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Voorwoord 
 

Wisten jullie dat mieren aan cocreatie doen? Elke uitdaging die de 

natuur voor mieren in petto heeft, pakken zij ontzettend effectief 

aan. Dit door nauw met elkaar samen te werken, dit zonder externe 

sturing. Iedere mier kan zijn eigen ding doen. En de manier waarop 

mieren op elkaar reageren, maakt dat gezamenlijk veel meer bereikt 

wordt, dan iedere mier afzonderlijk had kunnen bereiken. 

 

Een vergelijking van Jongerenbegeleiding-Informant en een 

mierenkolonie gaat volgens mij dus zeker op. Onze mieren: ons 

team, de raad van bestuur en alle vrijwilligers die zich her en der 

inzetten op het terrein en op die manier bijdragen aan een 

kwaliteitsvolle dienstverlening en vormingsaanbod. Een mierenkolonie, waar elke mier, elk lid 

zijn stem heeft en waar we met zoveel mogelijk stakeholders samen rond tafel gaan zitten om 

de jeugdhulp nog dynamischer en kwaliteitsvoller te maken.  

 

In dit jaarverslag blikken we terug op wederom een jaar vol actie en engagement, zowel binnen 

de brede jeugdhulp als binnen Jongerenbegeleiding-Informant. 

 

Een jaar van nieuwe dingen. Het jaar van de Copernicaanse 

revolutie binnen de jeugdhulp, de start van Integrale Jeugdhulp. 

Het jaar van een nieuw logo voor Jo-In, het jaar van een nieuwe 

site. Een jaar van samenwerking met enkele nieuwe partners.  

 

Een jaar van afscheid nemen. Afscheid van het Comité 

Bijzondere Jeugdzorg. Afscheid van ons huis in de Beheerstraat in Kortrijk.  

 

Een jaar van verder doen met de dingen die we belangrijk vinden. Onze overleggroepen, ons 

vormingsaanbod, beleidsvertegenwoordiging, studiedagen,... Ook met Agora, die dit jaar 30 

verjaardagskaarsjes mocht uitblazen.  

 

Een jaar van verder kijken. Want meer dan ooit zal de toekomst uitdagingen met zich 

meebrengen. Uitdagingen die we samen met al onze leden en partners willen aangaan.  

 

Ik wens u alvast veel leesplezier.  

 

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

samen, kunnen we cocreatief verder bouwen aan onze vzw.  

 

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 

EL: Ervaringsleren 

ITP: Intersectorale Toegangspoort 

GI: Gemeenschapsinstellingen 

EIF: Europees Integratie Fonds 
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1. Raad van bestuur  

 

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

de praktijk van de jeugdhulp staan. De leden van de Raad van Bestuur in 2014 van vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant zijn: 

 

Voorzitter:    Geert Ginneberge 

Penningmeester & secretaris: Sabine Bourgeois 

Leden:     Hans De Vliegher  

    Daniël Joseph 

    Hans Paredis 

    Ilse Jaspers 

    Marjan Detavernier 

    Maureen Pollentier 

    Rudy Van Eeckhout 

    Sofia Feys 

    Johan Ieven 

 

In 2014 namen we afscheid van bestuurslid Marijke Wieërs. Zij zorgde voor een volwaardige 

opvolger binnen de Pleegzorg en zo mochten we Johan Ieven, directeur Pleegzorg Vlaams-

Brabant & Brussel welkom heten in onze Raad van Bestuur. Via deze weg nogmaals bedankt aan 

Marijke voor haar jarenlange inzet. 

 

Data van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur: 

 

 16 januari 2014 

 21 februari 2014 

 20 maart 2014 

 23 april 2014 

 16 mei 2014 

 13 juni 2014 

 29 augustus 2014 

 19 september 2014 

 24 oktober 2014 

 28 november 2014 

 

 

De Algemene Statutaire vergadering vond plaats op 16 mei 2014 in het Geuzenhuis te Gent.  
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2. Personeel 

In 2014 stonden de reeds bekende gezichten van het Jo-In team opnieuw paraat! 

 

 

Johan Moreels: coördinator Informant 

 

 

Annelies Mincke: coördinator Jongerenbegeleiding 

 

 

Severine Willems: administratief en boekhoudkundig medewerkster 

 

 

 

3. Lidmaatschap 

In 2014 waren er 42 organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg aangesloten bij vzw 

Jongerenbegeleiding-Informant. Een overzicht van de ledenlijst 2014 vindt u in 'Bijlage 1'. We 

mochten in 2014 twee nieuwe leden verwelkomen, m.n. Huize Godtschalck en vzw Jeugdzorg. 

Daarnaast werden ook twee van de vijf Provinciale diensten Pleegzorg lid van ons, nl. Pleegzorg 

West-Vlaanderen en Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.  

 

4. Algemene ledenvergadering 

 

In 2014 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: 

    

16 mei 2014  Intersectorale samenwerking (Columbus & De Walhoeve) 

19 september 2014 Burn-out bij medewerkers (Marleen Van den Berghe)  

5 december 2014 Van kwaliteit over kwallentijd naar koewaliteit (Koen Joly) 
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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 - Katho – IPSOC) 

 

Data:   Thema: 

  

20 januari 2014  Actualisering contextbegeleiding en ervaringen binnen het EMK. 

24 maart 2014  Ervaringen Integrale Jeugdhulp voorstartregio Oost-Vlaanderen. 

26 mei 2014  Actualisering contextbegeleiding en evaluatie overleggroep. 

8 september 2014 Actualisering contextbegeleiding. 

1 december 2014 Actualisering contextbegeleiding. 

5.2 Overleg voor contextbegeleiders 

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

 

Data:   Thema: 

 

18 februari 2014 Begeleidingen evalueren en bijsturen binnen Integrale jeugdhulp. 

10 juni 2014 Begeleidingen evalueren en bijsturen binnen Integrale jeugdhulp. 

Vervolg. 

23 september 2014 De uitdagingen die de hermodulering stelt aan de contextbegeleiding. 

25 november 2014 Deontologie, anders bekeken. 
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5.3 Overleg voor werkbegeleiders  

Voorzitter: Angélique Blomme (vzw Golfbreker) 

 

Data:   Thema: 

 

13 februari 2014  Opstart integrale jeugdhulp en ervaringen voorstartregio. 

15 mei 2014  Ervaringen Integrale Jeugdhulp. 

25 september 2014 Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding.  

11 december 2014 Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding. 

5.4 Overleg voor verantwoordelijken van verblijf en OOOC's 

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

 

Data:   Thema: 

 

14 februari 2014  Indicatoren binnen de jeugdhulp. 

21 maart 2014  Kwaliteitsbeleid van je organisatie. 

6 juni 2014  Integrale Jeugdhulp: ervaringen. 

3 oktober 2014  Competentiemanagement en enveloppefinanciering. 

5 december 2014 De multifunctionele begeleider. 

5.5 Overleg voor pedagogisch verantwoordelijken verblijf en 

OOOC’s 

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

 

Data:   Thema: 

 

4 februari 2014  Vermaatschappelijking van de zorg. 

21 maart 2014  Stavaza en good practices IJH en kwaliteit. 

6 juni 2014  Integrale Jeugdhulp (gezamenlijk met verantwoordelijken verblijf). 

3 oktober 2014 Project 'Gezonde Gasten' en Oplossingsgericht aan de slag in 't Groot 

Hersberge. 
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5.6 Overleg voor begeleiders verblijf 

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

 

Data:   Thema: 

 

27 januari 2014  Veiligheid binnen verblijf. 

24 maart 2014  Van visie, over de vulkaan tot de 7 NOR's. 

19 mei 2014  Ouderparticipatie. 

22 september 2014 Planning nieuw werkjaar. 

24 november 2014 Oplossingsgericht werken. 

5.7 Overleg voor contextbegeleiders verblijf 

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

 

Data:   Thema: 

 

24 januari 2014  Journaal als registratiemethodiek. 

25 april 2014 Voorbereiding overleg 23/09 (gezamenlijk overleg contextbegeleiders - 

ambulante diensten en verblijf). 

23 juni 2014  Casusbespreking. 

24 oktober 2014 Methodieken en technieken binnen contextbegeleiding. 

5.8 Overleg dagbegeleiding in groep 

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

 

Het overleg dagbegeleiding in groep is samengesteld uit coördinatoren en pedagogisch 

coördinatoren van de modules dagbegeleiding in groep. In 2014 breidden we deze groep een 

aantal keer uit met de directies, dit in het licht van het inhoudelijk proces rond de actualisering 

van dagbegeleiding in groep. Twee maal kwamen we met deze ruimere groep samen (4 juli en 

26 september), wat resulteerde in een visietekst vanuit Jo-In rond de toekomst van 

dagbegeleiding in groep. Deze tekst werd bezorgd aan en besproken met Jongerenwelzijn en is 

terug te vinden op onze site.  

 

Data:   Thema: 

 

20 februari 2014 Ervaringen IJH + visie en voorstellen benutting dagcentra. 

25 april 2014  Profilering dagbegeleiding in groep. 

4 juli 2014  Positionering en invulling dagbegeleiding in groep. 

26 september 2014 Positionering en invulling dagbegeleiding in groep. 

11 december 2014 Actualisering dagbegeleiding in groep. 

 



Jaarverslag 2014                                                     vzw Jongerenbegeleiding-Informant 9 

5.9 CANO-overleg   

 

In 2014 kwamen de verschillende CANO-overleggen, zijnde CANO-begeleiders, CANO-staf en 

CANO-directies, opnieuw regelmatig samen. 

Daarnaast werkten ook de CANO-werkgroepen rond de 5 strategische lijnen -vanuit het 

waarderend onderzoek dat in 2013 plaatsvond- verder door. Deze lijnen zijn nog steeds ‘een 

nieuwe invulling voor de verblijfsfunctie van CANO’, ‘sociale media’, ‘10 +18’ (werkgroep rond 

het verruimen van context rond jongeren) en de ‘profilering van CANO’. De werkgroep ‘CANO-

klas’ werd in 2014 on hold geplaatst. De werkgroep ‘sociale media’ organiseerde in juni 2014 

een studiedag voor alle CANO’s, waarbij good practices rond sociale media werden uitgewisseld. 

 

De voortgang van de werkgroepen was een weerkerend agendapunt op het CANO-

directieoverleg. Voor het CANO-directieoverleg vonden de vergaderingen plaats op volgende 

data met o.m. volgende thema’s: 

 7 februari en 7 maart 2014, o.m. invulling van de verblijfsfunctie in CANO, gelinkt aan 

bovengenoemde CANO-werkgroep, principe halftijdse kracht voor CANO, nota jongeren 

met complexe problematieken, overleg rond prioritiar toe te wijzen hulpvragen. 

 25  april 2014, o.m. positieve heroriëntering en CANO, voorbereiding overleg prioritaire 

hulpvragen mei, CANO-time outs, dialoogmoment complexe problematieken, stand van 

zaken CANO werkgroepen CANO-verblijfsfunctie en 10 +18. 

 20 juni 2014, stand van zaken CANO-actiepunten, CANO-specifieke registratie, RTJ – 

positieve heroriëntering, complexe meervoudige problematieken, HT kracht voor CANO. 

 10 oktober 2014, CANO-directieoverleg gecombineerd met CANO-commissie. 

 12 december 2014, CANO-overleg met agentschap Jongerenwelzijn. 

 

Daarnaast kwam de CANO-commissie samen 

om de nieuwe CANO-aanvragen van 

organisaties te bespreken, dit o.m. op 7 

maart, 27 maart, 25 april, 10 oktober en 12 

december 2014. Ondertussen is er aan 2 

bijkomende organisaties een CANO-label 

toegekend, zijnde Van Celst en Yidam. 

Het CANO-begeleidersoverleg betreft 

intervisie rond casussen en ging op volgende 

data door: 14 maart, 23 mei, 3 oktober en 12 

december 2014. 

Ook de CANO-staf kwam regelmatig samen in 2014, nl. op: 7 februari, 13 maart, 7 april, 19 juni, 

26 september en 14 november 2014. Volgende thema’s kwamen systematisch aan bod: 

opvolging TO binnen de CANO-organisaties, opvolgen van de werkgroepen uit het waarderend 

onderzoek, opvolgen van beleidsontwikkelingen en in overleg met CANO directie dialoog 

installeren met de gemeenschapsinstellingen en Jongerenwelzijn. Dit jaar is vanuit de CANO staf 
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ook de eerste interne CANO nieuwsbrief verstuurd en is mee vorm gegeven aan het takenpakket 

voor de eerste CANO medewerker. 

5.10 Overleg HCA  

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

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

het Vlaams Welzijnsverbond, hierop aan en vindt het HCA-koepeloverleg plaats. Binnen dit 

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

 

Thema’s op de agenda: 

 Innovatie; 

 Daling cijfers; 

 Besparingen; 

 Staatshervorming en het decreet jeugd(sanctie)recht; 

 Bemiddeling binnen IJH. 

 

Data samenkomst:  

 22 januari 2014 

 26 maart 2014 

 18 december 2014 

5.11 Gemengde werkgroep ondersteunende modules 

De gemengde werkgroep ondersteunende modules (vroeger: projecten) 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 2014 vonden 

hier geen samenkomsten van plaats.  
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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 2014 kwam de overleggroep ‘OEBJ’ slechts 2 

maal samen, wat evenwel een verkeerd beeld 

geeft van de huidige samenwerking tussen de 

leden. Meer dan andere jaren wordt er vaak 

informatie uitgewisseld met elkaar en dit van 

zowel praktische aard, zoals rond een time-out, 

kampplaatsen, … als het uitwisselen van 

interessante studiedagen en vormingen. 

 

De leden die meestal aanwezig zijn op de bijeenkomsten zijn: Log-In, De Korbeel, vzw Stappen, 

CJGB/Cohesie, Lejo, Hadron, Blink, Divam, Binnenstad/Prusik, De Zande, vzw Oranjehuis. 

Hieronder wat info over de thema’s van de bijeenkomsten in 2014.  

 

27 februari – De Korbeel Kortrijk 

Thema’s: 

 Feedback studiedag 3/01/2013; 

 Voorstelling De Korbeel en het EL binnen hun werking; 

 Vernieuwende ervaringsgerichte opdrachten; 

 Module ondersteunende begeleiding en de plaats van het EL daarin. 

 

25 september – Gavers Harelbeke 

Thema: 2 groepjes bereidden een activiteit in de Gavers voor die door de andere groepsleden 

uitgevoerd werden, met vervolgens een reflectie. Dit werd gevolgd door een meta-reflectie met 

de gehele groep. 

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 2013 schreef de werkgroep het rapport "Jeugdsanctierecht voorgesteld. Naar een constructief 

jeugdsanctierecht", waarin enkele contouren en voorstellen worden geformuleerd inzake de 
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organisatie en hervorming van het jeugdsanctierecht binnen de 6de Staatshervorming. Hilde 

Geudens stelde op 17 september 2014 het rapport voor aan het Raadgevend Comité van 

Jongerenwelzijn. Het Raadgevend Comité gaf aan de vijf principes van de werkgroep 

Jeugdsanctierecht van belang te vinden in de verdere uitwerking van een nieuw 

jeugdsanctiekader.  

 

Daarnaast richtten we in 2014 een schrijven naar Minister Vandeurzen en Administrateur-

Generaal Stefaan Van Mulders. In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 en de 

beleidsnota van Minister Vandeurzen wordt geschreven over een nieuw jeugd(sanctie)decreet.  

In deze teksten herkennen we de geformuleerde principes inzake jeugd(sanctie)recht van de 

werkgroep jeugdsanctierecht en vinden we ook meerdere van onze voorstellen terug over hoe 

een constructief jeugdsanctierecht vorm kan krijgen in het licht van de 6de staatshervorming. Er 

zijn echter ook enkele keuzes geformuleerd waar we ons vanuit onze principes en voorstellen 

niet in kunnen vinden, waaronder het behoud van de mogelijkheid tot uithandengeving.  

 

We willen in het verdere traject, ter concretisering 

van het jeugd(sanctie)recht, hierover blijvend in 

dialoog gaan binnen de werkgroep Jeugdsanctierecht, 

alsook op andere fora. Van hieruit werd naar de 

Minister en Administrateur-Generaal het 

engagement geformuleerd om hierover met het 

beleid mee verder in gesprek te gaan en de vraag om 

ons als actieve partner uit te nodigen in verdere 

denkoefeningen.  

 

In 2015 zal aan een verder inhoudelijk traject vorm gegeven worden.  

 

Leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht 2014 

 

Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten)   

Secretaris: Annelies Mincke (vzw Jongerenbegeleiding-Informant) 

 

 Leen Ackaert (Kinderrechtencommissariaat) 

 Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp) 

 Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond) 

 Sabine Bourgeois (vzw Oranjehuis) 

 Christel De Craim (FOD Justitie) 

 Roel de Cuyper (Psychiatrisch Centrum Sleidinge) 

 Raf De Mulder (CAB Gent) 

 Lucia Dreser (Jeugdrechtbank Brugge) 

 Sofie Geerts (CJGB Kortrijk) 

 Hilde Geudens (vzw Tonuso) 

 Eef Goedseels (Nationaal Instituut Criminologie en Criminalistiek)  
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 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) 

 

6.3 Arbeidstijden  

In 2013 werd in de werkgroep arbeidstijden de laatste hand gelegd aan de nota 

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

maatschappelijke hulp rekenen?".  

 

Binnen Jo-In maakten we een strategisch plan op, ter verspreiding van de nota arbeidstijden via 

diverse fora en met hulp van alle mogelijke partners. Dit met als doel de arbeidsproblematiek 

van onze sector op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Hierin zien we de koepels en ons 

eigen Agentschap, Jongerenwelzijn, als een belangrijke partner.  

 

De nota werd eind 2013 voorgesteld aan de koepels en aan Jongerenwelzijn. David Debrouwere 

engageerde zich om de nota grondig te bestuderen en mee te nemen binnen het directiecomité 

van het Agentschap Jongerenwelzijn en op overleg met het Kabinet. Op het koepel-

Jongerenwelzijn overleg op 23/09/14 gaf David Debrouwere aan dat de in de nota arbeidstijd 

geschetste problematiek wordt erkend door Jongerenwelzijn en door het kabinet. Zij zullen 

echter zelf geen verdere stappen nemen in het aankaarten van deze problematiek bij andere 

overheidsactoren, maar vragen aan Jo-In om Jongerenwelzijn verder op de hoogte te houden 

van eventuele verder ondernomen stappen m.b.t. de nota.  

 

Binnen Jo-In blijft de arbeidsproblematiek actueel en zijn we verder zoekende naar hoe we het 

draagvlak van onze nota kunnen vergroten, ook zonder de actieve hulp van Jongerenwelzijn.  
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6.4 Kwaliteit intervisiegroepen 

In het kader van het nieuwe Uitvoeringsbesluit Kwaliteit, 

werden de regionale intervisiegroepen binnen Jo-In in 

2014 opnieuw opgestart. Deze intervisiegroepen zijn 

belangrijke kanalen voor Jo-In om aanwezige vragen en 

ondersteuningsnoden rond kwaliteit te capteren en in 

een aanbod naar onze leden te voorzien. In het licht van 

het Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit werden 

deze intervisiegroepen ook opengesteld voor andere 

organisaties, die niet lid zijn van vzw Jo-In. Koen Joly, 

coördinator van het Ondersteuningsproject kwaliteit, volgde in 2014 de intervisiegroepen 

inhoudelijk op, dit binnen een ondersteuningstraject dat zich ook verder zet tot augustus 2015.  
 

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: 

 25 maart 2014 

 24 juni 2014 

 23 september 2014 

 9 december 2014 

 

Enkele van de punten die in 2014 op de agenda stonden: 

 Nota arbeidstijden Jo-In; 

 Innovatie HCA; 

 Sluitingsweekends (Cachet); 

 Actualisering dagbegeleiding in groep; 

 Binc; 

 Zorginspectie participatie; 

 FAVV. 
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Overleg afdeling Intersectorale Toegangspoort 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke en twee leden (ad hoc).  

 

Naast overleg met afdeling voorzieningenbeleid, ging er in 2014 ook een apart overleg met de 

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

met de ITP vanuit de bijzondere jeugdzorg te capteren. 

 

Dit overleg vond twee keer plaats in 2014, m.n. op 23/9 en 4/12.  

 

Enkele punten die op de agenda stonden: 

 Gebrekkige instroom en lege plaatsen wachtlijsten; 

 Uitzuivering wachtlijsten; 

 Gebrekkige doorstroom en uitstroom OOOC’s; 

 Samenwerking VAPH en Jongerenwelzijn; 

 Voortgezette hulp na 18 jaar; 

 Schakelen tussen modules; 

 … 

 

Dit overleg zal in 2015 verder gezet worden.  

 

Integrale Jeugdhulp: koepels en administraties 

Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke  

 

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

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

Integrale Jeugdhulp, de koepels en de administraties van de zes betrokken sectoren binnen IJH. 

Annelies Mincke nam hieraan voor vzw Jo-In deel.  

 

Data van samenkomst in 2014: 

 12 februari 2014 

 31 maart 2014 

 19 juni 2014 

 18 september 2014 

 

Agendapunten die hierop werden behandeld: 

 Actualisering contextbegeleiding; 

 Samenstelling IROJ’s; 

 Stand van zaken eerste maanden IROJ’s; 

 Rapport voortstartregio Oost-Vlaanderen; 

 Vlaams Actieplan Jeugdhulp; 

 De vertrouwenspersoon. 
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Eind 2014 werd de opvolging- en evaluatiestructuur van Integrale Jeugdhulp aangepast. Op 

vraag van Minister Vandeurzen werd een nieuwe ‘governance’-structuur op touw gezet.  

 

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 de decreten IJH. Het 

Kabinet en het Managementcomité zijn de eindverantwoordelijken. De eerste opdracht van de 

gemengd stuurgroep is het selecteren van prioritaire acties voor 2015 uit het Actieplan 

Jeugdhulp. 

 

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: 

 18 maart 2014 

 4 juni 2014 

 9 september 2014 

 2 december 2014 

 

Thema’s op de agenda: 

 Besparingen sector en besparingen HCA; 

 Actualisering dagbegeleiding in groep; 

 Overleg en afstemming FAVV; 

 Overleg Steunpunt Jeugdhulp; 

 Voorbereiding periodiek overleg Jongerenwelzijn; 

 … 

 

Het Raadgevend Comité  

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

het Raadgevend Comité van IVA Jongerenwelzijn.  

 

Het Raadgevend Comité kwam in 2014 samen op: 

 12/2/2014 

 26/3/2014 

 23/4/2014 

 18/6/2014 

 17/9/2014 

 12/11/2014 
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In 2014 bracht het Raadgevend Comité drie adviezen uit over: 

 Het actieplan Jeugdhulp; 

 Het kwaliteitskader binnen de gemeenschapsinstellingen; 

 Het jeugdsanctierecht binnen de 6de staatshervorming. 

 

Het Raadgevend Comité werd geïnformeerd over: 

 Evaluatienota drugprojecten; 

 Het evaluatierapport EMK; 

 Positieve Heroriëntering/Columbus; 

 Strategisch overleg IJH; 

 Intersectorale toegangspoort; 

 Stavaza Binc; 

 Actualisering contextbegeleiding; 

 Actualisering dagbegeleiding in groep; 

 Beleidsnota Welzijn; 

 Onderwijsinspectie in de GI. 
 

Raad van bestuur Steunpunt Jeugdhulp  

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

Steunpunt Jeugdhulp. Het is een aflopend mandaat (dat zal eindigen in 2015) omdat de koepels 

niet langer automatisch vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur. SOM en het Vlaams 

Welzijnsverbond hadden zich al eerder teruggetrokken. 

 

De data van samenkomst van de Raad van Bestuur waren:  

17 januari, 21 maart, 23 mei, 7 juli en 3 oktober 2014  

 

Belangrijke agendapunten op de Raad van Bestuur waren:  

 De samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Steunpunt 

Expertisenetwerken, kostendelende vereniging op vlak van nieuwe website e.a; 

 De verhouding met het Agentschap Jongerenwelzijn, werkoverleg en stuurgroepen; 

nieuwe meerjarenconvenant; 

 Het EIF project cultuurgevoelige jeugdhulp; 

 Het vormingstraject Integrale Jeugdhulp; 

 Ontslag en aanwerving personeel, besparing omwille van verminderde basissubsidie; 

 Opvolging van het algemeen beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid; 

 Keuze van een nieuwe voorzitter, zoektocht bestuurders uit de jeugdhulp. 

 

Voor het jaarverslag van Steunpunt Jeugdhulp verwijzen we naar hun website (beschikbaar 

vanaf juni 2015). 

 

Jongerenbegeleiding-Informant wenst het competente team verder alle succes toe, dat het 

bestaansrecht van een steunpunt voor de onze sector ook gevaloriseerd wordt in een 
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volwaardige erkenning en hoopt dat er in de toekomst ook ruimte is om thema’s vanuit de 

werkvloer te ontwikkelen en niet enkel vanuit het beleid. De door de jaren heen opgebouwde 

samenwerking tussen Jo-In en Steunpunt Jeugdhulp zetten we alleszins verder voort. 

 

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 is plaatsvervanger.  

 

Het kwaliteitscentrum voor diagnostiek is opgericht 10 maart 2014 en ging effectief van start op 

1 november 2014. Dit centrum 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. Sinds 25/04/2015 komt de raad van 

bestuur tweemaandelijks samen. 

 

In de korte periode in 2014 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. 

 

Ook in 2015 staan heel wat acties gepland binnen deze resultaatsgebieden. 
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7.2  Thematisch extern overleg 
 

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 uitgebreid rond het thema ‘kwaliteit’. Het 

Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit wordt georganiseerd door de drie koepels en werd 

gesubsidieerd door Agentschap Jongerenwelzijn. Het Ondersteuningsproject loopt van 1 mei 

2014 tot en met 31 augustus 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 wordt voorzien rond de thema’s: 

 Veranderingsmanagement; 

 Sociaal ondernemerschap; 

 Samenwerkingsverbanden; 

 Coachend leiderschap; 

 Competentiemanagement; 

 Organisatiestructuren en –ontwikkeling. 

 

Ondersteuningsproject Kwaliteit 

Ook voor de implementatie van het Uitvoeringsbesluit Kwaliteit, wordt in ondersteuning 

voorzien. Op 24 april 2014 werd een startdag ‘kwaliteit’ georganiseerd door IVA 

Jongerenwelzijn. In het voorjaar van 2014 vonden ook twee studiedagen plaats, georganiseerd 

door de drie koepels. Dit rond de thema’s zelfevaluatie, indicatoren, duurzame integrale 

kwaliteitszorg en stakeholdermanagement. 

 

Daarnaast werd ook een halftijdse coördinator aangeworven, m.n. Koen Joly, die instaat voor de 

opvolging en ondersteuning van de regionale intervisiegroepen kwaliteit. Daarnaast wordt van 

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

komen, regionaal of lokaal in een vormingsaanbod te voorzien.  

 

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 nemen Annelies Mincke, Geert Ginneberge en Sofia Feys aan deze 

stuurgroep deel.   

 

Data van samenkomst: 

 15 april 2014 
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 24 april 2014 

 18 september 2014 

 9 december 2014 

 

Dag van de Jeugdhulp  

De Dag van de Jeugdhulp werd in 2014 opnieuw georganiseerd in een samenwerking tussen het 

Agentschap Jongerenwelzijn en de drie koepels. Gezien het thema ‘nieuwe media in de 

jeugdhulp’ was, nam Johan Moreels voor Jo-In deel aan de werkgroep die deze dag 

voorbereidde.  

 

Op 9 oktober 2014 vond de dag van de jeugdzorg 

plaats, met als locatie het KBC gebouw in Brussel. 

De CLB Chat sleepte de ‘Prijs Jeugdhulp’ in de 

wacht voor hun online chatfunctie. Ook het 

thema voor de volgende dag van de jeugdhulp, in 

2015, werd bekend gemaakt, namelijk 

‘Buurtschap’.   

 

European 'Special Youth Care Platform' 

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

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

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

'General Assembly ' van het ENSA netwerk 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 2014 vonden twee samenkomsten van het Europees Platform plaats, nl. op 10 maart 2014 in 

Brussel en op 24 oktober in Offenbach (Duitsland). Thema’s op de agenda waren: 

 Organisatie jeugdhulp in de deelnemende landen; 

 Niet begeleide minderjarigen; 

 Pleegzorg in Europa; 

 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 2014 zes keer samen:   

 27 januari 2014 

 24 februari 2014 
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 3 maart 2014 

 24 juni 2014 

 28 november 2014 

 7 mei 2014 

 

In 2015 worden opnieuw twee samenkomsten gepland, met name één in Brussel en in één 

Klagenfurt (Oostenrijk).  
 

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. 

 

8. Studiedag 

Naar jaarlijkse gewoonte ging ook in 2014 een studiedag door van vzw Jongerenbegeleiding-

Informant, dit op 21 november in Kind & Gezin in Brussel. Met als thema ‘vermaatschappelijking 

van de zorg’, luidde de titel: 

 

 
Tous Ensemble 
In het voetbal, 

Ook in het samen-leven? 
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Een 75-tal deelnemers namen deel aan deze studiedag.  

Sprekers Hans van Ewijk en Luc Huyse gaven hun visie op dit thema in de actuele samenleving 

mee. In een interactief debat gingen de sprekers verder in gesprek met Luc Deneffe van de 

Wissel en met Cachet vzw.  

 

Vijf workshops, met name Outboxx, Homestart, Centrum Molenmoes, De Kleine Prins, Lorin 

Parys en Koen Toye, zorgden voor de nodige inspiratie en begeestering. Deze dag werd vlot 

aaneengepraat door Hans De Vliegher. 

 

9. Publicaties 

9.1  Tijdschrift Agora 

 

2014 was het jaar waarin Agora 30 verjaardagskaarsjes mocht 

uitblazen. Deze verjaardag vierden we op verschillende 

manieren. We kropen met de redactieraad in ons archief en 

haalden er enkele opvallende nummers, artikels en thema’s uit 

die we in de kijker wouden zetten. 

Op onze studiedag in november zorgden we 

voor een mini-tentoonstelling en klonken we in 

een receptie op deze speciale verjaardag. Het 

decembernummer 2014 stond helemaal in het 

teken van deze verjaardag, waarin we 

terugblikten op 30 jaar Bijzondere Jeugdzorg en 

de veranderingen hierin. Tot slot bundelden we 

de hersenspinsels, naar de hand van Hans 

Paredis, in een speciale oplage.  

 

Daarnaast verscheen, naar goede gewoonte, ons tijdschrift vier keer in 2014, met name in 

maart, juni, september en december.  

 

De leden van de redactieraad: 

 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 
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 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 2014 konden we hierbij rekenen op Angelique Blomme 

(Golfbreker vzw), Marleen Vandenberghe (De Triade), Lydwine Huizinga (Steunpunt Jeugdhulp) 

en Jan Coppieters (CLB Waas & Dender). 

 

De redactieraad kwam samen op de volgende data: 

 17 februari 2014 

 31 maart 2014 

 12 mei 2014 

 14 juli 2014 

 8 september 2014 

 20 oktober 2014 

 8 december 2014 

 

9.2  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 2014 in totaal 8 keer.  

 

9.3  Memorandum 

Op 25 mei 2014 vond de ‘Moeder van de verkiezingen’ plaats, nl. de Vlaamse, Federale en 

Europese verkiezingen. Om onze toekomstige Ministers en beleidsactoren in de jeugdhulp 

vanuit onze koepelorganisatie enkele thema’s mee te geven, waarvoor wij extra aandacht 

vragen en die voor ons een plaats vereisen op de politieke agenda, schreven we ons 

Memorandum. Hierbij beperkten we ons niet tot vragen aan de Ministers, maar vonden we het 

ook en vooreerst van belang de eigen actiepunten en de eigen stappen die we hierin in zullen 

ondernemen aan te geven. Thema’s die 

centraal staan in ons Memorandum zijn onze 

bezorgdheid inzake arbeidswetgeving; de 

zorg voor kinderen, jongeren en hun context, 

alsook onze medewerkers binnen het nieuwe  

jeugdhulplandschap;  

de vermaatschappelijking van de hulp en 

sociaal ondernemerschap. Deze tekst is terug 

te vinden op onze site.  
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10. Informant zoekt naar verbreding 

 

2014 was een atypisch jaar voor Informant. Voor het eerst dienden we een aantal vormingen te 

annuleren en liepen de opleidingen in het open aanbod niet volzet. Op maat kregen we wel 

grotere opdrachten binnen rond procesbegeleiding.  

 

De grote veranderingen in het jeugdhulplandschap zorgde er 

naar ons aanvoelen voor dat veel diensten zich naar binnen 

plooiden en geen tijd en ruimte hadden om in te zetten op 

vorming en opleiding. Naar het einde van 2014 zagen we 

opnieuw een kentering en liepen de inschrijvingen opnieuw 

vlot binnen. We zien 2015 dan ook hoopvol tegemoet.  

 

In 2014 hebben we meer dan ooit ingezet op de verbreding 

van onze werking. De naambekendheid van Informant begint 

stilaan ook in andere sectoren van de (jeugd)hulp door te 

dringen. We merken dit aan de grotere mix van deelnemers 

in het open aanbod én aan de vragen op maat uit openbare 

besturen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg,…  

 

 

10.1  Vormingsaanbod 
 

Open aanbod 

In 2014 organiseerden we 54 opleidingen in ons open aanbod waarvan er 40 konden doorgaan. 

Een duidelijke trendbreuk met vorige jaren waar we nauwelijks annulaties hadden. 

De bezettingsgraad in de vormingen was lager dan vorige jaren met een gemiddelde van 10 

deelnemers per opleiding. We vernamen van andere vormingsinstellingen dat ook bij hen 2014 

geen goed jaar was met tal van annulaties. Het komt er op aan om steeds opnieuw 

vernieuwende opleidingen op de markt te brengen die een duidelijke meerwaarde hebben in 

het opleidingslandschap. Zo zien we dat onze opleidingen BZW en multifunctionele begeleider 

een groot succes zijn omdat dit vrij unieke opleidingen zijn in Vlaanderen. Het komt er dus op 

aan alert in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.    

 

OPEN AANBOD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal vormingen en 

opleidingen in open 

aanbod 

15 22 35 32 37 41 40 

Totaal aantal vormingsuren  

in open aanbod 

204 294 558 570 522 642 588 

Totaal aantal deelnemers in 

open aanbod 

336 401 493 511 517 594 509 
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In 2014 werkten we het digitaal bevragingssysteem verder uit. Zo krijgen alle deelnemers nu na 

afloop van een opleiding een digitaal bevragingsformulier toegestuurd die automatisch een 

attest van deelname genereert na het invullen van het document. Dat zorgt voor een 

aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op de post ‘administratie’.  

 

Op maat 

Door de grote veranderingsprocessen in de jeugdhulp kregen we het voorbije jaar heel wat 

vragen naar procesbegeleiding binnen. Meestal ging het om langdurige trajecten waarin 

procesmedewerkers van Informant de volledige dienst op sleeptouw namen.  

 

AANBOD OP MAAT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal vormingen en 

opleidingen in gesloten 

aanbod 

27 31 55 57 53 65 50 

Totaal aantal vormingsuren  

in gesloten aanbod 

294 360 714 720 750 672 602 

 

Raming totaal aantal 

deelnemers in gesloten 

aanbod (raming) 

400 500 720 808 780 750 720 

 

 

10.2  Samenwerking 

Al van bij de opstart van Informant, ongeveer 8 jaar geleden, was het voor ons duidelijk dat we 

gericht wilden samenwerken met andere partners in de jeugdhulp en daar buiten. Ook in 2014 

konden we boeiende verbindingen leggen.  

 

De samenwerking met Korzybski International is hier wellicht de meest in het 

oog springende. Samen willen we het oplossingsgericht denken en handelen in 

Vlaanderen mee uitbouwen. We mogen de komende jaren dan ook tal van 

interessante initiatieven verwachten uit deze samenwerking.  

 

Daarnaast werd de samenwerking met SENSOA ook geconcretiseerd. 

Zo namen we in 2014 tal van opdrachten op omtrent het Raamwerk 

Seksualiteitsbeleid en het Vlaggensysteem. 

 

Met vzw Zijn werkten we een hele reeks lessen af in het secundair 

onderwijs van Mechelen, rond het thema ‘relaties en geweld’.  

 

 
10.3  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 
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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. 

 

 

10.4 Vorming Jeugdhulp 

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

Jeugdhulp, het Steunpunt Expertisenetwerken en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk het 

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

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

ons deel in opnemen en gaven we tal van workshops en begeleidden we meerdere casustafels in 

2014.  

 

10.5 Cliëntenfeedback 

Op 22 mei 2014 organiseerden we samen met Steunpunt Jeugdhulp 

de studievoormiddag ‘Van tevredenheidsmeting naar 

cliëntparticipatie’, naar aanleiding van het verschijnen van het boek 

‘Werken met cliëntenfeedback’ (Callens & De Meersman). Op deze 

voormiddag werden de thema’s tevredenheidsmeting, 

cliëntenfeedback en cliëntparticipatie vanuit verschillende 

invalshoeken belicht.   

Een interessante studiedag met meer dan 100 aanwezigen. Het thema 

cliëntenfeedback volgen we vanuit Jongerenbegeleiding-Informant 

zeker verder op.  

 

10.6 Cultuurgevoelige Jeugdhulp 

Van januari 2013 tot juni 2014 werd binnen het Project Cultuurgevoelige Jeugdhulp in Brussel en 

Antwerpen een expertisenetwerk uitgebouwd ter ondersteuning van professionals in het 

werken met minderjarigen met een migratieachtergrond en hun gezin. Dit project werd 

gecoördineerd door Steunpunt Jeugdhulp en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en 

gesteund door het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid.  

Ter afsluiting van deze projectperiode organiseerde op 19 juni 2014 Jongerenbegeleiding-

Informant een netwerkdag in Brussel. Doel van deze dag was geïnteresseerden kennis te laten 

maken met het opzetten van een expertisenetwerk rond cultuurgevoelige thema’s binnen de 

jeugdhulp.  
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11. Een vooruitblik op 2015 
 

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

jaarverslag 2014 werpt bijgevolg reeds licht op wat vzw Jongerenbegeleiding-Informant in 2015 

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

reeds opnemen, staan er in 2015 enkele specifieke thema’s op de agenda.  

11.1  HRM-luik 

In 2014 namen we een eerste aanzet om binnen het aanbod van informant, naast het 

pedagogisch inhoudelijk luik, een HRM luik uit te bouwen, waarin medewerkersbeleid en 

organisatieontwikkeling belangrijke thema’s zijn. We gingen in 2014 reeds gericht op zoek naar 

partners om hiervoor de nodige expertise in huis te halen, zodat we ook voor dit thema een 

kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod kunnen formuleren. In 2015 willen we hier verder in gaan en 

ons aanbod hierin, zowel naar vormingen (open en op maat) als procesbegeleidingen, verder 

uitbouwen.  

11.2  Sociale media  

In 2015 willen we het aanbod rond sociale media en ICT verder uitbouwen. We doen dit 

uiteraard in samenwerking met onze partners uit het Mediatrain verhaal. Concreet start in 2015 

het project West-Online waarin we met onze partner Tonuso drie jaar lang opleidingen en 

trainingen voorzien voor medewerkers en beleidsmakers in de jeugdhulp. Daarnaast werken we 

ook aan een gebruiksvriendelijk digitaal platform waar expertise gedeeld wordt. Met dit project 

willen we de mediawijsheid en digitale vaardigheden van praktijkwerkers verhogen zodat ze 

bewuster deze extra taal kunnen inzetten in hun hulpverlening.  

11.3  Integrale jeugdhulp 

Integrale jeugdhulp startte in 2014 voor alle Provincies. In 2015 wordt de opvolgingsstructuur 

van Integrale Jeugdhulp hervormd en zal onder meer een strategische gemengde stuurgroep 

opgericht worden die Integrale Jeugdhulp opvolgt en adviezen formuleert t.a.v. het 

departement, het kabinet en de Minister. Vanuit Jo-In zullen we aan deze stuurgroep, alsook 

aan heel wat thematische werkgroepen rond IJH, deelnemen. De input die we krijgen vanuit 

onze leden en de opdrachten de we opnemen binnen de vormingsreeks 'Vorming Jeugdhulp' 

zorgen er voor dat we vanuit verschillende sectoren en vanuit hulpverleners in de dagdagelijkse 

praktijk heel wat input krijgen rond de implementatie, de kansen en de knelpunten van IJH. Op 

deze manier wordt het proces naar IJH van nabij opgevolgd binnen Jo-In en maakt dit van ons 

een belangrijk partner om mee aan tafel te zitten en aan een inhoudelijke evaluatie van IJH 

vorm te geven. 

11.4  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. 
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In 2015 wordt werk gemaakt van een conceptnota die de contouren en plan van aanpak voor 

een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie formuleert. Om 

deze conceptnota verder te verfijnen zal een traject met alle betrokken stakeholders worden 

opgezet. Een traject waarin het maatschappelijk debat over de aanpak van jeugddelinquentie in 

Vlaanderen gevoerd zal worden. Aan dit traject zullen we vanuit Jo-In ook mee participeren en 

wordt bijgevolg het nieuwe jeugd(sanctie)recht een belangrijk thema op onze agenda.  

11.5 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 EMK en 

IJH grondig veranderd is. Binnen 2015 zal samen met de huidige overleggroepen een 

denkoefening gemaakt worden rond hoe onze overlegstructuren aan te passen aan het nieuwe 

modulaire kader en aan de overlegnoden die dit op verschillende niveau’s met zich meebrengt. 

 

Daarnaast willen we deze oefening ook 

aangrijpen om gericht te gaan nadenken 

over hoe we onze koepelwerking kunnen 

open stellen naar andere sectoren binnen 

de jeugdhulp. We zetten in 2015 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.  
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BIJLAGE 1: LEDENLIJST 2014 

1 

Vzw aPart 

 
Kiekenstraat 4b, 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 

Centrum Ambulante Begeleiding 

 
Bevrijdingslaan 9, 9000 Gent 

6 

CAH West-Vlaanderen 

 
Meensesteenweg 28, 8500 Kortrijk 

7 

CAW & Jeugdzorg Middenkust 

 
Ernest Feysplein 10 b4, 8400 Oostende 

8 

Cidar vzw 

 
Marie-Christinastraat 8, 3070 
Kortenberg 9 

Cirkant vzw 

 
Stw op Oosthoven 21, 2300 Turnhout 

10 

CJGB Kortrijk 

 
Beheerstraat 68, 8500 Kortrijk 

11 

De Bolle vzw 

 
Dr. Ed. Moreauxlaan 277, 8400 
Oostende 12 

Begeleidingstehuis De Brem 

 
L. Vanmassenhovestraat 3, 8400 
Oostende 13 

Vzw De Totem 

 
Berouw 138, 9000 Gent 

14 

De Korf 

 
Pottelberg 15, 8500 Kortrijk 

15 

De Patio vzw 

 
Houthulststraat 10, 8000 Brugge 

16 

De Walhoeve 

 
Eikhoekstraat 65, 8640 West-Vleteren 

17 

De Wissel 

 
Tervuursevest 110, 3000 Leuven 

18 

De Witte Berken & de Wijzer 

 
Speiestraat 23, 8940 Wervik 

19 

Den Engel 

 
Turnhoutsebaan 210, 2100 Deurne 

20 

Vzw Elkeen 

 
Molse Kiezel 17, 3920 Lommel 

21 

Vzw Golfbreker 

 
Zuidburgweg 23, 8630 Veurne 
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22 

Vzw Hadron 

 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

23 

HCA Oost-Vlaanderen 

 
Dok Noord 4 - Hal 25, 9000 Gent 

24 

Huize Godtschalck 

 
Godtschalckstraat 3, 8958 Loker 

G 
25 

Huize St-Augustinus 

 
Schansstraat 10, 3690 Zutendaal 

26 

vzw Jeugdzorg (Liaan en de Vlier) 

 
Weefstraat 30, 9810 Nazareth 

27 

Jeugdzorg De Brug 

 
Latemdreef 77, 9630 Zwalm 

28 

Jongerenhuis vzw 

 
Onderstraat 59, 9000 Gent 

29 

vzw Jongerenbegeleiding-Aura 

 
Meensesteenweg 35, 8500 Kortrijk 

30 

Jongerenwerking Pieter Simenon 

 
Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel 

31 

Kompani Vzw 

 
Guldenzandstraat 43a, 8670 
Oostduinkerke 32 

Lionshulp 

 
Golfweg 1, 9000 Gent 

33 

Ons Geluk 

 
Leliestraat 6, 9500 Geraardsbergen 

34 

Vereniging Ons Tehuis 

 
Poperingseweg 30, 8900 Ieper 

35 

Vzw Oranjehuis 

 
Moorseelsestraat 146, 8501 Heule 

36 

Passerella & Ponte 

 
Floraliënlaan 370/3, 2600 Berchem 

37 

Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel 

 
Kerkstraat 42, 3010 Kessel-Lo 

38 

Pleegzorg West-Vlaanderen 

 
Hoogstraat 98, 8800 Rumbeke 

39 

Vzw Radar 

 
Assesteenweg 220, 1740 Ternat 

40 

Begeleidingscentrum Stappen vzw 

 
Westveldstraat 1, 9040 St.-
Amandsberg 41 

Tronkestik  

 
Benedictijnenstraat 28, 8310 Brugge 

42 

Zonnewende 

 
Pannestraat 43 A, 8630 Veurne 

 


