezet worden voor de instappers EMK 

2014 en 2015. Daarnaast zal in het licht van het Uitvoeringsbesluit Kwaliteit vorm gegeven 

worden aan een 'Ondersteuningsproject Kwaliteit'. Hierin zullen we ook vanuit Informant de 

nodige opdrachten opnemen.  

10.7 Vorming Jeugdhulp 

In het kader van de omschakelingen in het jeugdhulplandschap, organiseerden Steunpunt 

Jeugdhulp, het Steunpunt Expertisenetwerken en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk het 

vormingstraject 'Vorming Jeugdhulp'. Hierin werden verschillende workshops gegeven voor 

hulpverleners en begeleiders binnen de zes sectoren van IJH. Vanuit Informant konden we hier 

ons deel in opnemen. Concreet verzorgden we 14 workshops tijdens de maanden november en 

december. Deze opdracht loopt ook in 2014 verder.  

10.8 Praktijkboeken Jeugdhulp 

In 2013 werden we als organisatie aangesproken om mee de eindredactie op te nemen voor de 

Praktijkboeken Jeugdhulp. Het opzet was per jaar twee uitgaven te realiseren voor 

praktijkwerkers uit de jeugdhulp. We kozen voor de thema's ‘vraagverheldering’ en 

http://www.e-hulpvlaanderen.be/
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‘seksualiteitsbeleid’. Door dergelijke opdrachten op te nemen willen we de  naambekendheid en 

expertise van onze organisatie meer in de verf zetten. Het is een investering in netwerkvorming 

waar we van overtuigd zijn dat dit ten goede komt van de verdere ontwikkeling van onze dienst.  
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11. Een vooruitblik op 2014: Jo-In, een tandem in 

beweging 

 

Een jaarverslag is niet alleen en terugblik maar evenzeer een kijken naar de toekomst. Het 

jaarverslag 2013 werpt bijgevolg reeds licht op wat vzw Jongerenbegeleiding-Informant in 2014 

te wachten staat. We maakten hierin in vorige jaarverslagen een onderscheid tussen de 

koepelwerking Jongerenbegeleiding en de vormingsdienst Informant. 

 

We vinden het echter van groot belang om de 

tandem tussen Jongerenbegeleiding en Informant te 

benadrukken. Om de krachten tussen 

Jongerenbegeleiding en Informant te versterken en 

de verbinding te benadrukken, stapten we in 2013 af 

van de twee aparte logo's en maakten we één logo.  

 

Naar 2014 toe willen we hierin verdere stappen zetten. Een eerste concrete stap hierin is onze 

nieuwe site die ook geen onderscheid zal maken tussen de werking van Jongerenbegeleiding en 

het aanbod van Informant, maar ons aanbod als een geheel naar voor brengt. Daarnaast worden 

heel wat thema's die we opnemen vanuit zowel Jongerenbegeleiding als vanuit Informant 

behandeld. 

 

Onderstaand een overzicht van enkele belangrijke thema's waarop we in 2014 zullen inzetten.  
 

11.1 Arbeidstijden 

In 2014 willen we met onze nota "Arbeidswetgeving in de private organisaties van de bijzondere 

jeugdbijstand. Mogen ook wij op maatschappelijke hulp rekenen?" een breed draagvlak creëren 

waarop deze thematiek en problematiek bespreekbaar is met verschillende partners en van 

waaruit naar een degelijke oplossing voor de sector Bijzondere Jeugdzorg, maar ook ruimer, 

gezocht wordt. 

 

Binnen de werkgroep Arbeidstijden zal een strategische planning opgemaakt worden om het 

thema op de brede maatschappelijke agenda te zetten. 

 

In de sensibilisering rond dit thema en het verruimen van ons draagvlak, hebben we enkele 

belangrijke partners nodig die mee dit thema op de kaart zetten en mee op zoek gaan naar 

constructieve oplossingen. We denken hierbij in de eerste plaats aan onze ledenorganisaties die 

reeds het signaal gaven achter onze nota en de verdere doelstellingen te staan. Daarnaast zijn 

onze eerste directe partners de werkgeversorganisaties in de Bijzondere Jeugdzorg, m.n. het 

Vlaams Welzijnsverbond en het Pluralistisch Platform Jeugdzorg. Ook het Agentschap 

Jongerenwelzijn willen we mee achter onze missie scharen. Daarnaast zijn er nog veel partners 
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die betrokken moeten worden. Dit zal echter verder geconcretiseerd worden in de strategische 

planning.  
 

11.2 HRM-luik 

Naast het traditionele aanbod van open en gesloten vormingen, zagen we vanaf 2012 en 2013  

een grote vraag naar procesbegeleiding. De vele veranderingen ten gevolge van het EMK en IJH, 

zijn daar wellicht niet vreemd aan. Veel leidinggevenden worstelen met de 

veranderingsprocessen en vragen hierin gerichte ondersteuning aan. Via de koepelwerking zijn 

er uiteraard onze werkgroepen waar deze thema’s een plaats krijgen en er expertise kan 

uitgewisseld worden. Daarnaast willen we vanuit Informant gericht organisaties en 

leidinggevenden ondersteunen waar nodig.  In 2014 willen we hierin verder gaan, door naast 

ons pedagogisch inhoudelijk luik een volwaardig HRM luik uit te bouwen. Medewerkersbeleid en 

organisatieontwikkeling krijgen in 2014 onze volle aandacht. Met gerichte partnerschappen 

willen we hiervoor de nodige expertise in huis halen, zodat we ook voor dit thema een 

kwaliteitsvolle en betaalbare aanbod kunnen formuleren.  
 

11.3 Sociale media en ICT 

In 2014 willen we het aanbod rond sociale media en ICT gebruik verder uitbouwen. We doen dit 

uiteraard in samenwerking met onze partners uit het Mediatrain verhaal.  
 

11.4 Integrale jeugdhulp 

Integrale jeugdhulp start in 2014 voor alle Provincies. Onze positionering binnen de 

voorstartregio Oost-Vlaanderen, de input die we krijgen vanuit onze leden en de opdrachten de 

we opnemen binnen de vormingsreeks 'Vorming Jeugdhulp' zorgen er voor dat we vanuit 

verschillende sectoren en vanuit hulpverleners in de dagdagelijkse praktijk heel wat input 

krijgen rond de implementatie, de kansen en de knelpunten van IJH. Op deze manier wordt het 

proces naar IJH van nabij opgevolgd binnen Jo-In en maakt dit van ons een belangrijk partner om 

mee aan tafel te zitten en aan een inhoudelijke evaluatie van IJH vorm te geven.  

Daarnaast willen we ook verdere stappen zetten naar intersectorale samenwerking en het 

thematisch samenbrengen van intersectorale partners. 
 

11.5 AGORA 30 JAAR 

In 2014 bestaat ons tijdschrift Agora 30 jaar. En dat mag gevierd worden. Met de redactieraad 

zullen we doorheen de afgelopen 30 jaar Agora snuisteren. Het themanummer in december 

2014 zal dan ook volledig in het teken van deze verjaardag staan.  
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We laten ook een nieuwe lay-out en cover ontwerpen, die we op onze jaarlijkse studiedag aan 

het brede publiek bekend maken. Op deze studiedag willen we dan ook graag alle mensen die 

ooit in de redactieraad van Agora zetelden, uitnodigen om dit samen met ons te vieren.  

 

11.6 Ondersteuningsproject EMK en kwaliteit 

Voor het Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit 2014-2015 voorziet IVA Jongerenwelzijn in 

een budget van 130.000 EUR. Jo-In zal dit budget ontvangen en beheren. Binnen het 

Ondersteuningsproject Kwaliteit zal ook een halftijdse coördinator aangeworven worden, wat 

tevens zal gebeuren door Jo-In. Deze coördinator zal de verschillende regionale 

intervisiegroepen kwaliteit opvolgen en waar nodig ondersteunen. Daarnaast wordt van deze 

functie ook verwacht om op basis van de signalen die uit de verschillende intervisiegroepen 

komen, regionaal in een vormingsaanbod te voorzien.  

 

Er zijn nu binnen de drie koepels een aantal regionale intervisiegroepen. Deze zullen uitgebreid 

worden, om alle organisaties binnen de Bijzondere Jeugdzorg de kans te geven aan te sluiten bij 

een intervisiegroep. De bestaande intervisiegroepen zijn hiervoor de uitvalsbasis. Indien de 

bestaande groepen reeds te groot zijn, zullen er bijkomende intervisiegroepen worden 

opgestart. 

 

11.7 Memorandum  

Op 25 mei 2014 staan de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen gepland. In dit licht willen 

we de toekomstige ministers en beleidsactoren in de jeugdhulp vanuit onze koepelorganisatie 

enkele thema's meegeven, waarvoor wij extra aandacht vragen en die voor ons een plaats 

vereisen op de politieke agenda. Hierbij beperken we ons niet tot vragen aan de ministers, maar 

vinden we het ook en vooreerst van belang de eigen actiepunten en de eigen stappen die we 

hierin in zullen ondernemen op te sommen. Enkele thema's die hierin een centrale plaats zullen 

krijgen betreffen arbeidstijden, zorg voor personeel en de cliënt binnen het nieuwe 

jeugdhulplandschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken alvast uit naar 2014! 

 



Vzw Jongerenbegeleiding-Informant 
                                                                 Stapelplein 32, 9000 Gent 

BIJLAGE 1: LEDENLIJST 2013  

 
1 

Vzw Apart 

 
Kiekenstraat 4b, 9000 Gent 

2 Begeleidingscentrum Bethanie vzw  
Dagcentrum de Horizon 

 
Zandstraat 26 + 32, 8500 Kortrijk 

3 

Vzw Binnenstad 

 
Wijngaardplein 1, 8000 Brugge 

4 

Centrum Ambulante Begeleiding 

 
Bevrijdingslaan 9, 9000 Gent 

5 

CAH West-Vlaanderen 

 
Meensesteenweg 28, 8500 Kortrijk 

6 

CAW & Jeugdzorg Middenkust 

 
Ernest Feysplein 10 b4, 8400 Oostende 

7 

Cidar vzw 

 
Marie-Christinastraat 8, 3070 Kortenberg 

8 

Cirkant vzw 

 
Stw op Oosthoven 21, 2300 Turnhout 

9 

CJGB Kortrijk 

 
Beheerstraat 68, 8500 Kortrijk 

10 
Dageraad 
Dagcentrum Tobias 
ACVA  

 
 
Rode Broeckstraat 36, 9660 Ronse 

11 

De Bolle vzw 

 
Dr. Ed. Moreauxlaan 277, 8400 Oostende 

12 

Begeleidingstehuis De Brem 

 
L. Vanmassenhovestraat 3, 8400 Oostende 

13 

De Korf 

 
Pottelberg 15, 8500 Kortrijk 

14 

De Patio vzw 

 
Houthulststraat 10, 8000 Brugge 

15 

De Totem 

 
Berouw 138, 9000 Gent 

16 

De Walhoeve 

 
Eikhoekstraat 65, 8640 West-Vleteren 

17 

De Wissel 

 
Tervuursevest 110, 3000 Leuven 

18 

De Witte Berken + de Wijzer 

 
Speiestraat 23, 8940 Wervik 

19 

Den Engel 

 
Turnhoutsebaan 210, 2100 Deurne 

20 

Vzw Elkeen 

 
Molse Kiezel 17, 3920 Lommel 

21 

Vzw Golfbreker 

 
Zuidburgweg 23, 8630 Veurne 

22 

Vzw Hadron 

 
Brandstraat 3, 9000 Gent 
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23 

HCA Oost-Vlaanderen 

 
Dok Noord 4 - Hal 25, 9000 Gent 

24 

Hogeschool Gent 

 
Voskenslaan 362, 9000 Gent 

25 

Huize St-Augustinus 

 
Schansstraat 10, 3690 Zutendaal 

26 

Jeugdzorg De Brug 

 
Latemdreef 77, 9630 Zwalm 

27 

Jeugdzorg in Gezin 

 
Schuttersvest 45, 2800 Mechelen 

28 

Jongerenhuis vzw 

 
Onderstraat 59, 9000 Gent 

29 

vzw Jongerenbegeleiding- CDV Aura 

 
Meensesteenweg 35, 8500 Kortrijk 

30 

Jongerenwerking Pieter Simenon 

 
Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel 

31 

KAOS vzw 

 
Stuivenbergvaart 76, 2800 Mechelen 

32 

Kompani Vzw 

 
Guldenzandstraat 43a, 8670 Oostduinkerke 

33 

Lionshulp 

 
Golfweg 1, 9000 Gent 

34 

Onderweg 

 
Eenmeilaan 10, 3010 Kessel-Lo 

35 

Ons Geluk 

 
Leliestraat 6, 9500 Geraardsbergen 

36 

Vereniging Ons Tehuis 

 
Poperingseweg 30, 8900 Ieper 

37 

Vzw Oranjehuis 

 
Moorseelsestraat 146, 8501 Heule 

38 

Passerella & Ponte 

 
Floraliënlaan 370/3, 2600 Berchem 

39 

Pleegzorg West-Vlaanderen 

 
Hoogstraat 98, 8800 Rumbeke 

40 

Vzw Radar 

 
Assesteenweg 220, 1740 Ternat 

41 

Raveling 

 
G. Van Der Schuerenstraat 31, 9400 
Nederhasselt 42 

Begeleidingscentrum Stappen vzw 

 
Westveldstraat 1, 9040 St.-Amandsberg 

43 

't Roborstje 

 
Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm 

44 

West-Vlaamse Pleeggezinnendienst 

Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare 

45 

Zonnewende 

 
Pannestraat 43 A, 8630 Veurne 

 

 


