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Voorwoord 
 
Beste lezer, 

 

Deed u ooit al eens een ritje op een tandemfiets? Voor diegene onder jullie die van deze 

ervaring reeds konden proeven, weten dat dit geen evidentie is. Het gaat eerst en vooral om 

vertrouwen. De fietser vooraan moet vertrouwen hebben in zichzelf dat hij de fiets de goede 

kant op stuurt. De fietser achteraan moet vertrouwen hebben in zijn fietspartner en letterlijk en 

figuurlijk het stuur uit handen geven. Vertrouwen is zeer cruciaal dus.  

 

Het tandem fietsen heeft echter ook veel voordelen. Zoals onze 

eindejaarspreuk van 2015 al aangaf ‘alleen ga je sneller, maar 

samen kom je verder’.  Je hebt op een tandem ook nooit meer last 

van soms frustrerende tempoverschillen tussen de beide 

fietspartners en onderweg is het ook makkelijker praten met 

elkaar. Gegarandeerd extra fietsplezier met verbinding en 

teamspirit als mooi resultaat.   

 

 

Vertrouwen en verbinding. Twee begrippen die 

binnen de jeugdhulp, in begeleiding van kinderen, 

jongeren en gezinnen cruciaal zijn om samen op 

pad te kunnen. Twee pijlers die ook binnen de 

werking van Jo-In centraal staan.  Het beeld van de 

tandem gaat dus zeker op voor Jo-In, dit niet met 

twee fietsers, maar met honderden fietsers: ons 

team, onze raad van bestuur, al onze leden en 

vrijwilligers, onze redactieraad, onze freelance 

medewerkers, … Met al onze partners fietsen we 

jaar na jaar eenzelfde richting uit, samen richting de finishstreep van een betere jeugdhulp. Elk 

jaar fietsen we steeds verder, verkennen we meer gebieden en gaan we telkens nieuwe 

beklimmingen aan. Ook in 2015 was dit niet anders. Zonder al onze partners, onze 

medecoureurs, zouden we hier niet in slagen. Via deze weg willen we iedereen die betrokken is 

op onze werking, op onze wielerploeg, van harte bedanken! 

 

Ik wens u alvast veel leesplezier.  

 

Vragen, kritische bedenkingen, suggesties of aanvullingen zijn steeds welkom. Want alleen 

samen kunnen we in tandem verder fietsen en aan onze vzw verder vorm en inhoud geven.  

 

Geert Ginneberge 

Voorzitter vzw Jongerenbegeleiding-Informant 
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Lijst met afkortingen 

Jo-In: Jongerenbegeleiding-Informant 

EMK: Experimenteel Modulair Kader 

IJH: Integrale Jeugdhulp 

CANO: Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 

VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 

SOM: Federatie van Sociale Ondernemingen 

VWV: Vlaams Welzijnsverbond 

IVA: Intern Verzelfstandigd Agentschap 

BINC: Begeleiding In Cijfers 

IROJ: Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp 

HRM: Human Resource Management 

OEBJ: Overleg Ervaringsleren Bijzondere Jeugdzorg 

ITP: Intersectorale Toegangspoort 
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1. Raad van bestuur  

 

De Raad van Bestuur van vzw Jongerenbegeleiding-Informant bestaat uit 10 leden die middenin 

de praktijk van de jeugdhulp staan. De leden van de Raad van Bestuur in 2015 van vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant zijn: 

 

Voorzitter:    Geert Ginneberge 

Penningmeester & secretaris: Sabine Bourgeois 

Leden:     Hans De Vliegher  

    Hans Paredis 

    Ilse Jaspers 

    Marjan Detavernier 

    Maureen Pollentier 

    Rudy Van Eeckhout 

    Sofia Feys 

    Johan Ieven 

 

Medio 2015 namen we afscheid van bestuurslid Daniël Joseph. We danken hem van harte voor 

zijn jarenlange inzet in de raad van bestuur van vzw Jo-In. We komen Daniël alleszins nog tegen 

op het overleg verantwoordelijken verblijf en OOOC’s waar hij nog steeds het voorzitterschap 

van opneemt. Eind 2015 zwaaiden we ook Hans De Vliegher uit, sinds jaar en dag een vaste 

waarde binnen vzw Jo-In. Hans geniet nu van zijn welverdiend pensioen en we zijn ervan 

overtuigd dat hij van de vrijgekomen tijd volop geniet. Dikke merci aan Hans voor zijn eindeloze 

motivatie en engagement voor onze vzw. 

 

Data van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur: 

 

 16 januari 2015 

 27 februari 2015 

 20 maart 2015 

 24 april 2015 

 22 mei 2015 

 19 juni 2015 

 28 augustus 2015 

 18 september 2015 

 16 oktober 2015 

 20 november 2015 

 

 

De Algemene Statutaire vergadering vond plaats op 22 mei 2015 in het Geuzenhuis te Gent.  
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2. Personeel 

In 2015 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 

 

 

 

 

Vanaf oktober 2015 mochten we ook een stagiaire, nl. Lore Ketele, verwelkomen in ons team.  

Zij heeft reeds criminologie gestudeerd en verdiept zich vanaf 2015 graag verder in de Master 

Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. Tot mei 2016 loopt Lore mee met Johan en Annelies 

doorheen overlegmomenten, vormingen, procesbegeleidingen,… en neemt zij geleidelijk aan 

ook enkele taken op binnen de vzw.  

 

3. Lidmaatschap 

In 2015 waren er 39 organisaties aangesloten bij vzw Jongerenbegeleiding-Informant. Een 

overzicht van de ledenlijst 2015 vindt u in 'Bijlage 1'. We mochten in 2015 één nieuw lid 

verwelkomen, m.n. CKG Kapoentje uit Oostende. 

 

4. Algemene ledenvergadering 

 

In 2015 vonden drie algemene ledenvergaderingen plaats. Deze ledenvergaderingen zijn 

informatief, bestaan uit een uitwisseling of zijn erop gericht om te komen tot een 

gemeenschappelijke visie.  

 

Data:   Thema: 

    

20 maart 2015  Ethische knopen doorhakken (Agnes Verbruggen). 

22 mei 2015  Bevlogenheid en burn-out (Charlotte Haarsma). 

30 oktober 2015 Ervaringsdeskundigen in de armoede (De Link).  
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5. Overleg en intervisie  

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

medewerkers van aangesloten voorzieningen worden hierop uitgenodigd. Binnen deze 

overlegroepen 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 overleggroepen binnen Jo-In, 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 Kortrijk) 

 

Data:   Thema: 

26 januari 2015  Actualisering contextbegeleiding.  

23 maart 2015  Verslaggeving en inzage in het dossier binnen contextbegeleiding. 

19 mei 2015  Omgaan met verontrusting en positieve heroriëntering. 

14 september 2015 Zorginspectie kwaliteit: voorbereiding en ervaringen.  

7 december 2015 Evaluatie rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding. 

 

5.2 Overleg voor contextbegeleiders 

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

 

Data:   Thema: 

3 februari 2015  Werken zonder consulent. 

2 juni 2015 Hoe zorgen voor veiligheid in crisissituaties? 

22 september 2015 Wat betekent het decreet IJH voor de begeleider? 

24 november 2015 Positieve heroriëntering. 
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5.3  Overleg voor werkbegeleiders 

Voorzitter: Angélique Blomme (vzw Golfbreker) 

 

Data:   Thema: 

12 februari 2015  Ervaringen rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding. 

23 april 2015  Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding & wachtlijstbeheer. 

11 juni 2015  Verslaggeving binnen Integrale Jeugdhulp. 

29 oktober 2015 Evaluatie- en functioneringsgesprekken & Zorginspectie kwaliteit.  

5.4  Overleg voor verantwoordelijken van verblijf en OOOC's 

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

 

Data:   Thema: 

27 maart 2015  Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 

26 juni 2015  De enveloppefinanciering. 

2 oktober 2015  Grensoverschrijdend gedrag: het arbeidsrechtelijk kader. 

4 december 2015 De generatiebril. 

 

5.5  Overleg voor pedagogisch verantwoordelijken verblijf en 

OOOC’s 

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

 

Data:   Thema: 

27 maart 2015  Oplossingsgerichte methodieken voor begeleiding & coaching. 

26 juni 2015  Back to basics: leefklimaatbevordering in Ons Tehuis. 

2 oktober 2015  Cliëntenfeedback. 

4 december 2015 De generatiebril. 

 

5.6  Overleg voor begeleiders verblijf 

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

 

Data:   Thema: 

26 januari 2015  Eigen Kracht Conferenties. 

16 maart 2015  Vorming Integrale Jeugdhulp. 

8 juni 2015  Cachet vzw en het Decreet Rechtspositie Minderjarigen. 

28 september 2015 Planning nieuw werkjaar & kennismaking werking De Korf. 

30 november 2015 Hoe omgaan met diefstal in de groep & kennismaking Ons Tehuis. 
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5.7  Overleg voor contextbegeleiders verblijf 

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

 

Data:   Thema: 

30 januari 2015  Hoe aan de slag met vrijwilligers in je organisatie? 

22 mei 2015 Visie voor het opstellen van medische richtlijnen 

25 september 2015  Ervaringsgericht werken 

4  december 2015 Casusbespreking & klachtenprocedure 

5.8  Overleg dagbegeleiding in groep 

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

 

Data:   Thema: 

29 januari 2015  Actualisering dagbegeleiding in groep. 

30 maart 2015  Benutting als prestatie-indicator. 

23 april 2015  Ervaringen rechtstreeks toegankelijkheid. 

4 juni 2015  De groepscomponent binnen dagbegeleiding & werken met vrijwilligers. 

16 oktober 2015 Benutting als prestatie-indicator: standpunt Jo-In. 

 

 

5.9 CANO-overleg   

 

2015 was voor CANO een jaar van uitdieping en initiatie. De 

CANO-structuur bestaand uit het directie-overleg, het 

stafoverleg, de CANO-intervisie, de werkgroepen en de 

studiedag bleef hetzelfde. Nieuw was de opstart van het 2 jaar 

lopende sportproject, de opstart van de halftijds CANO-

medewerker en de toekenning van de gedeelde trajecten. 

 

Het directie-overleg kwam in 2015 bijeen op 13/02, 3/04, 12/06, 4/09, 9/10 (conference call), 

23/10, 11/12.  De CANO-stafleden vergaderden op 2/01, 13/03, 29/05, 11/09 en 20/11. 

 

CANO zet in op een duurzame samenwerking met haar partners, in het bijzonder met de 

gemeenschapsinstellingen. Ze blijft daarin ijveren voor een vlotte doorstroom van plaatsen, wil 

een actieve partner zijn hoe dit te realiseren en zoekt mee naar alternatieven naast opnames in 

de gemeenschapsinstellingen. Zo organiseert CANO ook onderlinge time-outs en werd 

stilgestaan bij het idee van Repairing Community. 

In mei 2015 kwam een oproep van het Agentschap Jongerenwelzijn om de uitstroom van 

begeleidingen in de gemeenschapsinstellingen te bevorderen. CANO tekende collectief in op 

deze 30 kortdurende intensieve contextmodules daar de oproep sterk matcht met het profiel van 

de CANO-trajecten. Vanaf januari 2016 startte, samen met nog 4 andere voorzieningen in 

Vlaanderen, de gedeelde trajecten op. 
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De CANO-intervisiegroep kwam bijeen op 27/02, 24/04 en 13/11 2015. Format bleef hetzelfde: de 

contextbegeleider van de ontvangende CANO-organisatie stelt haar werking voor, er wordt een 

casus ingebracht door een andere CANO-organisatie en er wordt stilgestaan bij een thema. 

Thema’s die onder meer aan bod kwamen waren tienerpooiers en werken met jongeren met een 

beperking. 

 

In 2015 liepen ook de werkgroepen verder. De werkgroep 'Verblijf heruitvinden' kwam bijeen op 

20/11/'14, 18/12/'14, 23/04, 6/04 en werd afgerond. De werkgroep '10 +18', waarbij geijverd wordt 

een netwerk te creëren rond een jongere bestaand uit 10 +18 niet-professionelen, kwam in 2015 

bijeen op 26/2, 8/05 en 11/09 en loopt in 2016 nog verder. Voor de werkgroep 'CANO-klas' werd in 

2015 voorbereidend materiaal verzameld om onderling uit te wisselen. Het profiel van wat de 

CANO-klas kan zijn, wordt geconcretiseerd in 2016. 

 

CANO mag zich van haar sportieve kant laten zien. Het Ministerie van Sport kent van april 2015 

t.e.m. maart 2017 subsidies toe aan het project 'Sport en Jeugdzorg', o.l.v. het ISB (Vlaams 

Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid). Doelstellingen zijn: jongeren vertrouwd maken 

met sport, intrinsieke motivatie om duurzaam sporten stimuleren, competenties en attitudes via 

sport versterken, vermaatschapplijking van de zorg, duurzaam netwerk installeren tussen 

welzijn, sport en vrije tijd. Het sportproject is omkaderd met een wetenschappelijk onderzoek, 

olv de DSP-groep, dat aanvullend en complementair is aan het project.  De sport-intervisies 

tussen de CANO's vonden plaats op 8/05, 26/6, 9/9, 26/11. De opvolggroep, bestaand uit leden 

van het Kabinet Sport, Agentschap Sport Vlaanderen en Jongerenwelzijn, ISB en CANO kwam 

bijeen op 29/4, 5/06, 28/09 en 16/12.   

 

Op 27 november organiseerde CANO de studievoormiddag 'CANO durft!'.  CANO gelooft sterk in 

de oplossingscapaciteiten van families, terwijl deze 

soms onbenut blijven. Indien krachten van mensen 

kansen krijgen, worden onvermijdelijk risico's 

genomen die op hun beurt kosten met zich 

meebrengen (juridisch systeem reageert, situatie 

komt in de media,…). Dit alles creëert een risico-

averse houding. Enkel door op een andere manier 

naar risico's te kijken en dit anders te labelen, kan 

losgekomen worden van de controle om veilig te 

handelen. CANO liet zich inspireren door sprekers uit 

het concrete begeleidingswerk, de ondernemers -en 

academische wereld en het algemeen welzijnswerk. 

 

Op 1 april vatte de CANO-medewerker aan. Deze halftijdse functie dient verbindend te werken 

en CANO mee naar buiten te profileren. Zo kwam er onder meer een CANO-folder en ging de 

CANO-nieuwsbrief in december voor het eerst extern. 
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De krachtlijnen voor 2016 liggen in het hernieuwen van de visietekst, verderlopen van het 

sportproject, de opstart en uitvoering van de CANO-klas, de uitbreiding van de modules 

uitstroom en samenwerking met de GI's, de opvolging van de Intersectorale Zorgnetwerken en 

de vernieuwing van het nieuw jeugdrecht en tot slot de verdere profilering van CANO naar 

buiten (o.a website). 
 

5.10 Overleg HCA  

De HCA-coördinatoren komen maandelijks samen op het HCA-coördinatorenoverleg. In 2015 

sloten de koepels, met name, vzw Jongerenbegeleiding-Informant, SOM en het Vlaams 

Welzijnsverbond, hierop meerdere malen aan. Dit vnl. in functie van de evaluatie-oefening van 

het subsidiërend kader van de HCA-diensten. 

 

Thema’s op de agenda in 2015: 

 Evaluatie en herziening subsidiërend kader; 

 Het decreet jeugdrecht; 

 Ambitietekst HCA: kernopdrachten en mogelijke verruiming; 

 Evaluatie wet 2006; 

 Positionering HCA binnen het nieuwe jeugdhulplandschap; 

 Het geschreven project; 

 … 

 

Data samenkomst:  

 28 januari 2015 

 25 februari 2015 

 18 maart 2015 

 29 april 2015 

 20 mei 2015 

 3 juni 2015 

 9 juli 2015 

5.11 Gemengde werkgroep ondersteunende modules 

De gemengde werkgroep ondersteunende modules van Jo-In en SOM 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. SOM en Jo-In nemen hierin 

afwisselend het voorzitterschap en verslaggeving op. In 2015 kwam deze werkgroep één maal 

samen op 30 september 2015.  

 

Op de agenda stond onder meer: Binc en bevindingen rond registratie; ervaringen binnen het 

rechtstreeks toegankelijk aanbod en de afbakening van de doelgroep. 
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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) 

 

In 2015 kwam de overleggroep ‘OEBJ’ drie maal samen. We konden in 2015 rekenen op een 

grote opkomst op de bijeenkomsten en merken dat veel diensten met de methodiek van het 

ervaringsleren aan de slag gaan of willen gaan. We hebben binnen de groep een aantal 

mensen/diensten die als ‘trekkers’ beschouwd kunnen worden zoals de mensen van Prusik, 

Divam, de Korbeel en het Oranjehuis. 

 

 

De leden die meestal aanwezig zijn 

op de bijeenkomsten zijn: Log-In, 

De Korbeel, vzw Stappen, 

CJGB/Cohesie, Lejo, vzw aPart 

team Hadron, Blink, Divam, 

Binnenstad/Prusik, De Zande en 

vzw Oranjehuis. 

 

 

Hieronder wat info over de thema’s van de bijeenkomsten in 2015.  

 

29/01/2015 – Blaarmeersen Gent 

 Aanpassingen ledenlijst + mailadressen; 

 Thema: transfer;  

 Verkenning Blaarmeersen, nieuwe klimzaal en mogelijkheden i.f.v. opdrachten 

ervaringsleren; 

 Brainstorming opdrachten voor grote groepen.  

 

11/06/2015 – Oostende 

 Uitwisseling stand van zaken ervaringsleren in de verschillende werkingen;  

 Opdrachten in en rond zee en strand; enkele effectief uitgevoerd o.l.v. Prusik. 

 

24/09/2015 – Herkern Brugge 

 Voorstelling werking Herkern en linken ervaringsleren; 

 Uitwisseling stand van zaken ervaringsleren in de verschillende werkingen; 

 Opdrachten rond een slikline.  
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In 2016 gaan we op dezelfde manier verder. We plannen drie bijeenkomsten per jaar, in een 

voorziening van één van de leden of op een locatie die interessant is om te verkennen. Telkens 

staat uitwisseling centraal rond een bepaald thema en doen we steeds een groepsoefening. Dit 

leidt steeds tot zeer interessante en leerrijke samenkomsten. 
 

6.2 Werkgroep Jeugdsanctierecht 

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

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

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

van jeugddelinquentie.  

 

In 2015 gingen de werkgroepen in functie van het 

maatschappelijk debat rond een nieuw decreet 

jeugdrecht van start. Dit proces wordt geleid door 

Jongerenwelzijn en ging officieel start op een 

plenaire vergadering op 13/10/2015 in het 

Ellipsgebouw Brussel.  

 

De werkgroep jeugdsanctierecht is an sich niet vertegenwoordigd binnen de werkgroepen in 

functie van het nieuwe decreet jeugdrecht, maar heel wat van de leden nemen vanuit hun eigen 

achtergrond (jeugdmagistratuur, HCA, universiteiten, koepels, …) deel aan de werkgroepen. 

Deze leden dragen de visie van de werkgroep jeugdsanctierecht mee uit in dit proces. Daarnaast 

volgt de werkgroep jeugdsanctierecht de werkzaamheden van dit traject van nabij op.  

 

In functie hiervan kwam de werkgroep jeugdsanctierecht op 23 november 2015 samen om te 

bekijken hoe de discussie- en conclusieteksten van de werkgroepen opgevolgd zullen worden en 

hoe de werkgroep tegen juni 2016 (einde proces werkgroepen) een standpunt wil meegeven 

rond de krijtlijnen, alvorens een voorstel van decreet wordt geschreven en de politieke cyclus 

start. De werkgroep volgt dit proces in 2016 dus verder van nabij op. 

 

Leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht 2015 

 

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) 
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 Raf De Mulder (CAB Gent) 

 Lucia Dreser (Jeugdrechtbank Brugge) 

 Sofie Geerts (CJGB Kortrijk) 

 Hilde Geudens (vzw Tonuso) 

 Eef Goedseels (Nationaal Instituut Criminologie en Criminalistiek)  

 Kevin Goris (VUB) 

 Katrien Herbots (SOM) 

 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) 

 

 

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 het 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: 

 30 maart 2015 

 24 juni 2015 

 24 september 2015 

 10 december 2015 
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Enkele van de punten die in 2015 op de agenda stonden: 

 ICT veiligheidsbeleid; 

 Actualisering contextbegeleiding & dagbegeleiding; 

 Integratie provinciale projectmiddelen bijzondere jeugdzorg naar Jongerenwelzijn; 

 Kwaliteit; 

 Binc rapporten; 

 … 
 

Overleg afdeling Intersectorale Toegangspoort 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke  

 

Naast overleg met afdeling voorzieningenbeleid, ging er in 2015 ook een apart overleg met de 

afdeling Intersectorale Toegangspoort (ITP) door, dit om specifieke signalen rond het werken 

met de ITP vanuit de bijzondere jeu gdzorg te capteren. 

 

Dit overleg ging in 2015 één maal door, dit op 10 maart. Er werd beslist dit overleg verder niet 

meer samen te roepen, gezien signalen rond de specifieke werking van de Toegangspoort op de 

ad hoc werkgroepen en de gemengde stuurgroep geagendeerd kunnen worden.  
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Gemengde stuurgroep 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke  

 

Eind 2014 werd de opvolging- en evaluatiestructuur van Integrale Jeugdhulp aangepast. Centraal 

in de structuur staat de gemengde stuurgroep, bestaande uit alle koepels, 

cliëntvertegenwoordigers, departementen en kabinetten; dat het mandaat krijgt om voorstellen 

uit te werken betreffende de uitvoering van het actieplan jeugdhulp en het decreet IJH. Het 

kabinet en het Managementcomité zijn de eindverantwoordelijken.  

 

Data van samenkomst: 

 23 januari 2015 

 24 februari 2015 

 24 maart 2015 

 24 april 2015 

 26 mei 2015 

 12 juni 2015 

 29 september 2015 

 30 oktober 2015 

 17 december 2015 

 

De eerste opdracht van de gemengd stuurgroep was prioritaire acties voor 2015 uit het 

actieplan Jeugdhulp te selecteren: 

 

 ACTIE 12: We breiden de rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp uit 

 ACTIE 14: We versterken de crisishulpverlening binnen de netwerken 

 ACTIE 22: We zetten in op gezamenlijke ontwikkeling van methodieken om naadloze 

overgang naar de hulpverlening aan jongvolwassenen mogelijk te maken 

 ACTIE 23: We creëren een intersectoraal en interregionaal forum voor cliënten van de 

jeugdhulp 

 ACTIE 5: We voorzien in een gesystematiseerde opvolging en evaluatie van de keuzes in het 

decreet integrale jeugdhulp 

 ACTIE 16: We versterken en innoveren de residentiële begeleiding van jonge kinderen 

 ACTIE 19: We rationaliseren en versterken het gecombineerd aanbod voor jongeren met 

complexe problemen 

 ACTIE 11: We stimuleren innovatie binnen de jeugdhulp door good practices die 

vermaatschappelijking daadwerkelijk introduceren 

 

Overige thema’s op de agenda: 

 Oprichting ad hoc werkgroep crisis; 

 Oproep modules contextbegeleiding ‘voorkomen uithuisplaatsing jonge kinderen’; 

 Decreet gegevensdeling; 

 Informatie-uitwisseling hulpverlening-politie-justitie; 

 … 
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In 2016 zal de nota ‘Jeugdhulp 2.0’ de beleidslijnen en – acties in het kader van Integrale 

Jeugdhulp en het Actieplan Jeugdhulp verder uitzetten. 

 

Koepeloverleg 

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

koepelorganisaties binnen de bijzondere jeugdzorg, met name SOM, 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: 

 17 maart 2015 

 16 juni 2015 

 15 september 2015 

 1 december 2015 

 

Thema’s op de agenda: 

 Differentiatie typemodules verblijf; 

 Kwaliteit & zorginspectie; 

 Dagbegeleiding in groep: bezetting & benutting; 

 Steunpuntenbeleid; 

 Europees platform; 

 Voorbereiding periodiek overleg Jongerenwelzijn; 

 … 

 

Het Raadgevend Comité  

Hans De Vliegher nam in 2015 als laatste jaar de vertegenwoordiging van vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant op in het Raadgevend Comité van IVA Jongerenwelzijn.  

 

Op 10 juni 2011 werd het raadgevend comité Jongerenwelzijn voor het eerst geïnstalleerd. 

Deze eerste mandaatperiode eindigde na 4 jaar in juni 2015. Het mandaat van 4 jaar van alle 

leden van het raadgevend comité Jongerenwelzijn kwam bijgevolg ook in 2015 te vervallen. De 

overdracht naar vertegenwoordigers en experts voor een nieuwe mandaatperiode laat op zich 

wachten. In het najaar van 2016 zal hierover meer duidelijkheid komen. 

 

Het Raadgevend Comité kwam in 2015 drie keer samen op: 

 14/1/2015 

 18/3/2015 

 13/5/2015 

 

In 2014 bracht het Raadgevend Comité twee adviezen uit over: 

 Het kwaliteitskader van jongerenwelzijn; 

 Het rechtstreeks toegankelijk worden van dagbegeleiding in groep. 
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Het Raadgevend Comité werd geïnformeerd over: 

 Het kwaliteitskader; 

 De governance structuur van IJH; 

 Het actieplan Jeugdhulp & de prioritering; 

 Zorginspectie in functie van participatie; 

 Niet-begeleide minderjarigen en pleegzorg; 

 Radicalisering; 

 Uitbreidingsbeleid gemeenschapsinstellingen. 

 

Meer info over de adviezen, alsook het jaarverslag van het Raadgevend Comité is te vinden op  

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/structuur/raadgevend-comite/ 

 

Kwaliteitscentrum diagnostiek  

Annelies Delaere (De Witte Berken) neemt voor vzw Jo-In deel aan de Algemene Vergadering en 

Raad van Bestuur van het kwaliteitscentrum 

diagnostiek. Hans De Vliegher was in 2015 

plaatsvervanger, vanaf april 2016 volgt Toine 

Perneel haar op. 

 

Het kwaliteitscentrum voor diagnostiek is opgericht 10 maart 2014 en heeft als hoofdopdracht 

de diagnostische kennis en praktijk binnen de domeinen welzijn, volksgezondheid en gezin te 

versterken. Dit centrum moet voor Vlaanderen ter zake een ondersteunende autoriteit worden. 

In een eerste fase zal het centrum zich focussen op opdrachten die functioneel zijn voor het 

vergroten van de kwaliteit van diagnostiek, indicatiestelling en zorginschaling in functie van het 

inschalen van zorgnoden en de vereiste zorgzwaarte van minderjarigen (binnen Integrale 

Jeugdhulp). Op termijn is een verbreding naar andere sectoren en doelgroepen in het 

vooruitzicht gesteld. 

 

Het team bestaat uit een voltijds coördinerend adviseur, een voltijdse wetenschappelijke 

medewerker en een halftijdse administratieve medewerker.  

In 2015 werden reeds stappen ondernomen op volgende resultaatsgebieden: 

 Het aanbod van informatie, documentatie en advies aan de overheid en de actoren op 

het terrein, met bijzondere aandacht voor de klantgerichtheid; 

 De ontwikkeling en bijsturing van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek 

die wetenschappelijk onderbouwd zijn; 

 De ondersteuning van de implementatie op het terrein van wetenschappelijk 

onderbouwde protocollen en ander instrumenten voor diagnostiek; 

 De vorming en attestering van personen en instanties die instaan voor de 

deskundigheidsbevordering op het terrein. 

 

Eén van de acties behelst het uitvoeren van een kwaliteitsanalyse van aanvraagdocumenten (A-

documenten) ingediend bij de intersectorale toegangspoort voor het bekomen van niet-

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/structuur/raadgevend-comite/
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rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Binnen dit onderzoek staan drie onderzoeksdoelen 

centraal:  

1. Het doorvoeren van een kwaliteitsanalyse van initieel aangeleverde A-documenten, aan de 

hand van 4 types kwaliteitscriteria;  

2. Het nagaan van de verschillen in kwaliteit tussen de oorspronkelijk aangeleverde A-

documenten en de door de toegangspoort verwerkte en aangepaste A-documenten, zoals 

uiteindelijk neergelegd in het indicatiestellingsverslag. De aard van de aanpassingen door 

de toegangspoort geeft een bijkomende indicatie van de kwaliteit van de initieel 

ingediende A-documenten; 

3. Het aanleveren van een beschrijvend overzicht van de diagnostiek (diagnostische testen, 

vragenlijsten,…) die gehanteerd werd om een aanvraag tot niet-rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp te motiveren.  

 

Op basis van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek wordt beoogd aanbevelingen te 

formuleren die bruikbaar zijn voor de intersectorale toegangspoort om de inhoud van de A-

documenten bij te sturen. Het onderzoek wordt in de loop van 2016 afgerond en de resultaten 

zullen later ter beschikking gesteld worden. 

 

De specifieke acties kunnen nagelezen worden in het jaarverslag van het Kwaliteitscentrum voor 

Diagnostiek op: http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/ 

 

http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/
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7.2  Thematisch extern overleg 
 

Ad hoc werkgroepen 

In 2015 werden binnen de governance structuur van Integrale Jeugdhulp verschillende ad hoc 

werkgroepen opgericht. In ad hoc werkgroepen worden rond specifieke thema’s ter opvolging, 

evaluatie en bijsturing binnen Integrale Jeugdhulp gewerkt. Enkele werkgroepen waaraan Jo-In 

deelnam in 2015 zijn de ad hoc werkgroep remediëring, de werkgroep crisis en de werkgroep A-

doc.  

 
Ad hoc werkgroep remediering 

Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke.  

 

De opdracht van de werkgroep remediëring was te komen tot (regelgevende) remediëring van 

de werkingsprocessen binnen Integrale Jeugdhulp. Hiertoe werden door de agentschappen, de 

koepels en cliëntvertegenwoordigers te remediëren knelpunten verzameld. De werkgroep 

werkte toe naar een eindproduct tegen november 2015. 

Wat meest dringend was, vanuit het oogpunt van de zorg voor cliënten, werd eerst aangepakt.  

 

Data van samenkomst:  

 26 februari 2015 

 10 maart 2015 

 28 april 2015 

 22 mei 2015 

 23 juni 2015 

 11 september 2015 

 

Enkele thema’s en punten die die behandeld werden: 

 De werkingsprocessen binnen de toegangspoort (A-doc, indicatiestelling, 

jeugdhulpregie, insisto, …); 

 De rol van contactpersoon-aanmelder; 

 Hulp na 18 jaar; 

 Informatiedeling; 

 Brusselse context; 

 …. 

 

 

Ad hoc werkgroep crisisnetwerken 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Nancy Meert (CaH West-Vlaanderen) en Hilde Baert 

(Oranjehuis vzw). 

 

De ad hoc werkgroep crisis werd in 2015 opgericht om de werkingsprocessen, de 

professionalisering, het aanbod, de knelpunten en aan te pakken uitdagingen in het 

crisisjeugdhulplandschap en de crisisnetwerken onder de loep te nemen en een mogelijke 
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herpositionering van de netwerken te bekijken. Hiertoe werd in januari 2015 een nota 

opgesteld, op basis waarvan mogelijke denkpistes werden uitgewerkt. De werkgroep had ook 

tot taak een denkdag voor te bereiden, die plaats vond op 23 september 2015 in Brussel.  

 

Data van samenkomst: 

 20 april 2015 

 10 juni 2015 

 20 oktober 2015 

 17 november 2015 
 

Ad hoc werkgroep A-doc 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Mieke Lampaert (De Patio), Sigrid Desmet en Malik Mansouri 

(Cidar). 

 

Om niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan te vragen bij de Toegangspoort, moeten 

aanmelders gebruik maken van het A-document. De werkgroep A-doc werd in 2015 opgestart 

met als doel het komen tot een hernieuwd A-doc dat kwaliteitsvol en bruikbaar is, voor zowel de 

aanmelders, de cliënten als voor de toegangspoort.  

 

Hieronder worden verschillende redenen voor aanpassing opgesomd. Ze zijn gebaseerd op 

volgende bronnen: werkgroep remediëring, syntheseverslag IROJ, de resolutie van het 

parlement:  

- Vereenvoudiging van het A-document is gewenst: bv. minder velden, beperken tot het strikt 

noodzakelijke, overlap vermijden, …; 

- Afstemming van A-document met het M-document is aangewezen; 

- A-document dient aangepast te worden omwille van de evolutie naar persoonsvolgende 

financiering (PVF) voor minderjarigen; 

- De toepassing van de cliëntenrechten vergt ingrijpende aanpassingen aan de ICT 

architectuur; 

- Feedback naar hulpverleners en cliënten: vraag naar een bevestigingsmail, naar informatie 

over de verdere gang van zaken, de behandeltijd van het dossier, welke criteria het 

indicatiestellingsteam hanteert bij het beoordelen van het ingevulde A-document. 

 

De werkgroep A-doc kwam in 2015 voor de eerste en enige keer samen op 21 december 2015 

en loopt verder een traject tot eind 2016, begin 2017.   
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Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit 

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

implementatie van het EMK werd in 2013 een Ondersteuningsproject EMK georganiseerd. In het 

verlengde hiervan en ook in het licht van het nieuwe Uitvoeringsbesluit Kwaliteit, werd het 

Ondersteuningsproject EMK verdergezet in 2014 en 2015 en uitgebreid rond het thema 

‘kwaliteit’. Het Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit werd georganiseerd door de drie 

koepels en werd gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn. Het 

Ondersteuningsproject loopt van 1 mei 2014 tot en met 31 december 2015.  

 

Ondersteuningsproject EMK 

Op basis van het Ondersteuningsproject EMK 2013 en de evaluaties van het vormingsaanbod, 

werd beslist het vormingsaanbod te herhalen voor de instappers EMK in 2014 en 2015. Een 

vormingsaanbod werd voorzien rond de thema’s: 

 Veranderingsmanagement; 

 Sociaal ondernemerschap; 

 Samenwerkingsverbanden; 

 Coachend leiderschap; 

 Competentiemanagement; 

 Organisatiestructuren en –ontwikkeling. 

 

Ondersteuningsproject Kwaliteit 

Voor de periode van 1/9/2014 tot en met 31/12/2015 werd Koen Joly aangeworven om het 

Ondersteuningsproject Kwaliteit te coördineren. Koen stond in voor de opvolging en 

ondersteuning van de regionale intervisiegroepen kwaliteit. Daarnaast organiseerde hij samen 

met de stuurgroep (zie verder) vier studiedagen rond de thema’s die in de inspectieronde 

kwaliteit door Zorginspectie bevraagd zouden worden. Deze thema’s waren kwaliteitszorg, 

grensoverschrijdend gedrag en cliëntenfeedback. 

 

Stuurgroep 

Voor de uitwerking, ondersteuning van en de reflectie over het Ondersteuningsproject werd een 

stuurgroep opgesteld bestaande uit de drie stafmedewerkers van de respectievelijke koepels, 

twee ledenorganisaties per koepel, een vertegenwoordiging van Jongerenwelzijn en van het 

kabinet. Voor Jo-In namen Annelies Mincke, Geert Ginneberge en Sofia Feys aan deze 

stuurgroep deel.   

 

Data van samenkomst in 2015: 

 23/2/2015 

 21/4/2015 

 23/6/2015 

 7/7/2015 

 15/9/2015 
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Dag van de Jeugdhulp  

De Dag van de Jeugdhulp werd in 2015 opnieuw 

georganiseerd in een samenwerking tussen het 

Agentschap Jongerenwelzijn en de drie koepels. 

Het thema dit jaar op de agenda was 

‘Jeugdhulp in de buurt, de buurt in Jeugdhulp’. 

De buurt werd door Minister Vandeurzen 

omschreven als een microsamenleving, een 

microcosmos waar jongeren wonen en leven, 

waar jongeren goede of slechte vrienden 

maken, waar jongeren naar school gaan, waar 

jongeren terecht komen na een verblijf in een gemeenschapsinstelling, waar jongeren soms ee  n 

label meekrijgen… Minister Vandeurzen sprak die dag over het belang van ‘verbondenheid’, een 

sleutelwoord om te kunnen spreken van gelukkige jongeren. Hij hamerde op het belang van 

initiatieven die linken leggen met de buurt, die verbinding met de buurt aangaan. Die de buurt 

bewust maakt van hun verantwoordelijkheid in de zorg en hulp van kinderen en jongeren. Als 

een context die een wereld van verschil kan maken voor jongeren… 

 

En dat dit thema en bovenstaande vragen in de praktijk van de hulpverlening voor heel wat 

positieve acties, verbinding en dynamiek zorgt, lieten de creatieve initiatieven ‘Generation 

3000’, ‘Blijf niet uit mijn buurt’, ‘Blaisantgoed’ en ‘Jardin’ zien. Stuk voor stuk inspirerende 

projecten,  die vanuit ont-moetingen tussen mensen, mooie verhalen schrijven. 

 

In 2016 zal er geen dag van de Jeugdhulp doorgaan. De eerstvolgende staat gepland in mei 2017 

waarvoor alle agentschappen en departementen binnen Integrale Jeugdhulp samen de touwtjes 

in handen nemen voor de organisatie van een eerste ‘intersectorale dag van de jeugdhulp’. Het 

thema in 2017 wordt “Het bespreekbaar maken van psychische problemen”.  

 

European '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 in Garda Italië.  

 

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.  
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In 2015 vonden twee samenkomsten van het Europees Platform plaats, nl. op 28 april 2015 in 

Brussel en op 16 september 2015 in Klagenfurt (Oostenrijk). Thema’s op de agenda waren: 

 Erasmus project ‘after care guarantee’; 

 Niet-begeleide minderjarigen; 

 Vermaatschappelijking van de zorg. 

 

Deze samenkomsten worden voorbereid door een Vlaamse stuurgroep met daarin 

vertegenwoordigers van Jongerenwelzijn, de koepels en het Kenniscentrum Sociaal Europa. 

Annelies Mincke neemt hieraan voor Jo-In deel. Deze stuurgroep kwam in 2015 zes keer samen:   

 13 januari 2015 

 24 februari 2015 

 4 juni 2015 

 20 augustus 2015 

 17 september 2015 

 16 december 2015 

 

In 2016 worden opnieuw twee samenkomsten gepland, m.n. in Brussel en Rotterdam.  

 

Decreet jeugdrecht 

Op de plenaire vergadering van 13 oktober 2015 gaf Stefaan Van Mulders, administrateur-

generaal Jongerenwelzijn, het startschot voor het maatschappelijk debat rond de aanpak van 

jeugddelinquentie in Vlaanderen. Enkele werkgroepen zullen in het najaar van 2015 en het 

voorjaar van 2016 elkaar opvolgen, dit geleid door Jongerenwelzijn.  

 

Volgende thema’s worden in zes werkgroepen behandeld: 

 Algemene principes – leeftijd – proportionaliteit- context- herstel –verantwoordelijkheid 

-…; 

 Het maatregelenpakket; 

 Rechtspositie –proceswaarborgen-rechtsbescherming; 

 Afstemming met jeugdhulpverlening - oriëntatie en diagnostiek – ketenaanpak; 

 Organisatie van gesloten opvang en uithandengeving; 

 Capita selecta, o.a. geesteszieke jongeren – overlast en administratieve inbreuken - 

toezicht en klachten; 

 De Brusselse context.  

 

Aan deze werkgroepen nemen sleutelfiguren en betrokken actoren inzake het 

jeugd(sanctie)recht deel: academici, jeugdadvocaten, parket,  jeugdrechters, kinder- en 

jeugdpsychiatrie, IVA Jongerenwelzijn, FOD Justitie, Steunpunt Jeugdhulp, 

cliëntvertegenwoordigers, … 

 

Via de koepels werd een oproep gedaan naar vertegenwoordigers uit de jeugdhulp. Voor Jo-In 

nemen enkele leden deel aan de werkgroepen, m.n.: 
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 Sabine Bourgeois en Michael Michiels (vzw Oranjehuis); 

 Sonja Van Deynse en Ann Moens (HCA Oost-Vlaanderen); 

 Ilse Jaspers (Pieter Simenon – Baal); 

 Marjan Detavernier (CJGB); 

 Raf de Mulder (vzw aPart).  

 

In september 2016 zal het ontwerpdecreet klaar zijn, waarna de politieke validatiecyclus van 

start gaat. Op 1 januari 2018 zal het nieuwe jeugdrechtdecreet van start gaan. Dit thema volgen 

we ook in 2016 binnen Jo-In verder van nabij op.  

 

 

Projecten 

Steeds meer wordt Jongerenbegeleiding-Informant gevraagd om deel te nemen aan 

stuurgroepen, adviescommissies, … van projecten. Onderstaand enkele voorbeelden van 

projecten die Jo-In in 2015 mee opvolgde. 

 
 
Project ‘Gezonde gasten’ 

In 2014 startte VIGEZ (het Vlaams instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie) 

met het project ‘Gezonde Gasten’.  

 

Uit onderzoek blijkt reeds lang dat de gezondheidskloof of 

-gradiënt voorkomt bij alle leeftijden. Om de 

gezondheidsongelijkheden bij kwetsbare groepen efficiënt 

aan te pakken, is het aangewezen om al vroeg in het leven 

in gezondheidsbevordering te investeren, nl. tijdens de 

kindertijd en de adolescentie.  

 

Van hieruit wil VIGEZ haar doelgroep ook verruimen naar de sector Bijzondere Jeugdzorg en 

startte men met het project ‘Gezonde Gasten’. Doelstelling van het project is om op een 

interactieve manier de nodige instrumenten en methodes te ontwikkelen die organisaties 

binnen de Bijzondere Jeugdzorg ondersteunen om een integraal gezondheidsbeleid uit te 

werken.  

 

Annelies Mincke neemt voor Jo-In deel aan de stuurgroep van het project. Daarnaast is 

Jongerenbegeleiding-Informant, net zoals Steunpunt Jeugdhulp, ook één van de partners die het 

project verder inhoudelijk ondersteunen en opvolgen. 

 
 
Quality of life 

Chris Swerts, onderzoeker aan de Hogeschool Gent, opleiding orthopedagogie, startte in 

oktober 2015 zijn onderzoeksproject, getiteld ‘Een brug tussen twee sectoren binnen de 
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integrale jeugdhulp: het ontwikkelen en implementeren van een instrument gericht op het meten 

van levenskwaliteit bij jongeren’.  

 

Het onderzoek richt zich op het concept Quality of Life (QOL) en hoe dit concept binnen de 

context van de jeugdhulp de dialoog en feedback tussen hulpverleners en jongeren kan 

faciliteren en het hulpaanbod beter kan doen aansluiten bij de specifieke behoeften van 

kinderen en jongeren. Het onderzoekt stelt 3 belangrijke doelstellingen voorop:  

1. Het zichtbaar maken van QOL-indicatoren bij jongeren die begeleid worden door een 

organisatie met een gemoduleerd hulpaanbod; 

2. Het verankeren van de indicatoren in een gestandaardiseerd QOL-meetinstrument, 

aangepast aan de doelgroep; 

3. Het implementatieproces van het instrument in de praktijk faciliteren. 

 

De voornoemde doelstellingen worden vertaald in de volgende onderzoeksvragen  

1. Wat zijn relevante QOL-indicatoren voor deze jongeren? 

2. Wat zijn de psychometrische eigenschappen (validiteit en betrouwbaarheid) van het 

instrument dat ontwikkeld is op basis van de bekomen QOL-indicatoren? 

3. Op welke manier kan QOL, met inbegrip van het meetinstrument, toegankelijk worden 

gemaakt voor de jeugdhulpverlening? 

 

Annelies Mincke neemt voor Jo-In deel aan de adviescommissie van dit onderzoek.  

 
 

Het kind in de integrale jeugdhulp 

Binnen Artevelde Hogeschool startte in september 2015 Het PWO-project 'Het kind in de 

Integrale Jeugdhulp’. Eén van de cliënt- en resultaatgerichte doelstellingen van en meteen 

fundamenteel voor het decreet Integrale Jeugdhulp is het maximaal laten participeren van 

minderjarigen en hun gezinnen. Zowel vanuit de praktijk als vanuit de literatuur komt echter 

duidelijk naar voren dat er meerdere drempels zijn die inspraak en participatie van jongere 

kinderen (-12 jaar) zowel in onderzoek, beleid als hulpverlening in de weg staan, terwijl 

participatie van deze kinderen nodig is om tot goed afgestemde praktijken binnen de IJH te 

komen. 

 

Het onderzoek buigt zich over twee onderzoeksvragen, m.n.:  

1. Wat zijn geschikte methoden om participatief te werken met kinderen van 6 tot 12 jaar?  

2. Wat zijn de belevingen, noden en verwachtingen met betrekking tot de participatie van 

kinderen van 6 tot 12 jaar binnen de IJH vanuit het perspectief van het kind, de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken en de intersectorale partners? 

 

Annelies Mincke neemt voor Jo-In deel aan de adviescommissie van dit onderzoek.  
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8. Publicaties 

8.1  Tijdschrift Agora 

 

Naar goed gewoonte verschenen in 2015 weer vier agora’s 

(maart, juni, september en december). Twee studentes van de 

Artevelde Hogeschool staken onze agora langs de binnenkant in 

een nieuw jasje, waarvoor dank. In 2016 gaan we op zoek naar 

een nieuwe lay-out voor de kaft. 

 

Enkele thema’s die in 2015 een plekje kregen in één van de edities: 

 Nieuwe media in de hulpverlening; 

 Intersectorale samenwerkingsverbanden; 

 Een interview met Andrew Turnell, grondlegger van Signs of Safety; 

 Ontwikkelingen in pleegzorg; 

 De familierechtbank; 

 De roos van de ouder; 

 Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding; 

 … 

 

Het themanummer (december 2015) stond in het teken van ‘De 

hulpverlener in z’n blootje’. Onder deze titel organiseerde Steunpunt 

Jeugdhulp op 26 november 2015 een studiedag rond zelfzorg en zorg voor 

de andere in de jeugdhulpverlening. We slaan vanuit Jo-In graag de handen 

in elkaar met het Steunpunt, waardoor we het themanummer geheel gewijd 

werd aan het thema zelfzorg van medewerkers in de jeugdhulp. Alle 

deelnemers van de studiedag kregen een exemplaar van dit nummer mee naar huis.  

 

De leden van de redactieraad in 2015: 

 Vanessa Hoste: vzw De Patio - OOOC 't Laar 

 Dries Verdonck: Pleegzorg West-Vlaanderen 

 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 

 

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

interessante thema’s voor artikels. In 2015 konden we hierbij rekenen op Angelique Blomme 
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(Golfbreker vzw), Marleen Vandenberghe (De Triade), Jessica Guilliams (Steunpunt Jeugdhulp), 

Arnold Schaek (CKG Open Poortje) en Ilse Smits (UCLL). 

 

De redactieraad kwam samen op de volgende data: 

 2 maart 2015 

 11 mei 2015 

 1 juni 2015 

 21 september 2015 

 30 november 2015 

8.2  Nieuwsbrief 

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 2015 in totaal 6 keer.  
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9. Informant breekt verder door 

 

Na het atypische jaar 2014 met een terugloop aan inschrijvingen en 

opdrachten was 2015 een grand cru jaar. 

Voor het eerst bereikten we meer dan 2.000 professionals in 

Vlaanderen en daar zijn we behoorlijk trots op.  

Naast de grotere instroom van deelnemers in het open aanbod valt 

ons de vele langdurige trajecten op maat op. We zien dit als een 

vertrouwen in onze organisatie en in de kwaliteit van onze vele 

freelance medewerkers.  

 

 

9.1  Vormingsaanbod 
 

Open aanbod 

In 2015 organiseerden we 49 opleidingen in ons open aanbod waarvan er 45 konden doorgaan. 

Ook dit jaar investeerden we in nieuwe programma’s om zo in te spelen op de noden die we 

ervaren op de werkvloer. Voorbeelden zijn hier onze opleidingen rond werken aan 

bevlogenheid, activeren van netwerken,….    

 

OPEN AANBOD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal vormingen 

en opleidingen in 

open aanbod 

15 22 35 32 37 41 40 49 

Totaal aantal 

vormingsuren  in 

open aanbod 

204 294 558 570 522 642 588 603 

Totaal aantal 

deelnemers in 

open aanbod 

336 401 493 511 517 594 509 646 

 

Op maat 

De grote doorbraak kwam er in 2015 op basis van de vele opdrachten op maat. Naast de vele 

opdrachten vanuit Integrale Jeugdhulp (vorming, begeleiden casustafels,…) kregen we ook heel 

wat langdurige trajecten binnen rond veranderingstrajecten of vorming. Steeds meer 

organisaties kiezen er voor om heel hun personeelsgroep onder te dompelen in een bepaald 

thema zoals doelgericht werken, participatie, duplo, …. 

Bij de evaluaties horen we als positieve noot steeds de grote flexibiliteit die we als dienst aan de 

dag leggen om ons aanbod af te stemmen op de noden van de organisatie en de medewerkers.  

 

Ook voor 2016 hebben we intussen al wat langdurige trajecten binnen rond o.a participatie.  
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AANBOD OP MAAT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal vormingen 

en opleidingen in 

gesloten aanbod 

27 31 55 57 53 65 50 98 

Totaal aantal 

vormingsuren  in 

gesloten aanbod 

294 360 714 720 750 672 602 

 

955 

Raming totaal 

aantal deelnemers 

in gesloten aanbod 

(raming) 

400 500 720 808 780 750 720 1820 

 

 

9.2  Samenwerking 

Naast onze partnerschappen met Sensoa (rond seksualiteitsbeleid en het vlaggensysteem) en 

Korzybski (oplossingsgericht werken) bouwden we in 2015 ons netwerk verder uit met een 

samenwerkingsverband met  De Voyageur (therapiecentrum Hulste) waar we een deel van ons 

aanbod ook aanbieden en met Quest-it.  

 

Quest-it biedt momenteel ondersteuning aan rond 

werving en selectie, consult bij verandering en 

coaching van medewerkers en leiding in de social 

profit. Door deze structurele samenwerking 

genieten onze leden 10% korting op hun aanbod.  

Hun vormingsluik zit onder onze vleugels om zo tot een win-win situatie te komen voor beiden.  

 

9.3 Onze medewerkers   

Om al deze opdrachten tot een goed einde te brengen, kan Jongerenbegeleiding-Informant 

rekenen op een grote groep freelance medewerkers. Het doet ons deugd dat er jaarlijks steeds 

meer mensen zich spontaan kandidaat stellen om mee te schrijven aan ons verhaal. De teller 

staat intussen op 56.  

 

In 2015 organiseerden we opnieuw een ontmoeting voor vormingswerkers om zo de band 

tussen de medewerkers te verhogen. Ook in vormingsprogramma’s kiezen we er vaak voor om 

meerdere freelancers te laten samenwerken en zo de kwaliteit te bevorderen.  

Dit is meteen ook één van de sterktes van Informant. Een directeur van een organisatie zei ons 

steeds eerst te bellen naar ons als hij met een opleidingsvraag zat omdat hij er van uit ging dat 

we wel altijd iemand kunnen voorzien die met hun vraag aan de slag gaat, ongeacht het thema.  
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9.4 WestOnline 

2015 was meteen ook ons eerste jaar van het project WestOnline waar we samen met vzw 

Tonuso (Jo Van Hecke) gratis opleidingen mediawijsheid kunnen aanbieden in de provincie 

West-Vlaanderen. In dit opstartjaar lag de nadruk vooral op het trainen van professionals uit de 

jeugdhulp en het begeleiden van organisaties om tot een beleid  splan digitale media te komen. 

De volgende jaren lanceren we ook trainingen voor kinderen, jongeren en ouders.  

Dit project is mede mogelijk dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

9.5 De hulpverlener in z’n blootje 

Op 26/11/2015 organiseerde Steunpunt Jeugdhulp in Brussel de studiedag  ‘De hulpverlener in 

z’n blootje’.  Niet alleen in functie van het decembernummer van Agora sloegen we de handen 

in elkaar met Steunpunt Jeugdhulp, maar ook rond de inhoudelijke en praktische organisatie van 

deze studiedag. Aan de studiedag namen een 100-tal deelnemers mee, die allen een exemplaar 

van Agora rond het thema ‘zelfzorg van hulpverleners’ mee naar huis kregen. Alweer een mooie 

en interessante samenwerking met onze partners van Steunpunt Jeugdhulp.  

 

 
9.6  Ondersteuningsproject EMK 
In het verlengde van het Ondersteuningsproject EMK 2013, coördineerde Informant ook het 

vormingsaanbod binnen het Ondersteuningsproject EMK 2014-2015. 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. 
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10. Een vooruitblik op 2016 

 

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

jaarverslag 2015 werpt bijgevolg reeds licht op wat vzw Jongerenbegeleiding-Informant in 2016 

te wachten staat. Naast de dienstverlening, vertegenwoordiging, vormingsaanbod, … die we 

reeds opnemen, staan er in 2016 enkele specifieke thema’s en projecten op de agenda.  

10.1  Verbreding en verandering koepelwerking 

Binnen onze koepelwerking willen we twee belangrijke punten van nabij opvolgen.  

Vooreerst willen we onze overleggroepen onder de loep nemen. Onze overleggroepen zijn voor 

Jo-In heel belangrijke kanalen om mensen samen te brengen rond inhoudelijke thema’s. Uit 

deze overleggroepen nemen we heel wat signalen mee naar de overheid. Daarnaast geven de 

thema’s ons ook zicht op de noden die er leven in de praktijk, wat ons toelaat een gericht 

vormingsaanbod te organiseren.  

 

De overleggroepen zijn echter nog grotendeels georganiseerd op basis van de vroegere 

werkvormen, terwijl het landschap binnen de Bijzondere Jeugdzorg ten gevolge van het 

modulair kader en Integrale Jeugdhulp grondig veranderd is. Binnen 2016 zal samen met de 

huidige overleggroepen een denkoefening gemaakt worden rond hoe onze overlegstructuren 

aan te passen aan het nieuwe kader en aan de overlegnoden die dit op verschillende niveau’s 

met zich meebrengt. 

 

Daarnaast willen we deze oefening ook 

aangrijpen om gericht na te denken over hoe 

we onze koepelwerking kunnen open stellen 

naar andere sectoren binnen de jeugdhulp. 

We zetten in 2016 actief in op 

bekendmaking van onze dienstverlening 

naar andere sectoren binnen Integrale 

Jeugdhulp. Belangrijke stappen hierin zijn 

het aangaan van intersectorale 

samenwerking en het thematisch 

samenbrengen van intersectorale partners.  

 

10.2  Opleiding handelingsgerichte diagnostiek 

Eind 2015 kregen we vanuit de Federatie van de OOOC’s het goede nieuws dat ons 

offertevoorstel voor de opleidingen handelingsgerichte diagnostiek als beste uit de bus kwam.  

Hierdoor krijgen we de kans om in 2016 en wellicht ook daarna alle OOOC-medewerkers te 

vormen. Voor 2016 voorzien we minimaal 10 groepen over heel Vlaanderen die telkens drie 
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dagen intens getraind worden in deze vorm van diagnostiek. Een boeiend traject waar we 

opnieuw de praktijkgerichte sterkte van Informant kunnen uitspelen.  

 

10.3  Traject Broeders van Liefde 

Eind 2015 kregen we een tweede grote opdracht binnen voor 2016, dit vanuit het provincialaat 

van de Broeders van Liefde (BVL). Binnen de orthopedagogische centra (OC) van de BVL is sinds 

2008 een veranderingsproces aan de gang waarin zorg (MPI) en onderwijs (de scholen) meer 

moeten samen werken rond zowel inhoudelijk pedagogische,  financiële, logistieke, … 

beleidslijnen. Na acht jaar wil het provincialaat van de Broeders van Liefde dit proces en het 

uiteindelijke resultaat grondig evalueren. Naast een kwantitatieve analyse die intern door 

medewerkers van het provincialaat gebeurt, neemt Jo-In de kwalitatieve evaluatie op zich. In 

een 9-tal OC’s zal Jo-In hiervoor focusgroepen organiseren met zowel directies als 

stafmedewerkers. Johan, Annelies en Lore nemen deze opdracht op, die eind maart 2016 

afgerond moet zijn. 

 

10.4  Knooppunt-online 

Knooppunt-online is een expertisecentrum die welzijns- en zorgorganisaties ondersteunt bij het 

verkennen en implementeren van online hulp. Het knooppunt-online is een 

samenwerkingsverband tussen vijf partners uit de verschillende sectoren: 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Arteveldehogeschool, Online-

hulpverlening.be, UC Leuven-Limburg en Jongerenbegeleiding Informant. Jo-

In zit mee rond tafel om de werking van het knooppunt uit te bouwen zodat 

het een meerwaarde kan zijn voor de werkvloer. In 2016 gaat Jo-In het 

knooppunt ook voorstellen bij directies uit de betrokken sectoren. 
 

10.5  Decreet Jeugd(sanctie)recht 

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 en de beleidsnota van Minister 

Vandeurzen wordt geschreven over een nieuw decreet jeugd(sanctie)recht. In 2015  is het 

proces en het maatschappelijk debat in aanloop van het decreet reeds gestart. In september 

2016 zal het ontwerpdecreet klaar zijn, waarna de politieke validatiecyclus van start gaat. 

Binnen Jo-In willen we de standpunten die uit de werkgroepen naar voor komen van nabij 

opvolgen en alvorens de politieke cyclus van start gaat een duidelijk standpunt rond de 

conclusieteksten formuleren. Daarnaast volgen we dit thema ook van nabij op in de werkgroep 

jeugdsanctierecht.  
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10.6 Kwaliteit 

Eind 2015 stopte het Ondersteuningsproject Kwaliteit. Vanuit Jo-In vinden we het zeer 

belangrijk om dit thema van nabij te blijven opvolgen. De stuurgroep kwaliteit, waaraan voor Jo-

In Sofia Feys en Annelies Mincke deelnemen, zal dit overkoepelend opvolgen. Daarnaast vinden 

we het vanuit Jo-In ook van belang om voor de leden een aanspreekpunt te blijven voor vragen 

en ondersteuningsnoden inzake kwaliteit en om in een ondersteuningsaanbod te voorzien.  

 

10.7 Agora in een nieuw en digitaal jasje 

In 2015 werd de binnen lay-out van Agora onder handen genomen. In 2016 

wordt ook de kaft van Agora in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast gaan we 

ook voor een digitale versie van Agora. We willen met ons tijdschrift voor en 

door medewerkers in de jeugdhulp, zo veel mogelijk hulpverleners en 

begeleiders bereiken. Een digitale versie lijkt ons hiervoor een ideaal middel. 

Daarnaast blijft ook onze traditionele gedrukte versie bestaan.  
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BIJLAGE 1: LEDENLIJST 2015 

1 

Vzw aPart 

 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

2 

Vzw Amon 

 
Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm 

3 

Bethanie vzw & de Horizon 

 
Zandstraat 26 + 32, 8500 Kortrijk 

4 

Vzw Binnenstad 

 
Wijngaardplein 1, 8000 Brugge 

5 

CAH West-Vlaanderen 

 
Meensesteenweg 28, 8500 Kortrijk 

6 

CAW N-W-Vlaanderen, team jeugdzorg 

 
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 

CKG Kapoentje 

 
Brabantstraat 4, 84000 Oostende 

11  
Sociaal Huis Oostende: 

 De Bolle 

 De Brem 
 
 
 

 
Dr. Ed. Moreauxlaan 277, 8400  
Oostende 
L. Vanmassenhovestraat 3, 8400  
Oostende 

12 

De Korf 

 
Pottelberg 15, 8500 Kortrijk 

13 

De Patio vzw 

 
Houthulststraat 10, 8000 Brugge 

14 

De Walhoeve 

 
Eikhoekstraat 65, 8640 West-Vleteren 

15 

De Wissel 

 
Tervuursevest 110, 3000 Leuven 

16 

De Witte Berken & de Wijzer 

 
Speiestraat 23, 8940 Wervik 

17 

Den Engel 

 
Turnhoutsebaan 210, 2100 Deurne 

18 

Vzw Elkeen 

 
Molse Kiezel 17, 3920 Lommel 

19 

Vzw Golfbreker 

 
Zuidburgweg 23, 8630 Veurne 
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20 

HCA Oost-Vlaanderen 

 
Dok Noord 4 - Hal 25, 9000 Gent 

21 

Hogeschool Gent, opleiding 
orthopedagogiek 

 
Voskenslaan 362 
Campus Schoonmeersen 
9000  Gent 
 22 

Vzw De Loods 

 
Godtschalckstraat 3, 8958 Loker 

G 
23 

Huize St-Augustinus 

 
Schansstraat 10, 3690 Zutendaal 

24 

vzw Jeugdzorg  

 
Weefstraat 30, 9810 Nazareth 

25 

Jeugdzorg De Brug 

 
Latemdreef 77, 9630 Zwalm 

26 

vzw Jongerenbegeleiding-Aura 

 
Meensesteenweg 35, 8500 Kortrijk 

27 

Jongerenwerking Pieter Simenon 

 
Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel 

28 

Kompani Vzw 

 
Guldenzandstraat 43a, 8670 
Oostduinkerke 29 

Lionshulp 

 
Golfweg 1, 9000 Gent 

30 

Ons Geluk 

 
Leliestraat 6, 9500 Geraardsbergen 

31 

Vereniging Ons Tehuis 

 
Poperingseweg 30, 8900 Ieper 

32 

Vzw Oranjehuis 

 
Moorseelsestraat 146, 8501 Heule 

33 

Passerella & Ponte 

 
Floraliënlaan 370/3, 2600 Berchem 

34 

Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel 

 
Kerkstraat 42, 3010 Kessel-Lo 

35 

Pleegzorg West-Vlaanderen 

 
Hoogstraat 98, 8800 Rumbeke 

36 

Vzw Radar 

 
Assesteenweg 220, 1740 Ternat 

37 

Begeleidingscentrum Stappen vzw 

 
Westveldstraat 1, 9040 St.-
Amandsberg 38 

Tronkestik  

 
Benedictijnenstraat 28, 8310 Brugge 

39 

Zonnewende 

 
Pannestraat 43 A, 8630 Veurne 

 


