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Voorwoord
Kent u iets over ganzen, beste lezer?
Ieder jaar opnieuw zien we grote groepen ganzen
naar het zuiden trekken. Heeft u zich ooit
afgevraagd waarom ze altijd in groep zijn? En enig
idee waarom ze in een V-formatie vliegen?
Ik leg het u graag even uit…
Als een gans met zijn vleugels slaat, creëert hij een
opwaartse stuwkracht voor de gans achter hem,
wat het vliegen veel makkelijker en aangenamer
maakt. Het vliegbereik van een vogelzwerm in V-formatie is daardoor 71% groter dan wanneer
een gans alleen zou vliegen. Zo vliegen ganzen samen duizenden kilometers in teamverband.
Doorheen de vlucht roepen de ganzen achteraan de ganzen vooraan toe en moedigen hen zo
aan om op snelheid te blijven vliegen. En wanneer de gans aan de kop vermoeid raakt, gaat hij
achteraan vliegen en neemt een andere gans vlot zijn plaats over.
Tijdens een vlucht komen tevens vanuit diverse hoeken verschillende zwermen ganzen
harmonisch samen en sluiten ze zich bij elkaar aan.
Binnen Jo-In voelen wij ons soms ook een zwerm ganzen… Een grote indrukkende zwerm,
bestaande uit ons team, al onze leden, onze vormingsmedewerkers, onze vrijwilligers, onze raad
van bestuur en al onze partners. We vliegen samen, in V-formatie, met een gemeenschappelijke
richting. We kunnen door elkaars stuwkracht te gebruiken ons doel, een betere jeugdhulp,
sneller en makkelijker bereiken.

Ook in 2016 was dit niet anders. Via deze weg willen we iedereen die betrokken is op onze
werking, al onze ganzen, dan ook van harte bedanken!
In dit jaarverslag blikken we terug op onze vlucht in 2016 en werpen we een blik op welke reis
ons in 2017 te wachten staat.
Ik wens u alvast veel leesplezier.
Geert Ginneberge
Voorzitter vzw Jongerenbegeleiding-Informant
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Lijst met afkortingen
Jo-In: Jongerenbegeleiding-Informant
OTA: Ondersteuningsteam Allochtonen
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
OEBJ: Overleg Ervaringsleren Bijzondere Jeugdzorg
ITP: Intersectorale Toegangspoort
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
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1 Raad van bestuur
De Raad van Bestuur van vzw Jongerenbegeleiding-Informant bestaat uit 9 leden die middenin
de praktijk van de jeugdhulp staan. De leden van de Raad van Bestuur in 2016 van vzw
Jongerenbegeleiding-Informant zijn:
Voorzitter:
Geert Ginneberge
Penningmeester & secretaris: Sabine Bourgeois
Leden:
Hans Paredis
Ilse Jaspers
Marjan Detavernier
Maureen Pollentier
Rudy Van Eeckhout
Sofia Feys
Johan Ieven
Data van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur:











15 januari 2016
19 februari 2016
18 maart 2016
22 april 2016
20 mei 2016
17 juni 2016
26 augustus 2016
16 september 2016
28 oktober 2016
18 november 2016

De Algemene Statutaire vergadering vond plaats op 20 mei 2016.
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2 Personeel
In juni 2016 verwelkomden we Fatmagül Barlas als nieuwe administratieve kracht
in het team van Jo-In. Daarnaast stonden de reeds bekende gezichten van
het Jo-In team opnieuw paraat!

Johan Moreels: coördinator Informant

Annelies Mincke: coördinator Jongerenbegeleiding

Vanaf oktober 2015 mochten we ook een stagiaire, nl. Lore Ketele, verwelkomen in ons team.
Zij heeft reeds criminologie gestudeerd en verdiepte zich vanaf 2015 graag verder in de Master
Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. Tot mei 2016 liep Lore mee met Johan en Annelies
doorheen overlegmomenten, vormingen, procesbegeleidingen,… en nam zij geleidelijk aan ook
enkele taken op binnen de vzw.
In 2016 startten we ook een samenwerking met boekhoudkantoor Q-bus, die sinds 2016 onze
boekhouding doet.

3 Locatie
In 2016 verhuisden we in het gebouw op Stapelplein 32 van de eerste verdieping naar het
gelijkvloers. Naast de vormingsruimte die we al enkele jaren op het gelijkvloers hadden, namen
we daar ook intrek in een nieuwe bureauruimte en lijfden we een tweede vormingsruimte in.
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4 Leden Jo-In
In 2016 waren er 43 organisaties aangesloten bij vzw Jongerenbegeleiding-Informant. Een
overzicht van de ledenlijst 2016 vindt u in 'Bijlage 1'. We mochten in 2016 de vier
Ondersteuningsteams Allochtonen (kortweg OTA’s) verwelkomen, m.n. OTA Oost-en WestVlaanderen, OTA Antwerpen, OTA Vlaams-Brabant & Brussel en OBJ Limburg.

5 Ledenvergadering
In 2016 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:

18 maart 2016
20 mei 2016
18 november 2016

Het kwaliteitsverhaal van Disney (Tom Vandooren, Quest-it)
Het middenkader als sandwich (Kris Verherstraeten, D-na)
De vertrouwenspersoon binnen IJH (Nele Desmet, ’t Zitemzo)

6 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.

6.1

Overleg ambulante diensten

Voorzitter: Bert D'harte (Vives Kortrijk) & Goedele De Nil (Hogeschool Gent)
Begin 2016 namen we afscheid van Bert D’harte, docent aan Hogeschool Vivès in Kortrijk, die
jaren een vaste waarde was in dit overleg. In 2016 gingen we op zoek naar een nieuwe
voorzitter, die we vonden in Goedele De Nil, docent aan Hogeschool Gent, vakgroep
orthopedagogie.
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Data:
25 januari 2016
21 maart 2016
23 mei 2016
19 september 2016
28 november 2016

Thema:
Contextbegeleiding: het onderscheid in modules
Ouderschapsverlof & het digitaal dossier,
Jeugdhulp 2.0 en de plaats van contextbegeleiding en CBaW
De inzet van crisisbegeleiding vanuit een dienst contextbegeleiding
Samenwerking tussen pleegzorg en contextbegeleiding

6.2 Overleg voor contextbegeleiders
Voorzitters: Krista Maes en Veerle Van Cauwenberge (vzw Golfbreker)
Data:
2 februari 2016
7 juni 2016
22 november 2016

Thema:
Casusbespreking
Kinderen en jongeren in begeleiding
Aan de slag met gezinnen in een (v)echtscheiding

6.3 Overleg voor werkbegeleiders
Voorzitter: Angélique Blomme (vzw Golfbreker)
Data:
21 januarin2016
17 maart 2016
12 mei 2016
8 september 2016
24 november 2016

Thema:
Referentiekader en procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag
Elektronisch dossier
BINC rapporten
Aanmeldingsbeleid
Duur van begeleidingen + methodieken cliëntbespreking

6.4 Overleg voor verantwoordelijken van verblijf en OOOC's
Voorzitter: Daniël Joseph (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge)
Data:
3 juni 2016
30 september 2016
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6.5 Overleg voor pedagogisch verantwoordelijken verblijf en
OOOC’s
Voorzitter: Lisa Van De Pontseele (Kompani)
Data:
4 maart 2016
3 juni 2016
30 september 2016
16 december 2016

Thema:
Beleid rond drugs, diefstal en GOG.
Het takenpakket van een coördinator (thema 1) & Aanpak
teamvergaderingen (thema 2)
Financiële regelingen (thema 1) & hardnekkige spijbelaars (thema 2)
Knooppunt Onlinehulp (thema 1) & nieuwe autoriteit en geweldloos
verzet (thema 2)

6.6 Overleg voor begeleiders verblijf
Voorzitter: Donat Van Acker (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge)
Data:
25 januari 2016
23 mei 2016
19 september 2016
21 november 2016

Thema:
Een blik op het werkrooster en takenpakket van een leefgroepbegeleider
Een blik op het werkrooster en takenpakket van een leefgroepbegeleider
(deel 2).
Planning nieuw werkjaar
Sport- en vrijetijdswerking

6.7 Overleg voor contextbegeleiders verblijf
Voorzitter: Johan Van Nieuwenhuysse (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge)
Data:
11 maart 2016
3 juni 2016
9 september 2016
16 december 2016

Thema:
Intervisie- en supervisiemethodieken
Contextgericht werken
Casusbespreking & kennismaking Zonnewende
Oplossingsgericht aan de slag!

6.8 Overleg dagbegeleiding in groep
Voorzitter: Sabien De Mol (Bethanie vzw – Dagcentrum Horizon)
Data:
4 februari 2016
15 april 2016
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24 juni 2016
23 september 2016
Vrijdag 18/11/2016

6.9

Flexibele trajecten binnen dagbegeleiding & aanmeldings- en
wachtlijstbeheer.
Netwerkgericht & buurtgericht werken & interne samenwerking op
organisatieniveau
Aanmeldingen vanuit en samenwerking met OCJ & SDJ & registratie
flexibele trajecten

Overleg HCA

De HCA-coördinatoren komen maandelijks samen op het HCA-coördinatorenoverleg. In 2016
sloten de koepels, met name, vzw Jongerenbegeleiding-Informant, SOM en het Vlaams
Welzijnsverbond, twee keer aan op het HCA-coördinatorenoverleg:
 18 mei 2016
 12 september 2016
Thema’s op de agenda in 2016:
 De vertegenwoordigers van de koepels geven aan wat hun bezorgdheden zijn betreffende
innovatieve projecten/de opmaak van convenanten;
 Het decreet jeugdrecht.
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7 Thematisch overleg
Naast de werkvormoverleggroepen organiseert vzw Jongerenbegeleiding-Informant ook
verschillende thematische overleggroepen.

7.1

Overleggroep Ervaringsleren in de Bijzondere Jeugdzorg

Voorzitter: Didier Bertin (vzw Oranjehuis)
In 2016 kwam de overleggroep ‘OEBJ’ twee maal samen. We konden in 2016 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.
De leden die meestal aanwezig zijn
op de bijeenkomsten zijn: Log-In, De
Korbeel, vzw Stappen, CJGB/Cohesie,
Lejo, vzw aPart, Blink, Divam,
Binnenstad/Prusik, De Zande, de
Patio, La Trao en vzw Oranjehuis.

Hieronder wat info over de thema’s van de bijeenkomsten in 2016. De samenkomsten verlopen
steeds via een vast patroon waarin er veel ruimte is om zaken uit te wisselen, zowel van
pedagogische als praktische aard. En dat maakt het interessant om van elkaar te blijven leren.
03/03/2016: Herkern (Brugge)
Aanwezig: Log-In, Divam, Oranjehuis, Lejo, De Korbeel
 Wat gedaan rond Ervaringsgericht Leren (EVL)?
 Voorstelling werking Herhern
 Nieuwe opdrachten/dynamics
16/06/2016: Log-In (Roeselare)
Aanwezig: Log-In, DIVAM, La Trao, Oranjehuis, Lejo, Blink, De Korbeel
 Wat gedaan rond EVL?
 Voorstelling La Trao
 Nieuwe opdrachten/dynamics
 Brainstorm rond een tweede studiedag
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7.2

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 was 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
volgde de werkgroep jeugdsanctierecht de werkzaamheden van dit traject van nabij op.
Hiertoe kwam de werkgroep in 2016 een drietal keer samen:
 25 februari 2016
 13 juni 2016
 12 september 2016
Leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht 2016
Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten)
Secretaris: Annelies Mincke (vzw Jongerenbegeleiding-Informant)















Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp)
Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond)
Lieve Bradt (Universiteit Gent)
Sabine Bourgeois (vzw Oranjehuis)
Joelle Danckaerts (Familie- en jeugdrechtbank Brussel)
Roel de Cuyper (Psychiatrisch Centrum Sleidinge)
Frank De Troch (Politie Tienen-Hoegaarden)
Raf De Mulder (vzw aPart)
Lucia Dreser (Jeugdrechtbank Brugge)
Sofie Geerts (CJGB Kortrijk - Cohesie)
Hilde Geudens
Eef Goedseels (Nationaal Instituut Criminologie en Criminalistiek)
Katrien Herbots (KEKI)
Ilse Jaspers (BAAL)
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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)
Lies Schorreels
Wendy Vanvelthoven (Parket-Generaal Brussel)
Sonja Van Deynse (HCA Oost-Vlaanderen)
Sofie Van Rumst (Unie van Jeugdadvocaten)
Karel Verleije (Parketcriminoloog)
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8 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.

8.1

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:
 17 maart 2016
 23 juni 2016
 29 september 2016
 15 december 2016
Enkele van de punten die in 2015 op de agenda stonden:
 Vluchtelingencrisis;
 PVF Minderjarigen;
 Time out en NAFT;
 Signs Of Safety binnen OSD;
 Niet-indexering werkingsmiddelen & zakgeld;
 Fase 3 gesprekken ITP;
 Traject rond jongvolwassenen;
 Raadgevend Comité Jeugdhulp;
 ICT veiligheidsbeleid;
 Adviesrol IROJ’s;
 Nota uithuisplaatsing jonge kinderen;
 …

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:
 1maart 2016
 14 juni 2016
 15 september 2016
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 29 november 2016
Thema’s op de agenda:
 Niet-indexering werkingsmiddelen;
 Evaluatie fase 2 en -3 gesprekken ITP;
 Adviesrol IROJ’s;
 Actualisering dagbegeleiding in groep;
 FAVV;
 Modulering Crisishulp Aan Huis;
 OTA’s;
 HCA & het decreet jeugdrecht;
 Uitrol en opvolging Jeugdhulp 2.0;
 Evaluatie decreet pleegzorg;
 …

Gemengde stuurgroep
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke
Eind 2014 werd de opvolging- en evaluatiestructuur van Integrale Jeugdhulp aangepast. Centraal
in de structuur stond 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:
 18 januari 2016
 19 februari 2016
 8 maart 2016
 22 april 2016
 10 juni 2016
 16 september 2016
 16 oktober 2016
Thema’s op de agenda:
 Actieplan Jeugdhulp 2.0;
 Het mozaïekdecreet;
 Omgaan met instemming van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp;
 Informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie;
 Uitbreidingsbeleid 2017;
 Nota uithuisplaatsing voor jonge kinderen;
 PVF voor minderjarigen;
 Afstemming van de typemodules begeleiding binnen Integrale Jeugdhulp.
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Eind 2016 is de gemengde stuurgroep ontbonden en werden de taken van de gemengde
stuurgroep overgenomen door het nieuwe intersectorale raadgevend comité jeugdhulp.

Kwaliteitscentrum diagnostiek
Annelies Delaere (vzw O2) neemt voor vzw Jo-In deel aan de Algemene Vergadering en Raad van
Bestuur van het kwaliteitscentrum diagnostiek. Toine Perneel haar op (Vzw De Patio, afd. OOOC
’t Laar) is plaatsvervanger.
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.
In 2016 stonden volgende thema’s op de agenda:
Onderzoek A-document: In de loop van 2016 finaliseerde het
kwaliteitscentrum een onderzoek naar de kwaliteit van A-documenten.
Aan de hand van vier kwaliteitscriteria werden de A-doc op hun
kwaliteit beoordeeld:
1. Het A-doc mag geen momentopname zijn;
2. Het A-doc is opgemaakt vanuit een multiperspectief;
3. Het A-doc is op een onderbouwde wijze uitgeschreven;
4. Het A-doc is opgemaakt vanuit een interactioneel perspectief.
De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek werden meegenomen in het evaluatieproces
dat binnen IVA Jongerenwelzijn-afd. Intersectorale Toegangspoort lopend is en moet leiden tot
een vernieuwd A-document.
Daarnaast schreef het centrum een advies rond de implementatie van IZIKA EN IZIIK en startte
het aan de voorbereiding van een kwalitatief belevingsonderzoek waarin de geleefde
ervaring van hulpvragers (i.e., de cliënt met een vraag naar zorg of hulp) met het diagnostisch
proces en diagnostische verslaggeving in kaart wordt gebracht (langetermijnperspectief);
De specifieke acties kunnen nagelezen worden in het jaarverslag van het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek op: http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/
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8.2 Thematisch extern overleg
Evaluatie pleegzorg
In 2016 startte het evaluatietraject van het decreet Pleegzorg. Dit gebeurt met Jongerenwelzijn
– afd. Voorzieningenbeleid, alle pleegzorgdiensten, pleegzorg Vlaanderen en de koepels rond de
tafel. Dit traject zal leiden tot een evaluatierapport dat Minister Vandeurzen op 1 juli 2017 zal
voorleggen aan de Vlaamse Regering.
In 2016 kwamen we hiervoor reeds twee keer samen, m.n. op 17 november en 16 december.
Hierop werden de contouren, inhoudelijke thema’s en de planning van het traject, waarvan het
zwaartepunt in 2017 ligt, uitgestippeld.
Thema’s die besproken zullen worden:
 De conceptnota van Lorin Parys et al. ;
 De enveloppefinanciering en de modulering;
 Het statuut van de pleegzorger;
 De voorwaarden behandelpleegzorg;
 De herprofilering van pleegzorg Vlaanderen
 ...

Werkgroep A-doc
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Mieke Lampaert (De Patio), Sigrid Desmet en Malik Mansouri
(Cidar).
De werkgroep A-doc kende een start eind 2015 en zette zich voort in 2016.
In 2016 kwam de werkgroep zes keer samen:
 03/03/16
 09/03/16
 27/04/16
 25/05/16
 29/06/16
 20/10 /16
Op deze vergaderingen werden de verschillende luiken van het A-document systematisch
bekeken, 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. Dit proces wordt begin 2017
afgerond en zal leiden, samen met o.a. de resultaten van de studie van het kwaliteitscentrum,
tot een aanpassing van het A-doc.
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Stuurgroep kwaliteit
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Sofia Feys (Zonnewende), Tine Minjauw (Oranjehuis) en
Annelies Mincke (Jo-In).
Binnen het Ondersteuningsproject EMK & Kwaliteit (2013-2015) werd een stuurgroep opgericht
bestaande uit Jongerenwelzijn, de koepels en
enkele directies. Na afloop van het
Ondersteuningsproject kwamen de koepels en
Jongerenwelzijn, vnl. in functie van de
voorbereiding van de jaarlijkse kwaliteitsdag, op
regelmatige basis samen.
Vanaf 2017 wordt deze stuurgroep opnieuw
uitgebreid met directies/kwaliteitscoördinatoren
om op deze manier de link met de praktijk rond
kwaliteit binnen organisaties sterker aan te halen. Daarnaast zal ook Zorginspectie deel
uitmaken van deze stuurgroep. Voor Jo-In zullen Sofia Feys (Zonnewende), Tine Minjauw
(Oranjehuis) en Annelies Mincke aansluiten.

Kwaliteitsdag Jongerenwelzijn
Sinds de invoering van het nieuwe sectorale uitvoeringsbesluit (2014) bij het kwaliteitsdecreet
(2003) organiseert Jongerenwelzijn jaarlijks een kwaliteitsdag. Deze dag werd vorm en inhoud
gegeven in de stuurgroep kwaliteit, waarin Jo-In vertegenwoordigd is. In 2016 vond deze
kwaliteitsdag plaats op 21/10/16 in het VAC-gebouw in Leuven.
Het programma van deze dag:
 Terugkoppeling Jongerenwelzijn kwaliteitsverslagen 2014 en kadering van
kwaliteitsthema 2017, m.n. ‘onthaal’.
 Terugkoppeling zorginspectie inspectieronde kwaliteit
 Cachet aan het woord rond aanwerving van jongeren met een jeugdhulpervaring
 Het SOS-traject binnen het OCJ en de sociale diensten van de Jeugdrechtbank
 Innovatieve projecten (in workshops)

het

PVF Minderjarigen
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Dirk Verdonck (Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel).
In de beleidsnota 2016-2017 Welzijn, volksgezondheid en gezin konden we lezen dat Minister
Vandeurzen in deze regeerpiode zo snel als mogelijk werk wou maken van een
persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen.
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De Jeugdplan 2.0.-aanpak stelt :”Voor minderjarigen met een handicap en waarbij geen sprake is
van verontrusting of gerechtelijke tussenkomst, gaan we resoluut voor autonomie van de
ouders en de minderjarige binnen een persoonsvolgende financiering. ….. De uitrol voor
minderjarigen zal nauwgezet door een specifieke intersectorale taskforce met de verschillende
stakeholders (de gebruikers, voorzieningen, overheid…. ) worden voorbereid”.
Hiertoe werd in 2016 het startsein gegeven aan een intersectorale taskforce met als opdracht
het uitwerken en invoeren van de persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren met
een handicap.
Dirk Verdonck van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel neemt voor Jo-In deel aan deze
taskforce. Op 13/12/16 stond de startvergadering van deze taskforce gepland. In de loop van
2017 zal er intensief gewerkt worden aan het kader rond PVF voor minderjarigen.

Overleggroep ’Bezetting’
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Rudy Van Eeckhout (Bethanie), Nic Van Renterghem
(Jeugdzorg de Brug) en Annelies Mincke (Jo-In)
In het kader van de coördinatie van het Besluit Vlaamse Regering werden in 2016 twee
thematische overleggroepen opgericht door Jongerenwelzijn –afd. Voorzieningenbeleid. Dit
rond ‘bezetting’ en ‘typemodules verblijf’.
Voor Jo-In sloten Rudy Van Eeckhout (Bethanie), Nic Van Renterghem (Jeugdzorg de Brug) en
Annelies Mincke op dit overleg aan. In deze overleggroep werd de berekening van de bezetting
bekeken, specifiek voor de modules contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering,
de ondersteunende modules en dagbegeleiding in groep.
Hierin werd voornamelijk de focus gelegd op de bezetting van dagbegeleiding in groep en de
idee van Jongerenwelzijn om benutting als prestatie-indicator te hanteren. Binnen het
coördinatorenoverleg van dagbegeleiding in groep werd er intensief gewerkt aan enkele nota’s
waarin de ervaringen met flexibele trajecten en hierbij de link met benutting duidelijk werden
gekaderd. Eind 2016 besliste Voorzieningenbeleid benutting in termen van effectieve
aanwezigheid van jongeren niet als prestatie-indicator te hanteren, maar de berekening van
bezetting op basis van inzet van modules voor een bepaalde periode te behouden. Benutting
wordt echter wel een indicator die opgenomen wordt in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. Ook
flexibele trajecten (waaronder het betrekken van broers en zussen) kunnen door organisaties
zelf geregistreerd en opgenomen worden in het kwaliteitsverslag.

Overleggroep ‘typemodules verblijf’
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Filip De Baets (Vereniging Ons Tehuis) en Annelies Mincke (JoIn).
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Op vandaag bestaan volgende typemodules met functie verblijf voor een organisatie voor
bijzondere jeugdzorg: crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt); kortdurend crisisverblijf;
kamertraining en verblijf voor minderjarigen. Na evaluatie van de huidige praktijk, overweegt
Jongerenwelzijn om volgende typemodules toe te voegen:
 Verblijf jonge kinderen
 Verblijf proeftuinen
 Verblijf CANO
Bij de coördinatie van het BVR zal de opsplitsing tussen verblijf hoge en lage frequentie uit de
sectorale regelgeving geschrapt worden. De opsplitsing heeft geen meerwaarde voor de
erkenning en subsidiëring van de voorzieningen. Het onderscheid tussen hoge en lage
frequentie blijft wel van belang in functie van de combineerbaarheid van modules binnen de
integrale jeugdhulp (kinderbijslag, zakgeld, onderhoudsbijdragen,…). Daarnaast zal de naam
‘proeftuinen’ vervangen worden door een beter alternatief.
De denkoefening die in 2016 vorm kreeg, zal in 2017 verder vorm krijgen. We volgen dit ook dan
vanuit Jo-In verder op.

Dag van de Jeugdhulp
In 2016 vond er geen Dag van de Jeugdhulp plaats. 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 doorbreken van het taboe rond geestelijke gezondheid”. Ook voor
deze dag zal Jongerenbegeleiding-Informant mee zijn schouders steken onder de organisatie.

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 '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.
In 2016 vonden twee samenkomsten van het Europees Platform plaats, nl.
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14 maart 2016 (Brussel): deze dag stond geheel in het teken van het Europees Project ‘After
Care Guarantee’, waarin de overgang van jeugd- naar volwassenhulp, met daarbij een expliciete
link naar preventie van dak- en thuisloosheid van jongeren, overheen verschillende Europese
landen in kaart werd gebracht.
27 juni 2016 (Rotterdam). Op de agenda stond een uitwisseling rond de organisatie en inhoud
van hulp aan niet-begeleide minderjarigen en vluchtelingengezinnen.
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 2016 twee keer
samen, m.n. op 12 januari en 6 december.

Werkbezoek Den Haag
Op maandag 21/11/16 brachten we op uitnodiging van Minister Vandeurzen met een Vlaamse
delegatie bezoek aan de Stad Den Haag. Dit bezoek stond in het teken van de decentralisatie en
transformatie van de jeugdhulp in Nederland, met een focus op integrale jeugdhulp en de
transitie van hulp van 18- naar 18+. Vanuit Jo-In namen Marjan Detavernier (Raad van Bestuur
Jo-In en directie CJGB) en Annelies Mincke (Jo-In) aan dit bezoek deel.
De dag startte met een toelichting door Job Tanis (beleidscoördinator Jeugd, ministerie VWS) en
Geert Schipaanboord (projectleider Jeugd, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)) over hoe
het decentralisatieproces van de jeugdhulp in Nederland vorm
kreeg . Vervolgens werd er dieper ingegaan op de rol van de
wijkteams en hoe de begrippen ‘eigen regie’ en ‘preventie’ een
plaats kennen in de organisatie van de jeugdhulp ten gevolge van de
decentralisatie. Merel Baracs, van het bureau Kinderombudsman
(gelijkaardig aan onze kinderrechtencommissaris) reflecteerde
hierover vanuit de invalshoek van kinderen en jongeren.
Rutger Hageraats, directeur Nederlands Jeugdinstituut (NJI) & Robert Vermeiren, hoogleraar
kinder- en jeugdpsychiatrie, medisch directeur Curium-LUMC reflecteerden over de integrale
jeugdhulp en hoe dit vorm krijgt door de aansluiting tussen basiszorg en specialistische zorg,
inclusief de jeugd geestelijke gezondheidszorg
Doorlopende zorg bij 18 jaar was het vierde thema.
We kregen twee voorbeelden van hoe integrale
ondersteuning voor deze groep kan worden
georganiseerd. Ciska Scheidel uit Rotterdam stelde
het project ‘Elke jongere telt’ voor. Levi Van Dam
van
Amsterdam
kwam
de
JIM
(een
vertrouwenspersoon) voorstellen.
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In de namiddag werden we ontvangen in het stadhuis van Den Haag. We kregen een toelichting
over de manier waarop de regionale samenwerking met de diverse zorgaanbieders tot stand
kwam.
De dag eindige met een bezoek aan één van de
negen ‘Centra Jeugd en Gezin’ (CJG) in Den Haag.
Onder het dak van het CJG werken verschillende
organisaties
(geestelijke
gezondheidszorg,
jeugdhulp, consultatiebureaus, spelotheek,…) en
expertises
(jeugdteam,
sociaal
werkers,
psychologen, artsen, psychiater, …) samen.

Decreet jeugdrecht
Op de plenaire vergadering van 13 oktober 2015 gaf Stefaan Van Mulders, administrateurgeneraal Jongerenwelzijn, het startschot voor het maatschappelijk debat rond de aanpak van
jeugddelinquentie in Vlaanderen. In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 volgden
verschillende werkgroepen elkaar op, 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
namen enkele leden deel aan de werkgroepen, m.n.:
 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).
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Doelstelling is dat 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, zowel vanuit onze
koepelwerking als vanuit de werkgroep jeugdsanctierecht.

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 2016 mee opvolgde.

‘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
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:
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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 nam in 2015 en 2016 voor Jo-In deel aan de adviescommissie van dit
onderzoek.
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9 Publicaties
9.1 Tijdschrift Agora
Naar goed gewoonte verschenen in 2016 weer vier agora’s (maart, juni,
september en december). Nadat in 2015 enkele studenten van de Artevelde
Hogeschool de binnenkant van Agora in een nieuw jasje staken, gingen we in
2016 op zoek naar een nieuwe cover. Verder werkend op het logo van Jo-In,
kwamen we mede dankzij drukkerij Nevelland tot een nieuwe cover.
Enkele thema’s die in 2016 een plekje kregen in één van de edities:
 Jeugdhulp in de buurt, de buurt in Jeugdhulp;
 Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 De Safety Flowchart van vzw De Patio;
 De dalende cijfers voor jeugdcriminaliteit;
 Gamen & ondersteuning van ouders;
 Het vereffeningsfonds;
 Het Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek in de OOOC;
 Alternatieven voor wachtlijsten;
 Het project ‘Warme Steden’.
Het themanummer (december 2016) stond in het teken van het thema ‘Niet begeleide
minderjarige vluchtelingen en vluchtelingengezinnen’. In dit themanummer werd ingezoomd op
hoe in Vlaanderen het beleid en de praktijk binnen de jeugdhulp met deze kinderen, jongeren
en hun gezinnen aan de slag gingen, welk aanbod en samenwerkingsverbanden tot stand
kwamen en welke uitdagingen ze voor de verdere toekomst zien. Glodi Bella, Jongerenwelzijn,
Kind & Gezin, OTA, organisaties voor bijzondere jeugdzorg, Mind-Spring en enkele universiteiten
gaven ons hierop hun blik.
De leden van de redactieraad in 2016:
 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  Frances Van Belle: CAW Oost-Vlaanderen
 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 2016 konden we hierbij rekenen op Angelique Blomme
(Golfbreker vzw), Marleen Vandenberghe (De Triade), Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp),
Arnold Schaek (Het Open Poortje) en Ilse Smits (UCLL).

Jaarverslag 2016

vzw Jongerenbegeleiding-Informant

24

De redactieraad kwam samen op de volgende data:
 18 januari 2016
 18 april 2016
 5 september 2016

9.2 Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is een communicatiemiddel naar de leden van vzw JongerenbegeleidingInformant toe, waarin actuele beleidsinformatie en informatie rond de werking van vzw Jo-In
wordt opgenomen. De nieuwsbrief verscheen in 2016 in totaal 6 keer.
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10 Informant als betrouwbare partner in de jeugdhulp
Steeds meer merken we dat onze vormingsdienst gecontacteerd wordt voor opleidingen op
maat. Ons maatwerk en onze praktijkgerichtheid is een troef en maakt een verschil voor veel
organisaties.
We hebben bij een aantal grote organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg en het VAPH intussen
ook de rol gekregen als aanspreekpunt van zodra er een interne vormingsnood is. Men gaat er
van uit dat in de veelheid van trainers er wel iemand zit die voor hen kan inspelen op de vraag.
In 2016 resulteerde dat in een gestage groei van opleidingen op maat.

10.1 Vormingsaanbod
Open aanbod
In 2016 organiseerden we 52 opleidingen in ons open aanbod waarvan er 41 konden doorgaan.
Omwille van tal van redenen (ziekte trainer, te weinig deelnemers, …) dienden we 11
opleidingen te annuleren. Sommigen planden we in 2016, anderen kregen een andere titel of
werden helemaal geschrapt.
Het blijft ons streven een kwalitatief en praktijkgericht aanbod voor werkers uit de social profit
aan te bieden en we gaan hiervoor steeds op zoek naar interessante thema’s en trainers.
Nieuw in 2016 waren o.a onze basisopleiding rond individuele begeleiding (i.s.m. Focus On
Emotion) en de verdiepingsdagen DUPLO. Beiden waren meteen een succes en krijgen zeker een
herhaling.
OPEN AANBOD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015
2016
Aantal
15
22
35
32
37
41
40
49
52(41)
vormingen en
opleidingen in
open aanbod
Totaal
aantal 204 294
558
570
522
642
588
603
552
vormingsuren
in open aanbod
Totaal
aantal 336 401
493
511
517
594
509
646
510
deelnemers in
open aanbod
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Op maat
Naast opleidingen op maat kregen we ook heel wat vragen rond procesbegeleiding, supervisie,
coaching en consult binnen.
Voor opleidingen blijven enkele thema’s regelmatig terugkomen: het vlaggensysteem,
participatieve basishouding, doelgericht werken en Frans in de Jeugdhulp.
Mooi is ook om te zien dat we ook tal van grote opdrachten binnen haalden. Zo trainden we in
2016 alle medewerkers van de OOOC’s in Vlaanderen rond Handelingsgerichte diagnostiek. Een
traject dat ook in 2017 een vervolg kent. Binnen de Broeders van Liefde kregen we de opdracht
om in negen orthopedische centra (OC) overheen Vlaanderen een kwalitatieve evaluatie te
maken van hun veranderingsproces rond de samenwerking tussen zorg en onderwijs.
Ook kregen we de kans om in vzw De Witte Berken (ondertussen genaamd ‘Vzw O2’) een cocreatieproces op te zetten en zo mee te bouwen aan hun nieuwe organisatiemodel.
Stuk voor stuk boeiende opdrachten waar we als organisatie probeerden het verschil te maken.
AANBOD
OP
MAAT
Aantal
vormingen en
opleidingen in
gesloten
aanbod
Totaal
aantal
vormingsuren
in
gesloten
aanbod
Raming totaal
aantal
deelnemers in
gesloten
aanbod
(raming)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27

31

55

57

53

65

50

98

119

294

360

714

720

750

672

602

955

1404

400

500

720

808

780

750

720

1820

2133

Prijzen
Als niet gesubsidieerde organisatie is het jaarlijks een behoorlijke oefening om een financieel
gezonde werking uit te bouwen. In 2016 werd onze dagprijs voor opleidingen op maat van 700
EURO naar 750 EURO verhoogt en ook in 2018 voorzien we een kleine stijging. Ook de prijzen
voor de open vormingen gingen in 2016 licht omhoog. Voor leden van JongerenbegeleidingInformant wordt echter steeds een mooie korting voorzien.
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10.2 Samenwerking – Knooppunt onlinehulp
Informant blijft de kaart trekken van samenwerking en verbinding. Naast de bestaande
verbindingen met Quest-it, Korzybski en therapiecentrum De Voyageur kwam daar dit jaar ook
het partnerschap rond Knooppunt Onlinehulp bij.
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.
Vanuit onze expertise rond digitale media zitten we mee aan tafel om dit knooppunt uit te
bouwen en dat in opdracht van minister Vandeurzen. Vanaf 2017 wordt dit knooppunt ingebed
in het eengemaakte steunpunt (fusie van alle steunpunten onder het Departement WVG) en zal
onze rol hierin verkleinen.

10.3 West Online
2016 gingen we voor het tweede jaar op rij binnen de Provincie West-Vlaanderen aan de slag
rond mediawijsheid, dit onder de noemer ‘West Online’. Dit project loopt in samenwerking met
Tonuso.(Jo Van Hecke). We vormden tal van medewerkers uit de jeugdhulp en kregen ook de
kans om met kinderen en jongeren uit de BJB en het VAPH aan de slag te gaan. Ook in 2017
kunnen we hier nog volop op in zetten. Dit project is mede mogelijk dankzij de steun van de
provincie West-Vlaanderen.
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11 Een vooruitblik op 2017
Een jaarverslag is niet alleen een terugblik maar evenzeer een kijken naar de toekomst. Het
jaarverslag 2016 werpt bijgevolg reeds licht op wat vzw Jongerenbegeleiding-Informant in 2017
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.

11.1 Jongerenbegeleiding
Thema’s op beleidsniveau
In 2017 zullen op beleidsniveau diverse thema’s op de agenda staan, die we vanuit onze
koepelwerking, samen met onze ledenorganisaties, van nabij opvolgen. Enkele processen
kenden reeds hun aanzet in 2016 en lopen verder in 2017, waaronder de evaluatie van het
decreet pleegzorg en de taskforce Persoonsvolgende Financiering Minderjarigen. Daarnaast
staan ook enkele nieuwe thema’s op de agenda.
OOOC EN OBC
Naar aanleiding van een nota rond de organisatie van de OOOC en de OBC, besliste het
Aansturingscomité Jeugdhulp om voor één organisatiestructuur voor de OBC en de OOOC te
gaan. Hiertoe wordt een taskforce, bestaande uit de administraties en een vertegenwoordiging
van OOOC en OBC, opgericht die zich in een tijdspanne van twee jaar moet buigen over:
 Inhoudelijke profilering en modulering
 Financieel-technische omkadering
 Erkenningsvoorwaarden en kwaliteitskader.
Klimaat
Op de klimaattop op 12 december 2015 in Parijs werd door alle 195 landen van de wereld een
klimaatakkoord aangenomen. Met dit akkoord werd afgesproken om de globale
temperatuurstijging ruim onder 2°C te
houden, waarbij Europa ambieert om tegen
2050 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te
stoten.
Ook de Vlaamse Regering heeft in 2016 werk
gemaakt van een klimaatsbeleidsplan. Het
beleidsplan van het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (WVG) werd op 12
januari 2017 officieel voorgesteld en
ondertekend door Minister Vandeurzen, het Departement, de koepels en het Vlaams
Energiebedrijf. Het visieplan kent 13 engagementen waarmee organisaties onder het
Departement WVG en bijgevolg onze leden mee aan de slag gaan, waaronder een jaarlijkse
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energiebesparing van 2,09%, de opmaak van een klimaatvisieplan door elke organisatie en het
aanstellen van een klimaatverantwoordelijke.
De verdere operationalisering en opvolging van de 13 engagementen gebeurd door een
stuurgroep bestaande uit kabinet, VIPA, de koepels en het Vlaams Energiebedrijf. Ook Jo-In sluit
hierop aan en zal dit thema van nabij opvolgen.
Het Intersectoraal Raadgevend Comité Jeugdhulp
In het kader van de nota Jeugdhulp 2.0 wordt het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn
aangepast aan en uitgebreid tot alle stakeholders van integrale jeugdhulp. Het Intersectoraal
Raadgevend Comité Jeugdhulp moet zo een meer uitgesproken rol spelen en ook linken leggen
met andere Raadgevende Comités (Kind & Gezin, VAPH). Hiertoe heeft de Vlaamse Regering op
13 januari 2017 de nieuwe leden van het intersectoraal samengesteld Raadgevend Comité voor
Jeugdhulp benoemd en dit voor 4 jaar.
Voor Jo-In zetelen Geert Ginneberge (voorzitter Jo-In, effectief lid) en Hans Paredis (bestuurslid
Jo-In, plaatsvervangend lid) in het Raadgevend Comité.
Enkele van de thema’s die in 2017 op de agenda zullen staan:
 Opvolging programma Jeugdhulp 2.0
 Nota uithuisplaatsing jonge kinderen
 Decreet jeugdrecht
 Actieplan jongvolwassenen
 Afstemming OOOC’s en OBC’s
 Persoonsvolgende Financiering VAPH Minderjarigen
 Fusionering steunpunten Departement WVG
 …

Studiedagen
In 2017 steekt Jo-In zijn schouders onder enkele studiedagen.
Jeugdhulp aan jonge kinderen
In het najaar van 2017 organiseert Jongerenbegeleiding een eigen studiedag rond de jeugdhulp
aan jonge kinderen.
Jeugdhulp aan jonge kinderen is een thema dat al enkele jaren op onze lijst staat van mogelijke
thema's voor onze jaarlijkse studiedag. Naar aanleiding van de conceptnota "Uitgangspunten en
krachtlijnen bij uithuisplaatsing van jonge kinderen i.f.v. Vlaamse beleidskeuzes" van
Jongerenwelzijn en K&G (Van den Bruel & Stroobants, 2016), het Congres "De toekomst is Jong"
(K&G, 6/10/16) en de ontwikkelingen die dit met zich zal meebrengen , vonden we het een
geschikt moment om het thema jeugdhulp en jonge kinderen als thema naar voor te schuiven.
We benaderen het thema ruimer dan uithuisplaatsing (die in de nota van K&G en
Jongerenwelzijn centraal staat) en ruimer dan de sector K&G (de insteek is de integrale
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jeugdhulp). De bedoeling van deze dag is om vanuit verschillende invalshoeken te reflecteren
over de jeugdhulp aan jonge kinderen op vandaag (de knelpunten, de sterktes, de uitdagingen,
...) en waar we in de toekomst naartoe willen. We denken hierbij aan insteken vanuit de
academische wereld, de overheid, de praktijk, cliënten, ... Daarnaast vinden we het heel
belangrijk good practices aan bod te laten komen, die de aanwezigen inspireren en de
onderlinge uitwisseling aanwakkert.
Studiedag ‘Gezonde Goesting’
In het verlengde van het Project ‘Gezonde Gasten’ van VIGEZ, steekt
Jo-In mee zijn schouders onder de organisatie van de studiedag
‘Gezonde Goesting’. Gezondheid en gezondheidsbevordering duiken
regelmatig op in organisaties die dagelijks werken met kinderen en
jongeren in kwetsbare situaties. Begeleiders, pedagogen,
coördinatoren, koks,… zitten met heel wat vragen rond thema’s zoals
voeding, beweging, seksualiteit, alcohol en illegale drugs, gamen …
Er zijn al heel wat methodieken en aanpakken ontwikkeld waarmee jeugdhulporganisaties aan
de slag kunnen rond deze gezondheidsthema’s. Het doel van deze studiedag is om iedereen te
laten kennis maken met deze methodieken.

Interne werking
Ook intern blijven we niet stil zitten. Binnen de raad van bestuur van Jo-In gaan we aan de slag
met de aanbevelingen rond en het zelfevaluatie-instrument voor deugdelijk bestuur.
Daarnaast starten we enkele nieuwe thematische overleggroepen op, waaronder één rond
diversiteitsbeleid en één voor informatieveiligheidsconsulenten.

11.2 Informant
2017 zal opnieuw een scharnierjaar worden voor Informant.
Gezien Johan Moreels vanaf 1 juli onze organisatie verlaat, krijgen we een nieuwe coördinator
aan het roer van Informant. Vanaf 1 mei 2017 neemt Mirte van de Griendt de fakkel over van
Johan en wordt zij de nieuwe coördinator van onze vormingsdienst. Zij zal ongetwijfeld haar
eigen stempel drukken op de uitbouw van onze
vormingsdienst.
In tegenstelling tot het takenpakket van Johan, zal Mirte zelf
geen vormingen geven of procesbegeleidingen doen,
waardoor zij zich kan focussen op de coördinatie en de
verdere groei van Informant. In het verdere groeipad van
Informant maken we expliciet de keuze om een praktijkgericht aanbod uit te bouwen in de
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regio’s Antwerpen, Vlaams-Brabant & Brussel en Limburg, regio’s waar Informant op vandaag
nog weinig aanbod heeft. In 2017 zoeken we dus gerichte samenwerkingsverbanden in deze
regio’s om vanaf 2018 hier in een aantrekkelijk aanbod te voorzien.

Jaarverslag 2016

vzw Jongerenbegeleiding-Informant

32

BIJLAGE 1: LEDENLIJST 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Vzw aPart
Vzw Amon
Bethanie vzw
Vzw Binnenstad
CAH West-Vlaanderen
CAW N-W-Vlaanderen, team jeugdzorg
Cidar vzw
Cirkant vzw
Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding
CKG Kapoentje
Sociaal Huis Oostende:
 De Bolle
 De Brem
De Korf
De Patio vzw
De Walhoeve
De Wissel
Vzw O2 (De Witte Berken & de Wijzer)
Den Engel
Vzw Elkeen
Vzw Golfbreker
HCA Oost-Vlaanderen

Hogeschool Gent,
opleiding orthopedagogiek
Vzw De Loods
Huize St-Augustinus
vzw Jeugdzorg
Jeugdzorg De Brug
vzw Jongerenbegeleiding-Aura
Jongerenwerking Pieter Simenon
Kompani Vzw
Lionshulp
Ons Geluk
OTA Oost- en West-Vlaanderen
OTA Vlaams-Brabant & Brussel
OTA Antwerpen vzw
OBJ Limburg
Vereniging Ons Tehuis
Vzw Oranjehuis
Passerella & Ponte
Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel
Pleegzorg West-Vlaanderen
Vzw Radar
Begeleidingscentrum Stappen vzw
Tronkestik ECGG
Zonnewende
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Brandstraat 3, 9000 Gent
Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm
Zandstraat 26 + 32, 8500 Kortrijk
Wijngaardplein 1, 8000 Brugge
Meensesteenweg 28, 8500 Kortrijk
Ernest Feysplein 10 b4, 8400 Oostende
Marie-Christinastraat 8, 3070 Kortenberg
Stw op Oosthoven 21, 2300 Turnhout
Beheerstraat 68, 8500 Kortrijk
Brabantstraat 4, 84000 Oostende
Dr. Ed. Moreauxlaan 277, 8400
Oostende
L. Vanmassenhovestraat 3, 8400 Oostende
Pottelberg 15, 8500 Kortrijk
Houthulststraat 10, 8000 Brugge
Eikhoekstraat 65, 8640 West-Vleteren
Tervuursevest 110, 3000 Leuven
Speiestraat 23, 8940 Wervik
Turnhoutsebaan 210, 2100 Deurne
Molse Kiezel 17, 3920 Lommel
Zuidburgweg 23, 8630 Veurne
Dok Noord 4 - Hal 25, 9000 Gent
Voskenslaan 362
Campus Schoonmeersen
9000 Gent
Godtschalckstraat 3, 8958 Loker
Schansstraat 10, 3690 Zutendaal
Weefstraat 30, 9810 Nazareth
Latemdreef 77, 9630 Zwalm
Meensesteenweg 35, 8500 Kortrijk
Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel
Guldenzandstraat 43a, 8670 Oostduinkerke
Golfweg 1, 9000 Gent
Leliestraat 6, 9500 Geraardsbergen
W.Wilsonplein 2, 9000 Gent
Vooruitgangstraat 333/8, 1030 Schaarbeek
Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
Smetstraaat 19, 3501 Wimmertingen
Poperingseweg 30, 8900 Ieper
Moorseelsestraat 146, 8501 Heule
Floraliënlaan 370/3, 2600 Berchem
Kerkstraat 42, 3010 Kessel-Lo
Hoogstraat 98, 8800 Rumbeke
Assesteenweg 220, 1740 Ternat
Westveldstraat 1, 9040 St.-Amandsberg
Benedictijnenstraat 28, 8310 Brugge
Pannestraat 43 A, 8630 Veurne
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