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Voorwoord
Houdt u van sprookjes, beste lezer? Dan kent u vast het verhaal van de de Bremer
stadsmuzikanten van de gebroeders Grimm.
Voor wie het verhaal niet kent, schrijf ik het hier graag neer.
Een ezel heeft zijn leven lang voor de molenaar gewerkt en
trekt elke dag de kar met graan. Maar hij is oud en moe
geworden en de kar wordt te zwaar. De molenaar wil niet
zorgen voor een ezel die niet kan werken, waarop de ezel
besluit naar Bremen te gaan, om daar stadsmuzikant te
worden. Op zijn weg naar Bremen ontmoet hij een hond die
te oud is geworden voor de jacht, een kat met stompe tanden
die op haar oude dag liever voor de kachel ligt dan muizen
vangt en een haan wiens gekraai door merg en been gaat,
omdat zijn bazin soep van hem wil koken. Alle dieren sluiten
zich bij de ezel aan op weg naar Bremen om daar samen
muziek te gaan maken.
Bremen is verder weg dan de dieren hadden gedacht. Ze zoeken een plek om te slapen en
komen bij een huis waar ze door het raam een tafel vol heerlijkheden zien staan. Er zijn echter
ook rovers in het huis. Ze bedenken samen een slim plan. De hond gaat op de rug van de ezel
staan, de kat op de hond en de haan op de kat. Ze gaan voor het raam staan en balken, blaffen,
miauwen en kraaien zo hard als ze kunnen. De rovers zien de dieren aan voor een spook en
vluchten het bos in. En de dieren, die genieten van het feestmaal.
De Bremer stadsmuzikanten doen mij denken aan Jongerenbegeleiding-Informant (Jo-In). Niet
vanwege de valse muziek die ze maken, maar door de manier waarop ze samen verder komen.
De dieren steunen elkaar in de lange tocht naar Bremen, ze vullen elkaars competenties aan als
ze de rovers wegjagen, zoeken verbinding in hun gezamelijke droom om stadsmuzikant te
worden en kunnen samen genieten van de mooie momenten tijdens het feestmaal.
Binnen Jo-In voelen wij ons soms ook de Bremer stadsmuzikanten, een grote groep vrolijke
dieren bestaande uit ons team, onze leden, onze vormingsmedewerkers, onze vrijwilligers, onze
raad van bestuur en al onze partners. We steunen elkaar, vullen elkaars competenties aan,
vinden verbinding in onze gezamenlijke droom van een betere jeugdhulp en genieten samen van
positieve ontwikkelingen in onze sector.
In Bremen staat een bronzen beeld van de stadsmuzikanten. Als je de beide voorbenen van de
ezel vastpakt, mag je een wens doen die uit zal komen. Als ik in Bremen ben, zal ik onze
gezamelijke wens voor een betere jeugdhulp en een lang en gelukkig leven voor Jo-In
uitspreken. Ik wens u alvast veel leesplezier met ons jaarverslag van 2017.
Geert Ginneberge, Voorzitter vzw Jongerenbegeleiding-Informant
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Lijst met afkortingen
Jo-In: Jongerenbegeleiding-Informant
OTA: Ondersteuningsteam Allochtonen
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
NAFT: Naadloze Flexibele Trajecten
POT: Persoonlijke OntwikkelingsTrajecten
PVF: Persoonsvolgende Financiering
BVR: Besluit Vlaamse Regering
WVG: Welzijn, Volksgezondheid & Gezin
NBMV: Niet-begeleide minderjarige vluchteling
KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
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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 2017 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:
 20 januari 2017;
 24 februari 2017;
 17 maart 2017;
 21 april 2017;
 19 mei 2017;
 16 juni 2017;
 25 augustus 2017;
 22 september 2017;
 10 november 2017.
De Algemene Statutaire vergadering vond plaats op 19 mei 2017.

2. Medewerkers
Het team van Jo-In bestond in 2017 uit 2,05 voltijds equivalenten en werd gevormd door:

Annelies Mincke: coördinator Jongerenbegeleiding

Johan Moreels: coördinator Informant tot juni 2017. In juni namen we samen met
onze Raad van Bestuur op feestelijke wijze afscheid van Johan die met zijn eigen
verpakkingsvrije zaak ‘Zonder Meer’ in Kortrijk aan een nieuwe uitdaging begon.
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Mirte van de Griendt: coördinator Informant vanaf 1 mei 2017.

Karen De Zutter: administratie, boekhouding en facturatie sinds oktober 2017. Karen
volgde Fatmagül Barlas op die tot oktober 2017 bij Jo-In werkte.
Vanaf september 2017 liep Messaouda Chatha (Lina) stage bij ons. Lina zit in het
laatste jaar Office Assistent aan de VIP-school in Gent en nam binnen onze vzw
verschillende administratieve taken op zich.

3. Locatie
Onze locatie is nog steeds gevestigd aan het Stapelplein 32 in Gent.

4. Leden Jo-In
In 2017 waren er 42 organisaties aangesloten bij vzw Jongerenbegeleiding-Informant. Een
overzicht van de ledenlijst 2017 vindt u in 'Bijlage 1'. We mochten in 2017 CIG Huis Ter Leye uit
Kortrijk welkom heten als nieuw lid van onze organisatie.
2017 was het jaar van vele feesten. Zo mochten verschillende van onze leden in 2017 heel wat
verjaardagskaarsen uitblazen waaronder ’t Groot Hersberge (50 jaar), Vereniging Ons Tehuis (50
jaar), de Kerseboom & de Schoor (30 jaar) en CKG Kapoentje (30 jaar). We zwaaiden ook enkele
“monumenten” uit die na vele jaren dienst afscheid namen van de bijzondere jeugdzorg en hun
pensioen tegemoet gingen, waaronder Walter Van Rijsbergen en Walter Verbruggen (Den Engel)
en Lieve Demyttenaere (vzw O2).

5. Ledenvergadering
In 2017 vonden twee algemene ledenvergaderingen plaats. Deze ledenvergaderingen zijn
informatief, bestaan uit een uitwisseling of zijn erop gericht om te komen tot een
gemeenschappelijke visie.
Data:

Thema:

17 maart 2017
19 mei 2017

Leiderschap & kwaliteit (Caroline Hoedemakers, Quest-it).
Jongeren op de rand van de meerderjarigheid (Anouk Pieters, De
Cocon).
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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 legt een deelnemer 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: Goedele De Nil (Hogeschool Gent)
Data:
30 januari 2017
20 maart 2017
29 mei 2017
27 november 2017

Thema:
‘Het uitwerken en indienen van projecten’ (thema 1) & ‘Brandveiligheid’
(thema 2).
Psychosociale risico’s op het werk.
Netwerkgericht werken.
Ouders en KOPP.

6.2 Overleg voor contextbegeleiders
Voorzitters: Krista Maes en Veerle Van Cauwenberge (vzw Golfbreker)
Data:
7 februari 2017
13 juni 2017
26 september 2017
28 november 2017

Thema:
Aan de slag met gezinnen in een (v)echtscheiding.
Activiteiten met gezinnen en andere methodieken dan de “klassieke”
huisbezoeken.
Uitwisseling van spelmateriaal/gezelschapsspelen.
Supervisie in je team.

6.3 Overleg voor werkbegeleiders
Voorzitter: Angélique Blomme (vzw Golfbreker)
Data:
26 januari 2017
30 maart 2017
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Thema:
‘Methodieken voor cliëntbesprekingen op team’ (thema 1) & ‘Evoluties
rond het Centraal Wachtlijstbeheer’ (thema 2).
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18 mei 2017
14 september 2017
23 november 2017

‘Bezetting en benutting binnen contextbegeleiding’ (thema 1) &
‘Bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers’ (thema 2).
Begeleiding van stagiaires, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, …
Het pedagogisch profiel in het kwaliteitsverslag.

6.4 Overleg voor verantwoordelijken van verblijf en OOOC's
Voorzitter: Hans Goudeseune (Vzw De Loods)
Data:
17 februari 2017
28 april 2017
23 juni 2017
15 september 2017
15 december 2017

6.5

Thema:
‘Aanwerving en selectie van medewerkers’ (thema 1) & ‘Hoe kan je
medewerkers belonen?’ (thema 2).
De studio- en kamertraining binnen verblijf: nieuwe noden en evoluties.
‘Zorginspectie: basisinspecties & thematische inspecties’ (thema 1) &
‘Niet-indexering van de werkingsmiddelen’ (thema 2).
Het jaarverslag jeugdhulp 2016 en de toekomst van de jeugdhulp.
Bruggen bouwen tussen Onderwijs en Welzijn.

Overleg voor pedagogisch verantwoordelijken verblijf en
OOOC’s

Voorzitter: Lisa Van De Pontseele (Kompani)
Data:
17 februari 2017
28 april 2017
23 juni 2017
15 september 2017
15 december 2017

Thema:
Hoe aan de slag met sociale media binnen verblijf en
contextbegeleiding?
Financiële regeling binnen verblijf en de verantwoordelijkheid van
jongeren en ouders hierin.
Zorginspectie: basisinspecties & thematische inspecties.
‘Vrijetijdsinvulling’ (thema 1) & ‘Samenwerking met de geestelijke
gezondheidszorg’ (thema 2).
Bruggen bouwen tussen Onderwijs en Welzijn.

6.6 Overleg voor begeleiders verblijf
Voorzitter: Donat Van Acker (De Patio – Afd. ’t Groot Hersberge) & Jonathan Blondeel (De Korf)
Data:
20 februari 2017
7 mei 2017
15 september 2017
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27 november 2017

Uitwisseling rond leefgroepsorganisatie in de verschillende organisaties.

6.7 Overleg voor contextbegeleiders verblijf
Voorzitter: Johan Van Nieuwenhuysse (vzw De Patio – afdeling ’t Groot Hersberge)
Data:
24 maart 2017
9 juni 2017
15 september 2017
8 december 2017

Thema:
Casusbespreking & ‘Wat als jongeren schade aanbrengen in de
voorziening of schulden opstapelen?’.
Financiële regeling binnen verblijf en de verantwoordelijkheid van
jongeren en ouders hierin.
De Safety Flowchart in het omgaan met verontrusting.
‘Omgaan met pubers die – na een conflict met een ouder – geen contact
meer willen met de ouder’ (thema 1) & ‘Omgaan met een context met
veel weerstand’ (thema 2) & ‘Ervaringen met nieuwe autoriteit en
geweldloos verzet’ (thema 3).

6.8 Overleg coördinatoren dagbegeleiding in groep
Voorzitter: Sabien De Mol (Bethanie vzw – Dagcentrum Horizon)
Data:
23 februari 2017
8 juni 2017
21 september 2017
8 december 2017

Thema:
Hoe kunnen we flexibele trajecten registreren?
‘Hoe omgaan met wachtlijsten?’ (thema 1) & ‘Nazorg: hoe wordt dit
georganiseerd en geregistreerd?’ (thema 2).
‘Personeelsinzet in de groepsbegeleiding’ (thema 1) & ‘Diversiteit’
(thema 2).
Eén gezin, één plan: stand van zaken netwerken Werf 1.

6.9 HCA-coördinatoren
De HCA-coördinatoren komen maandelijks samen op het HCA-coördinatorenoverleg. In de
afgelopen jaren sloten de koepels met name vzw Jo-In, SOM en het Vlaams Welzijnsverbond, op
regelmatige basis aan op dit overleg. In 2017 was dit echter niet het geval. In 2018 willen we
opnieuw met de HCA-diensten op structurele basis samen zitten.
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7. Thematisch overleg
Naast de werkvormoverleggroepen organiseert vzw Jo-In ook verschillende thematische
overleggroepen.

7.1 Werkgroep Jeugdsanctierecht
Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdmagistraten)
Secretaris: Annelies Mincke (vzw Jo-In)
De werkgroep Jeugdsanctierecht kwam in 2017 verschillende keren samen en boog zich actief
over de ontwerpteksten van het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht. De werkgroep
jeugdsanctierecht kwam samen op:
 11 januari 2017;
 12 juni 2017;
 24 augustus 2017.
Op 13 september 2017 had de
werkgroep Jeugdsanctierecht een
overleg met Stefaan Van Mulders
(Jongerenwelzijn) en Peter Casteur
(Kabinet
Minister
Vandeurzen).
Ondersteund door een krachtige nota
lichtte de werkgroep zijn evaluatie toe
van de eerste versies van het Ontwerpdecreet Jeugddelinquentierecht en de
Memorie van Toelichting. Ook in 2018
zal de werkgroep actief de verdere
teksten en ontwikkelingen inzake het decreet jeugddelinquentierecht opvolgen en in gesprek
gaan met betrokken actoren (overheid, politici, advocatuur, …).
Leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht 2017
Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten)
Secretaris: Annelies Mincke (vzw Jo-In)









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);
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Lucia Dreser (Jeugdrechtbank Brugge);
Sofie Geerts (CJGB Kortrijk - Cohesie);
Hilde Geudens ;
Eef Goedseels (Nationaal Instituut Criminologie en Criminalistiek);
Katrien Herbots (KEKI);
Ilse Jaspers (BAAL);
Christian Maes (Ere-Parketmagistraat);
Magda Massoels (Gemeenschapsinstellingen);
Prof. dr. Stefaan Pleysier (KU Leuven);
Bauke Pouseele (Vereniging Ons Tehuis);
Prof. dr. Johan Put (KU Leuven);
Sofie Van Rumst (Kinderrechtencommissariaat);
Bart Sanders (vzw De Patio - BAAB);
Lies Schorreels;
Wendy Vanvelthoven (Parket-Generaal Brussel);
Ann Moens (HCA Oost-Vlaanderen);
Karel Verleije (Parketcriminoloog).

7.2 Informatieveiligheid
Voorzitter: Annelies Mincke (vzw Jo-In)
In 2017 startten we, op vraag van onze leden, binnen Jo-In een thematische intervisiegroep op
rond het thema ‘Informatieveiligheid’. We kwamen in 2017 eenmaal samen met de
intervisiegroep waarop we enkele eerste thema’s verkenden en verdere vragen/noden van de
intervisiegroep oplijstten.

In 2018 zal de intervisiegroep intensiever samen
komen en zal de focus vooral liggen op de GDPRwetgeving (General Data Protection Regulation) die
op 25 mei 2018 van kracht wordt.
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8. Extern overleg
Uit de interne overlegfora haalt vzw Jo-In de input voor haar extern overleg. Op die manier
vertegenwoordigt Jo-In haar leden op het beleidsniveau. Binnen het extern overleg wordt een
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:
 20 april 2017;
 29 juni 2017;
 21 september 2017;
 21 december 2017.
Enkele van de punten die in 2017 op de agenda stonden:
 Het hulpaanbod voor NBMV en vluchtelingengezinnen binnen Jongerenwelzijn;
 Informatieveiligheid;
 NAFT (Onderwijs-Welzijn);
 De internaten permanente openstelling (IPO: Onderwijs-Welzijn);
 Actieplan jongvolwassenen;
 Inspecties vrijheidsbeperkende maartregelen;
 Coördinatie BVR;
 Fase 2- en fase 3-gesprekken + wachtlijstbeheer;
 Traject OOOC-OBC;
 PVF Minderjarigen;
 Niet-indexering werkingsmiddelen;
 De 4 werven van Minister Vandeurzen;
 Taskforce verblijf;
 …

Koepeloverleg
Vzw Jo-In neemt deel aan het koepeloverleg, met de drie koepelorganisaties binnen de
bijzondere jeugdzorg, met name SOM, het VWV en Jo-In. Hans Paredis en Annelies Mincke
nemen de vertegenwoordiging van vzw Jo-In op zich. Het voorzitterschap en de verslaggeving
worden afwisselend tussen de drie koepels opgenomen.
Data van samenkomst:
 1 maart 2017;
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 9 mei 2017;
 29 augustus 2017;
 30 november 2017.
Thema’s op de agenda:
 Raadgevend Comité Jeugdhulp;
 Jeugddelinquentierecht;
 Kwaliteit: opvolging & ondersteuning van de intervisiegroepen en organisaties;
 Typemodules verblijf;
 Evaluatie fase 2 & -3 gesprekken;
 Dagbesteding;
 4 werven van Minister Vandeurzen;
 HCA – berekening enveloppe;
 Zorginspectie: basistoezicht & thematische inspecties;
 …

Intersectoraal Raadgevend Comité Jeugdhulp
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Geert Ginneberge & Hans Paredis
2017 was de start van het nieuw samengestelde Intersectorale Raadgevend Comité Jeugdhulp in
opvolging van het Raadgevend Comité van het Agentschap Jongerenwelzijn.
De Vlaamse regering benoemde op 13 januari 2017 de 24 leden van het Intersectoraal
Raadgevend Comité en dit voor een periode van 4 jaar. In het Raadgevend Comité zetelen
vertegenwoordigers van de cliënten en gebruikers; vertegenwoordigers van de voorzieningen
binnen Integrale Jeugdhulp; vertegenwoordigers van koepels en onafhankelijke deskundigen.
Ook de administraties (Jongerenwelzijn, Kind & Gezin, Zorg & Gezondheid, VAPH, Departement
WVG, Departement Onderwijs & FOD Justitie) nemen deel aan het Raadgevend Comité als
waarnemend lid.
In 2017 bracht het Intersectoraal Raadgevend Comité 6 adviezen uit, met name rond:
 Advies 1: het actieplan jongvolwassenen;
 Advies 2: de concepttekst uithuisplaatsing jonge kinderen;
 Advies 3: de omzendbrief casuscoördinatie Vlaanderen m.b.t. intrafamiliaal geweld en
kindermishandeling;
 Advies 4: het voorontwerp van decreet betreffende het Jeugddelinquentierecht;
 Advies 5: het voorontwerp van het decreet over leerlingenbegeleiding;
 Advies 6: het A-document in de jeugdhulp.
Deze adviezen kunnen geraadpleegd worden op de website van Jongerenwelzijn:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/structuur/raadgevend-comite/
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Het Raadgevend Comité besliste eind 2017, naast de ongoing activiteiten in verband met
advisering, in 2018 expliciet ook te willen focussen op een visietekst ‘Jeugdhulp in 2024’ in kader
van de beleidsvoering rond jeugdhulp in de volgende regering. We volgen dit vanuit Jo-In van
nabij verder op in 2018.

8.2 Thematisch extern overleg
Werkgroep jongvolwassenen
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Sabine Bourgeois & Marjan Detavernier.
In 2017 werd door Jongerenwelzijn de werkgroep jongvolwassenen opgericht met als taak de
opvolging van de actiepunten geformuleerd in het ‘Actieplan Jongvolwassenen’.
In de schoot van deze werkgroep kreeg in 2017 een vragenlijst vorm, met als doel het in kaart
brengen van goede praktijken in de begeleiding van jeugdhulpverlaters. De vragenlijst werd eind
2017 breed verspreid binnen de jeugdhulp. De resultaten hiervan zullen in 2018 verwerkt
worden. Ook de rondzendbrief binnen ‘Werf 3’ stond op de agenda en werd eind november
2017 verspreid. De rondzendbrief zoomt specifiek in op de uitbreiding van nieuwe woonvormen
voor jongvolwassenen en de inschakeling van burgerinitiatieven.
Deze werkgroep kwam in 2017 twee maal samen, nl. op:
 12 september 2017;
 30 november 2017.
In 2018 zal de focus liggen op de resultaten van de vragenlijst, op de organisatie van
focusgroepen met jongeren/jongvolwassenen en met ouders en op de opvolging van ‘Werf 3’.

Werkgroep dagbesteding
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Pol Schouppe (Ruyskensveld vzw), Maarten Floré (Stappen
vzw), Guido Berx (Pieter Simenon), Wouter Decoodt (vzw aPart), Stef Lodewijckx (Oranjehuis
vzw) en Annelies Mincke (vzw Jo-In).
In de loop van 2017 kwamen er vanuit Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg, meer bepaald
vanuit verblijf, heel wat signalen over de leefbaarheid van de leefgroepen die steeds meer onder
druk staat. Eén van de gesignaleerde problemen was dat jongeren steeds moeilijker
gemobiliseerd geraken om naar school of naar een alternatieve vorm van dagbesteding te gaan.
Dit is nefast voor de ontwikkeling van de jongeren, de groepsdynamiek binnen een leefgroep,
maar heeft ook gevolgen voor de organisatie van de voorziening en de bestaffing in de
leefgroep.

Jaarverslag 2017

vzw Jongerenbegeleiding-Informant

13

Een bevraging door het Netwerk Jeugdhulp Zuid-Oost-Vlaanderen, die via de koepelorganisaties
verspreid werd, bevestigde deze evolutie: uit de resultaten blijkt onder andere dat op 31
december 2016 van de +15-jarigen met een module verblijf in een organisatie voor bijzondere
jeugdzorg er 11% een alternatieve vorm van dagbesteding en 12% geen enkele vorm van
dagbesteding heeft.
Jongerenwelzijn nam deze signalen ter harte en startte eind 2017 de werkgroep dagbesteding
op. Hierin wil men naast de kadering van de problematiek in een breder maatschappelijk debat
ook bekijken welke stappen er op korte termijn genomen kunnen worden. Op de agenda staat:
 Het probleem in kaart brengen;
 Huidige praktijken uitdiepen;
 Afstemming zoeken met initiatieven zoals NAFT, POT, CANO, … ;
 Zoeken naar mogelijke oplossingen en deze verspreiden (bv. studiedag);
 Visie uitwerken inzake de opstart en opvolging van lopende innovatieve projecten of de
ombouw van modules bij vragen van voorzieningen m.b.t. deze problematiek;
 Uitzoeken hoe onderwijs en de bredere maatschappij betrokken kunnen worden in dit
ruimer debat.
De werkgroep dagbesteding kwam de eerste keer samen op 18 december 2017 en wordt in
2018 verder voortgezet.

Taskforce verblijf
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Pol Schouppe (Ruyskensveld vzw), Maarten Floré (Stappen
vzw), Delphine Levrouw (Vereniging Ons Tehuis), Patrick Blondé (CKG Kapoentje) & Stefaan
Bockstael (Amon vzw).
Naast de werkgroep dagbesteding, op initiatief van Jongerenwelzijn, werd eind 2017 op initiatief
van het kabinet Vandeurzen de taskforce verblijf opgericht. De taskforce verblijf heeft tot doel in
een aantal afgelijnde bijeenkomsten te komen tot gerichte beleidsaanbevelingen inzake een
geactualiseerde kijk op hoe we verblijf binnen de jeugdhulp duurzaam zien evolueren.
Thema’s die in 2017 op de agenda stonden: priordruk, regie, crisis, escalatie en continuïteit.
Thema’s die in 2018 nog behandeld zullen worden:
 Kinder- en jeugdpsychiatrie / GES / complexe jongeren;
 Intersectorale invulling van verblijf, financiële systemen, bezetting;
 Personeel, infrastructuur, randvoorwaarden, dagopvang en agressie.
De taskforce verblijf kwam in 2017 voor een eerste keer samen op 20 december. De overige
samenkomsten staan gepland in 2018.
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Evaluatie pleegzorg
In 2016 startte het evaluatietraject van het decreet Pleegzorg. Dit gebeurde met
Jongerenwelzijn – afdeling Voorzieningenbeleid, alle pleegzorgdiensten, pleegzorg Vlaanderen
en de koepels rond de tafel. Dit intensieve traject leidde tot een evaluatierapport dat Minister
Vandeurzen op 1 juli 2017 voorlegde aan de Vlaamse Regering.
Thema’s die in 2017 ter evaluatie behandeld werden en hun plaats kregen in het
evaluatierapport:
 Typemodules pleegzorg;
 Voortgezette hulpverlening;
 De diensten voor pleegzorg, de subsidiëring en het werkingsgebied;
 Het statuut van de pleegzorger;
 Attestering en screening van de pleegzorger;
 De herprofilering van de partnerorganisatie ‘Pleegzorg Vlaanderen’;
 Bijzondere kosten;
 Samenwerking met verwijzers.
In het verlengde van het evaluatierapport werd beslist rond een aantal thema’s een
vervolgevaluatietraject op te zetten, o.a. in kader van de evaluatie van de fusie van de
pleegzorgdiensten. In het licht hiervan wordt in 2017 en 2018 een audit uitgevoerd bij de
verschillenden pleegzorgdiensten.

Stuurgroep Klimaat
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke
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 ook onze leden, mee aan de slag gaan,
waaronder een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%, de opmaak van een klimaatvisieplan door
elke organisatie en het aanstellen van een klimaatverantwoordelijke.
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De verdere operationalisering en opvolging van de 13 engagementen gebeurt door een
stuurgroep bestaande uit het kabinet, het Departement WVG, VIPA, de koepels en het Vlaams
Energiebedrijf. Ook Jo-In sluit hierop aan en volgt dit thema van nabij op.
Thema’s die in 2017 op de agenda stonden waren:
 Eerste aanzet klimaatvisieplan;
 Eerste aanzet profiel en rol klimaatverantwoordelijke binnen organisaties;
 Uitwerking energieprestatiediagnoses op maat;
 Uitwerking financieringssysteem (volgend op de energieprestatiediagnoses op maat);
 Verzameling energiedata via TERRA;
 Ondersteuningsrol koepels – in afstemming met VIPA en het VEB.

OOOC EN OBC
Naar aanleiding van een nota rond de organisatie van de OOOC en de OBC, maakte het
Aansturingscomité Jeugdhulp begin 2017 de principiële keuze om voor één organisatiestructuur
voor de OOOC en de OBC te gaan. Om dit uit te werken, werd een taskforce opgericht,
bestaande uit de administraties, een vertegenwoordiging van de OOOC en de OBC en de koepels
die zich buigen over de inhoudelijke profilering en modulering, de financieel-technische
omkadering en de erkenningsvoorwaarden en het kwaliteitskader.
Inhoudelijk werden reeds stappen gezet om de verschillende modules die de OOOC en de OBC
aanbieden op elkaar af te stemmen. Financieel-technisch dienen er op niveau van beide
agentschappen nog stappen gezet te worden alvorens de taskforce verder kan. Er wordt naar
gestreefd om in 2019 effectief van start te gaan.

PVF Minderjarigen
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Dirk Verdonck (Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel).
De taskforce PVF minderjarigen is in 2017 onder leiding van de heer Bart Sabbe een 6-tal keer
samen gekomen. De vergaderingen van de taskforce worden voorbereid door een kernteam van
vertegenwoordigers uit diverse echelons.
Er werd naarstig voort getimmerd aan de uitbouw van de persoonsvolgende financiering voor
minderjarigen, maar het is en blijft geen evident verhaal. Er werden reeds heel wat bouwstenen
voor die persoonsvolgende financiering uitgewerkt. In 2017 betrof het vooral bouwstenen uit de
toeleidingprocedure voor minderjarigen naar een persoonsvolgend budget. Daarbij kwamen
vraagverheldering en ondersteuningsplanning, objectivering met inbegrip van budgetbepaling
en zorgzwaarte inschatting en tot slot ook de prioritering aan bod. Aan elk van deze bouwstenen
werd telkens één of meerdere vergaderingen van de taskforce besteed. Ook het proces van
herziening van een persoonsvolgend budget werd in grote lijnen uitgetekend.
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Eigen aan de specifieke context van minderjarigen zijn er ook een aantal bijzondere situaties
waarin kinderen zich kunnen bevinden en die afwijken van de gewone procedure voor het
verkrijgen en inzetten van een persoonsvolgend budget. Het gaat dan om crisishulp, de
procedure rond maatschappelijke noodzaak en gedwongen jeugdhulp. Voor deze specifieke
situaties werden er in 2017 aangepaste trajecten uitgewerkt.
Wat betreft de uitvoering van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen werd eind
2017 een voorstel gelanceerd om de PVF in 2019 voor een afgebakende groep (0- 6 jaar) op te
starten. Er is echter momenteel (april 2018) geen politiek draagvlak voor dit ontwerp en de
persoonsvolgende financiering voor minderjarigen zal dan ook zeker niet van start gaan per 1
januari 2019. We volgen dit proces op de voet op en houden de leden op de hoogte.

Vlaamse Forumgroep Signs of Safety (SOS)
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Mieke Lampaert (vzw De Patio), Elke Delporte (Vereniging Ons
Tehuis) & Ruth Kusé (OTA Antwerpen).
Op initiatief van Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteunende Diensten (OSD), werd in 2017 een
Vlaamse Forumgroep Signs of Safety opgericht. De forumgroep bestaat uit voorzieningen
Jongerenwelzijn, een afvaardiging van verwijzers en een vertegenwoordiging vanuit
Jongerenwelzijn (zowel de afdeling Ondersteunende Diensten als Voorzieningenbeleid). De
forumgroep heeft tot doel het implementatietraject van Signs of Safety binnen Jongerenwelzijn
op te volgen. Samen gaat de groep op zoek naar een duidelijk en afgestemd gemeenschappelijk
kader waarin we samen in het belang van de cliënt het verschil kunnen maken om zo de
veiligheid in de gezinnen te vergroten.
We merken dat er soms verschillen zijn in de snelheid waarmee SOS wordt geïmplementeerd.
Met de forumgroep willen we via het delen van goede praktijken kijken hoe we iedereen
kunnen meekrijgen in dit verhaal.
De forumgroep kwam in 2017 eenmaal samen en wordt in 2018 verder gezet.

Werkgroep A-document
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Mieke Lampaert (De Patio), Sigrid Desmet & Malik Mansouri
(Cidar)
De werkgroep A-document liep in 2016 en 2017 met als doel de vereenvoudiging van het Adocument. Op de samenkomsten van de werkgroep werden de verschillende luiken van het Adocument systematisch bekeken, met als doel het komen tot een hernieuwd A-document dat
kwaliteitsvol en bruikbaar is voor zowel de aanmelders, de cliënten als voor de toegangspoort.
Dit proces werd met een synthesenota met aanbevelingen begin 2017 afgerond. De
synthesenota werd in de loop van 2017 sectoraal en intersectoraal verder afgetoetst en moet in
de loop van 2018 leiden tot een nieuw A-document.
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Stuurgroep kwaliteit
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Sofia Feys (Zonnewende), Tine Minjauw (Oranjehuis) en
Annelies Mincke (Jo-In).
De stuurgroep kwaliteit werd in 2017 opnieuw samengesteld en bestaat uit een
vertegenwoordiging van Jongerenwelzijn (Afdelingen Voorzieningenbeleid), de koepels,
organisaties Jongerenwelzijn en Zorginspectie. Het doel van de stuurgroep is de jaarlijkse
organisatie van de kwaliteitsdag, het opvolgen van actuele kwaliteitsthema’s en ondersteuning
organiseren op basis van actuele noden binnen organisaties.
In 2017 kwam de stuurgroep samen op:
 9 februari 2017;
 14 maart 2017;
 26 april 2017;
 13 september 2017;
 20 december.
Thema’s op de agenda waren:
 De nota kwaliteit (kwaliteitsverslag, boomstructuur, bezetting & benutting, …);
 Bilateraal overleg Jongerenwelzijn – Organisaties;
 Opvolging en ondersteuning intervisiegroepen kwaliteit;
 Opvolging centraal thema 2017 ‘Onthaal’;
 Indicatoren;
 Ontsluiting good practices via het kennisplein;
 Organisatie van de kwaliteitsdagen 2017.
Vanuit de stuurgroep kwaliteit werden er in 2017 drie regionale kwaliteitsdagen georganiseerd,
met name op
 07/11/17: VAC, Leuven
 09/11/17: Huis Van de Sport, Antwerpen-Berchem
 21/11/17: VAC, Gent
Op het programma stond een inleiding en stand van zaken rond de kwaliteitsverslagen vanuit
Jongerenwelzijn, een plenaire insteek rond intervisiemethodieken of nieuwe autoriteit, een
insteek rond de verdere planning en thema’s van Zorginspectie en een divers aanbod van
workshops met good practices en innovatieve projecten.
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Overleg met Zorginspectie
Afgevaardigden vanuit vzw Jo-In: Sofia Feys (Zonnewende) & Annelies Mincke (Jo-In).
In het verlengde van de stuurgroep kwaliteit, waar Zorginspectie sinds 2017 deel van uitmaakt,
gingen in 2017 ook enkele samenkomsten (26/4 & 29/6) door tussen de koepels en
Zorginspectie. Dit specifiek rond volgende thema’s:
 Basis- en thematische inspecties binnen organisaties Jongerenwelzijn: De overgang van de
erkenningen van bepaalde - naar onbepaalde duur vraagt een nieuwe en planmatige
aanpak voor het toezicht op organisaties onder Jongerenwelzijn.
 Openbaarheid rapporten: De doelstelling van Zorginspectie is om in de toekomst alle
inspectierapporten actief openbaar te maken. Op vandaag is er een passieve openbaarheid,
waarbij eender welke burger de inspectieverslagen bij Zorginspectie kan opvragen.
Beide overlegmomenten werden voorbereid binnen het overleg verantwoordelijken en
pedagogisch verantwoordelijken binnen Jo-In. Zorginspectie loopt nu verder intern een traject,
waarin onze feedback wordt meegenomen. In 2018 wordt dit overleg opnieuw verdergezet.

Stuurgroep Dag van de Jeugdhulp
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke (Jo-In).
Waar in voorgaande jaren de ‘Dag van de Jeugdhulp’ steeds georganiseerd werd door
Jongerenwelzijn, Jo-In, SOM en het Vlaams Welzijnsverbond, kreeg deze dag voor de eerste keer
een meer intersectoraal cachet. De stuurgroep werd aangevuld met vertegenwoordigers van de
agentschappen Kind & Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid & het Departement Onderwijs.
Vanuit deze stuurgroep kreeg de eerste intersectorale Dag van de Jeugdhulp vorm. Deze vond
plaats op 31 mei 2017 in de Vooruit in Gent. Het centrale thema was “Het doorbreken van het
taboe rond geestelijke gezondheid”. Het programma bestond uit een voormiddag voor directies,
stafmedewerkers en begeleiders in de jeugdhulp. De namiddag stond helemaal in het teken van
de jongeren en ouders zelf met een gevarieerd programma met o.a. optredens van Baba Yega
en Radio Gaga. Een mooie, gezellige en inspirerende dag!

Stuurgroep - European 'Youth Care Platform'
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke (Jo-In).
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.
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Het European Special Youth Care Platform heeft
tot doel overheden en organisaties overheen
Europa, die instaan voor het realiseren van een
hulpaanbod voor kinderen en jongeren uit de
Bijzondere Jeugdzorg, samen te brengen om
van hieruit informatie, expertise, gegevens, etc.
uit te wisselen rond de organisatie en doelgroep van de jeugdhulpverlening in hun land.
In 2017 vonden twee samenkomsten van het Europees Platform plaats, nl.
 20 maart 2017 (Brussel);
 6 juni 2017 (Valencia).
Thema’s die behandeld werden:
 Project “A way home”;
 Project “After care guarantee”;
 Management van jeugdhulporganisaties in een veranderende socio-economische context;
 NEET-strategieën (jongeren ‘Not in Employment, Education and Training’).
De Vlaamse stuurgroep, bestaande uit Jongerenwelzijn, de koepels en het Kenniscentrum
Sociaal Europa, gaf eind 2017 de fakkel door aan een Oostenrijkse stuurgroep die vanaf 2018 het
voorzitterschap en de voorbereidingen van de samenkomsten van het platform op zich neemt.

Projecten
Steeds meer wordt Jo-In gevraagd om deel te nemen aan stuurgroepen, adviescommissies, …
van projecten. Onderstaand enkele voorbeelden van projecten die Jo-In in 2017 mee opvolgde.
Werkgroep ‘Diversiteit in de Jeugdhulp’
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke (Jo-In).
In de loop van 2017 kwamen we met een groep van vertegenwoordigers van
jeugdhulporganisaties samen rond tafel rond het thema ‘diversiteit in de jeugdhulp’, met een
focus op het belang van en de nood aan een duidelijk diversiteitsbeleid, dit op verschillende
niveaus en domeinen binnen de jeugdhulp.
Vandaag zijn er al heel wat initiatieven om diversiteit
en een diversiteitsbeleid meer op de agenda te
zetten, dit zowel op het niveau van de overheid, het
onderwijs
als
jeugdhulporganisaties.
Deze
initiatieven blijven echter te vaak beperkt tot het
niveau van onderzoek of analyse en leiden, wegens
het relatief vrijblijvend karakter, te weinig tot
concrete actieplannen en acties. Met deze
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werkgroep kwamen we tot een nota met aanbevelingen, waarmee we willen bijdragen tot meer
concrete acties naar een gedragen en kwaliteitsvol diversiteitsbeleid. Met de aanbevelingen
richten we ons tot 1) de overheid, 2) jeugdhulporganisaties en 3) het onderwijs.
In 2018 gaan we vanuit deze werkgroep actief in gesprek met diverse stakeholders.
Adviescommissie Onderzoek ‘Quality of life’
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Annelies Mincke (Jo-In).
Chris Swerts, onderzoeker aan de Hogeschool Gent, opleiding orthopedagogie, startte in
oktober 2015 het 3-jarig 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:
 Het zichtbaar maken van QOL-indicatoren bij jongeren die begeleid worden door een
organisatie met een gemoduleerd hulpaanbod;
 Het verankeren van de indicatoren in een gestandaardiseerd QOL-meetinstrument,
aangepast aan de doelgroep;
 Het implementatieproces van het instrument in de praktijk faciliteren.
De voornoemde doelstellingen worden vertaald in de volgende onderzoeksvragen
 Wat zijn relevante QOL-indicatoren voor deze jongeren?
 Wat zijn de psychometrische eigenschappen (validiteit en betrouwbaarheid) van het
instrument dat ontwikkeld is op basis van de bekomen QOL-indicatoren?
 Op welke manier kan QOL, met inbegrip van het meetinstrument, toegankelijk worden
gemaakt voor de jeugdhulpverlening?
Adviesgroep innovatieve projecten
Afgevaardigde vanuit vzw Jo-In: Mirte van de Griendt (Jo-In).
We namen vanuit Jo-In in 2017 ook deel aan adviesgroepen van innovatieve projecten van
enkele leden, met name:
 Back to basics (Vereniging Ons Tehuis): Met dit project wil Vereniging Ons Tehuis de eigen
visie op positief leefklimaat binnen leefgroepen delen met andere organisaties Bijzondere
Jeugdzorg en het thema 'leefklimaat in de residentiële jeugdzorg' over gans Vlaanderen
onder de aandacht brengen. Naast deelname aan de adviesgroep, organiseerden we in
2017 ook enkele thematische intervisiegroepen voor het project Back to basics.
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 Psychosociaal welzijn, leerrecht en verblijf als antwoord op leegte (Stappen vzw): Met dit
project wil Stappen vzw inzetten op het creëren van een nieuw pedagogisch model waar
het uitnodigen tot beweging bewust en preventief is ingebouwd. Met het uitbouwen van
een nieuw model van leefklimaat wil Stappen vzw uitnodigend zijn naar die jongeren die
vanuit hun psychische kwetsbaarheid een verhoogd risico hebben om af te haken. Dat
nieuw leefklimaat wordt grotendeels meebepaald door een aangepaste
begeleidershouding, gewijzigde woonformules en een extra aanbod naar het psycho-sociaal
welzijn en leerrecht.
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9. Signaalnota’s, bevragingen en brieven
Bovenstaande innovatieve projecten geven enkele uitdagingen weer waarmee organisaties,
zeker binnen verblijf, steeds meer geconfronteerd worden. Naast heel wat aanvragen voor
innovatieve projecten binnen verblijf en dagbesteding, kwamen er in 2017 ook heel wat noden
binnen de bijzondere jeugdzorg naar boven in de vorm van signaalnota’s, bevragingen en
brieven.
Zo rondde het Netwerk Jeugdhulp Zuid-Oost-Vlaanderen in mei een bevraging af (die overheen
Vlaanderen verspreid werd door de koepels) rond het aantal jongeren in verblijf en hoeveel
daarvan naar onderwijs gaan (regulier, deeltijds, POT) en hoeveel naar een andere vorm van
dagbesteding, al dan niet georganiseerd door de organisatie zelf. In totaal vulden overheen
Vlaanderen 29 Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) de vragenlijst in, wat
overeenstemt met een populatie van 401 jongeren (+15-jarigen). De resultaten gaven een
objectief beeld op de vele noden die gesignaleerd worden rond jongeren binnen verblijf die
weinig tot geen aansluiting vinden bij onderwijs. Zo gaven de resultaten o.a. weer dat 12% van
de doelgroep niet naar school gaan (noch regulier, noch deeltijds) en geen alternatieve
dagbesteding heeft. 12% van bovenstaande populatie zit dus overdag gewoon in de leefgroep.
In september ontvingen we vanuit Amon vzw, specifiek vanuit de afdeling OOOC Glorieux een
brief gericht naar de overheid en de koepels, geruggesteund door een brief vanuit de raad van
bestuur van Amon vzw. De brief gaat over een lopende begeleiding van een jongen van 10 jaar
die via de jeugdrechter toegewezen is aan het OOOC voor oriëntatie. Rond de jongere waren er
in de afgelopen weken heel wat agressie-incidenten geweest, waardoor de veiligheid van zowel
de jongen, de andere kinderen als de begeleiders niet gegarandeerd was. Het blijven zoeken
naar een kwalitatieve oplossing voor de jongere staat centraal, maar de begeleiders en de
organisatie botsen telkens opnieuw op muren binnen de Jeugdhulp die belemmeren om tot de
juiste hulp te komen. Eén voorbeeld, dat echter exemplarisch is voor veel signalen rond de
uitdagingen in de jeugdhulp in het omgaan met een steeds zwaarder wordende doelgroep.
In november 2017 ontvingen we vanuit de Oost-Vlaamse Directies van Organisaties voor
Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ), Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentra (OOOC) en Centra
Integrale Gezinszorg (CIG) (OVOP) een signaalnota waarin aan de alarmbel getrokken wordt
over de huidige druk op verblijf. Druk, ten gevolge van de verzwaring van de doelgroep, maar
ook en vooral door de manier waarop de jeugdhulp en toewijzingsprocessen op vandaag
georganiseerd zijn. Druk die ervoor zorgt dat zorg op maat onmogelijk wordt en er een steeds
groter gevoel van machteloosheid heerst bij alle actoren in het veld: de organisaties, de
medewerkers, de verwijzers, maar ook bij de jongeren en hun contexten. Men pleit in de
signaalnota voor voldoende middelen en het opzetten van een structureel plan (in dialoog en
samenwerking met de overheid) om op korte termijn binnen verblijf opnieuw tot een veilig en
positief leefklimaat te komen om de kernopdracht, m.n. een kwaliteitsvolle en bijzondere
jeugdzorg, waar te maken.

Jaarverslag 2017

vzw Jongerenbegeleiding-Informant

23

In aansluiting op bovenstaande oproep naar voldoende middelen, richtten wij in juli 2017 vanuit
Jongerenbegeleiding-Informant een schrijven naar Minister Vandeurzen, het kabinet en
Jongerenwelzijn waarin we reageerden tegen de niet-indexering van de werkingsmiddelen. De
werkingsmiddelen werden reeds voor de vijfde keer niet geïndexeerd en dit zal zich minstens tot
het einde van deze legislatuur verder zetten. Een maatregel die heel wat gevolgen heeft voor
organisaties, zowel financieel als inhoudelijk-pedagogisch.
Bovenstaande signalen, brieven en bevragingen geven ons als koepel heel wat waardevolle
input om met de overheid rond tafel te zitten rond noodzakelijk aan te pakken thema’s. De
overleggroepen die op initiatief van de overheid eind 2017 werden opgericht (m.n. de taskforce
verblijf en de werkgroep dagbesteding) laten zien dat deze signalen ook opgepikt worden door
de overheid en er ruimte ontstaat voor dialoog. Het mag echter niet bij dialoog blijven, maar er
moet ook actie en verandering komen. Dit zal in 2018 en 2019 hoog op de agenda van onze
koepelwerking staan.
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10. Studiedagen
10.1 Jeugdhulp aan jonge kinderen
In het najaar van 2017 organiseerden we een studiedag rond het thema jeugdhulp aan jonge
kinderen en hun context onder de naam “Kleine mensen in de grote wereld”.
Jeugdhulp aan jonge kinderen was een thema dat al enkele jaren op onze lijst stond 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 Kind & Gezin (K&G) (Van den Bruel & Stroobants, 2016),
het Congres "De toekomst is Jong" (K&G, 6/10/16) en Werf 2 “Zorggarantie voor het jonge
kind”, vonden we het een geschikt moment om het thema jeugdhulp en jonge kinderen als
thema voor onze studiedag naar voor te schuiven.
De studiedag vond plaats op 17 november 2017 in K&G in Brussel. In totaal mochten we meer
dan 140 deelnemers verwelkomen.
Tim Stroobants (K&G) en Benedikte
Vandenbruel (Jongerenwelzijn) openden de
dag met de Vlaamse beleidslijnen inzake
jeugdhulp aan en uithuisplaatsing van jonge
kinderen. Harriet Ward (Centre for Child and
Family Research, Department of Social
Sciences, Loughborough University, GrootBrittanië) nam ons vervolgens mee in een
pakkend verhaal over het belang van
continuïteit en verbondenheid tijdens
plaatsingen van jonge kinderen in de jeugdhulp. Vervolgens hadden de deelnemers keuze uit
een diverse waaier aan workshops rond de thema’s leefklimaat, handelingsgericht werken,
infant mental health, geweldloos en verbindend communiceren, … Een interessante en
gevarieerde dag, die ook zo door de deelnemers geëvalueerd werd.

10.2 Gezonde Goesting
In het verlengde van het Project ‘Gezonde Gasten’ van het Vlaams
Instituut Gezond Leven, stak Jo-In mee zijn schouders onder de
organisatie van de studiedag ‘Gezonde Goesting’ (15/3, De Factorij,
Brussel). 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,
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seksualiteit, alcohol en illegale drugs en 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 was om iedereen te
laten kennis maken met deze methodieken.
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11. Publicaties
11.1 Tijdschrift Agora
Naar goed gewoonte verschenen in 2017 weer vier Agora’s (maart, juni, september en
december).
Agora is nog steeds een tijdschrift voor en door praktijkwerkers
binnen de brede jeugdhulp. De doelstelling van Agora is
medewerkers in de jeugdhulp een forum bieden door 1) het
uitwisselen van concrete ervaringen binnen de praktijk en het
begeleidingswerk en 2) het opvolgen van veranderingen en nieuwe
trends. Om deze doelstelling te bereiken hebben we sinds 2016
naast een gedrukte versie van Agora ook een digitale versie, wat
het verspreiden van de agoranummers binnen organisaties
makkelijker maakt.
Enkele thema’s die in 2017 een plekje kregen in één van de edities:
 Jeugdhulp aan jonge kinderen;
 Innovatieve projecten in de jeugdhulp;
 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet;
 Diversiteit binnen de leefgroepen voor NBMV;
 Positieve heroriëntering;
 Dag van de Jeugdhulp: Geestelijke gezondheid – voorbij het taboe;
 …
Het themanummer (december 2017) stond in het teken van het thema “Jongvolwassenen in de
Jeugdhulp”. Met het actieplan Jongvolwassenen en ‘Werf 3’ kwam er in 2017 heel wat beweging
rond de overgang van jongvolwassenen naar een zelfstandig leven en de randvoorwaarden
hiertoe. Heel wat auteurs deden een interessante bijdrage aan dit themanummer waaronder:
 Sharon Van Audenhove (Jongerenwelzijn) rond het actieplan Jongvolwassenen;
 Cachet en SOS Kinderdorpen rond professionele nabijheid;
 De Cocon rond hun La Vie-werking;
 Wim Delabie (CAW Zuid-West-Vlaanderen) over ‘loopplanken’;
 Arktos rond Bounce;
 Annelies Mincke (Jo-In) rond ‘Jouw Ingebrachte Mentor’;
 …
De leden van de redactieraad in 2017:
 Vanessa Hoste: vzw De Patio - OOOC ’t Laar;
 Dries Verdonck: Pleegzorg West-Vlaanderen;
 Marjan Detavernier: Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding;
 Koen Toye: Miras Kortrijk;
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 Mieke Lampaert: vzw De Patio ;
 Frances Van Belle: CAW Oost-Vlaanderen;
 Annelies Mincke: vzw Jo-In.
Verder is er ook nog de steun van verschillende ‘antennes’ die de redactieraad informeren over
interessante thema’s voor artikels. In 2017 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).

11.2 Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is een communicatiemiddel naar de leden van vzw Jo-In toe, waarin actuele
beleidsinformatie en informatie rond de werking van vzw Jo-In wordt opgenomen. De
nieuwsbrief verscheen in 2017 in totaal 6 keer.

Jaarverslag 2017

vzw Jongerenbegeleiding-Informant

28

12. Informant
Dat we bij Jo-In graag samenwerken, vertaalt zich ook door in het aanbod van onze
vormingsdienst Informant. Als we inventariseren met wie Informant allemaal heeft
samengewerkt in 2017 komen we tot een breed netwerk overheen heel Vlaanderen met een
uiteenlopende expertise: onze vormingswerkers, partnerorganisaties, leden, het team van Jo-In.
Ons netwerk blijft altijd groeien.
Ons vormingsaanbod was tot nu toe vooral gericht op de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
In het verdere groeipad van Informant maken we expliciet de keuze om een praktijkgericht
aanbod uit te bouwen in de regio’s Antwerpen, Vlaams-Brabant & Brussel en Limburg. Dit willen
we doen door zelf vormingen in deze regio’s te organiseren. Maar ook hier komen we verder
door het aangaan van samenwerkingen en zijn we op zoek gegaan naar partners in deze regio’s.
2017 was op het vlak van medewerkers een schakeljaar voor Informant. Na bijna 10 jaar als
coördinator van Informant, nam Johan Moreels in juni 2017 afscheid van Jo-In. Waar Johan zelf
ook vorming gaf, werd er bij de aanwerving van zijn opvolgster Mirte van de Griendt voor
gekozen dat zij zich volledig op de coördinatie van Informant kan richten.

12.1 Vormingsaanbod
Open aanbod
In 2017 organiseerde Jo-In 58 opleidingen in open aanbod. Helaas moesten we door redenen als
ziekte van de docent, te weinig deelnemers, etc. ook dit jaar opleidingen afzeggen. Uiteindelijk
zijn er 32 opleidingen doorgegaan.
Een aantal populaire thema’s als DUPLO, herstelgericht werken en geweldloos verzet stonden
terug op de agenda. Maar we zetten ook altijd bewust in op vernieuwing met thema’s als rouw
bij kinderen en jongeren, omgaan met verontrusting en KOPP (Kinderen met Ouders met
Psychische Problemen), etc.
Het merendeel van de vormingen vond plaats in onze eigen vormingsruimtes aan het Stapelplein
in Gent en enkele vormingen bij partnerorganisaties in West-Vlaanderen. Vanuit ons streven om
ons aanbod verder uit te breiden overheen Vlaanderen organiseerden we ook drie vormingen in
Antwerpen of Brussel.
We blijven sturen op kwaliteit en sturen daarom de deelnemers na elke vorming een
evaluatieformulier toe. De uitkomst van deze evaluaties is over het algemeen positief en met
bemerkingen van de deelnemers gaan we samen met de docent aan de slag om de vorming voor
de volgende keer aan te passen. Het valt ons op dat veel deelnemers aangeven dat ze de inhoud
van de vormingen goed praktisch kunnen toepassen en er vaak direct mee aan de slag gaan. Dat
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sluit goed aan bij onze missie om een praktijkgericht vormingsaanbod voor de werkvloer en de
directiekamer te organiseren.
In de tabel hieronder ziet u het aantal vormingen, vormingsuren en deelnemers sinds 2008 voor
ons open aanbod.
OPEN AANBOD 2008 2009
Aantal
15
22
vormingen en
opleidingen in
open aanbod

2010
35

2011
32

2012
37

2013
41

2014
40

2015 2016
49
52(41)

2017
58 (32)

Totaal
aantal 204
vormingsuren
in open aanbod

294

558

570

522

642

588

603

552

564

Totaal
aantal 336
deelnemers in
open aanbod

401

493

511

517

594

509

646

510

341

Op maat
In 2017 bood Jo-In weer een breed aanbod van opleidingen op maat aan. We zien hier dezelfde
thema’s terugkomen als in ons open aanbod, maar passen bij op maat opleidingen de inhoud
aan naar de wensen van de organisatie. Het gebeurt regelmatig dat organisaties zich met een
klein aantal deelnemers inschrijven voor ons open aanbod om kennis te maken met een
onderwerp en er vervolgens voor kiezen met een op maat vorming deze kennis in de organisatie
te verspreiden.
Thema’s die in 2017 vaak als op maat vorming gevraagd werden zijn: geweldloos verzet, omgaan
met verontrusting, communicatie en gespreksvoering, contextbegeleiding, etc. Naast vragen
voor opleidingen was de vraag voor coaching, consult, supervisie en procesmanagement ook
weer groot in 2017.
We kregen ook weer een aantal grotere opdrachten binnen. In 2016 starten we met het trainen
van de medewerkers van de OOOC’s in Vlaanderen rond Handelingsgerichte diagnostiek. Deze
opdracht liep door in 2017. Op het moment zijn bijna alle medewerkers rond dit thema getraind.
Bij Pleegzorg Antwerpen mochten we zowel een traject doelgericht werken als participatieve
basishouding uitzetten. Daarnaast mochten we op de studiedag over verontrusting van het IROJ
West-Vlaanderen 8 workshops begeleiden.
Onze op maat opleidingen en begeleidingen worden altijd uitgevoerd door trainers met een
praktijkervaring om de inhoud zo goed mogelijk op de praktijk te laten aansluiten. Ons doel is
altijd dat medewerkers direct in de praktijk aan de slag kunnen met wat ze tijdens de vorming
hebben geleerd.
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In onderstaande tabel ziet u het aantal vormingen, vormingsuren en deelnemers van onze op
maat vormingen sinds 2008.
AANBOD
OP 2008
MAAT
Aantal
27
vormingen en
opleidingen in
gesloten
aanbod
Totaal
aantal 294
vormingsuren
in
gesloten
aanbod

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017

31

55

57

53

65

50

98

119

89

360

714

720

750

672

602

955

1404

1119

Raming totaal 400
aantal
deelnemers in
gesloten
aanbod
(raming)

500

720

808

780

750

720

1820

2133

1602

12.2 Samenwerkingen en projecten
Jo-In is altijd op zoek naar verbinding en naar mogelijkheden om met partnerorganisaties samen
te werken. Dit doen wij bijvoorbeeld door ons in te tekenen voor projecten of door specifieke
samenwerkingen aan te gaan.

Quest-it
Quest-it brengt, behoudt en versterkt expertise in social profit door middel van vorming,
coaching, advies en werving & selectie. Jo-In trekt als partner van Quest-it de pijler vorming. Op
deze manier kunnen we voor onze leden en andere klanten binnen de jeugdzorg een breder
vormingsaanbod binnen de social profit voorzien. En natuurlijk genieten onze leden een korting
op het aanbod van Quest-it.
Binnen Quest-it organiseerde Jo-In 9 vormingen in open aanbod waarvan er
7 zijn doorgegaan. Thema’s die populair waren in 2017 waren waarderend
medewerkersbeleid, haal meer uit je vergadertijd, communicatie en een
inleefsessie rondom dementie. Daarnaast voerde Jo-In binnen Quest-it
opdrachten op maat uit.
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West Online
2017 was het derde en laatste jaar van het project West Online waarmee we samen met Tonuso
vzw aan de slag gingen rond mediawijsheid. Dit project was mede mogelijk dankzij de steun van
de provincie West-Vlaanderen.
In drie jaar West Online vormden we tal van medewerkers, kinderen en jongeren uit de
jeugdhulp, VAPH en het onderwijs. Daarnaast hebben we de opgedane kennis van dit project
vastgelegd in vormingspakketten rond mediawijsheid waar organisaties zelf mee aan de slag
kunnen. Tenslotte hebben we een intervisiegroep begeleid waarin verschillende medewerkers
samen kwamen om hun ervaringen met media te delen.
Bij de afronding van het project kwamen we tot de conclusie
dat er nog steeds een grote vormingsvraag rondom
mediawijsheid bestaat. Daarom hebben we in het voorjaar
van 2018 in ons open aanbod vormingen rond dit thema
gepland. Daarnaast bieden we deze vormingen ook op maat
aan.

Knooppunt-online
Knooppunt-online is een expertisecentrum die welzijns- en
zorgorganisaties ondersteunt bij het verkennen en implementeren van
onlinehulp. Jo-In is als samenwerkingspartner betrokken geweest bij het
uitbouwen van dit knooppunt. 2017 was het laatste jaar van deze uitbouw,
vanaf 2018 wordt het knooppunt ingebed in het Steunpunt Mens en
Samenleving (SAM).

Back to Basics
Met het innovatief project ‘Back to Basics’ wil Vereniging
Ons Tehuis (VOT) het thema ‘positief leefklimaat in
verblijf’ uitrollen over het Vlaamse Jeugdhulplandschap.
Vanuit Jo-In participeren we in de adviesgroep van het
project. Binnen het project organiseren we, in
samenwerking met VOT en enkele andere bijzondere
jeugdzorgorganisaties, enkele themasessies. In 2017
gingen er een reeks van 4 themasessies door onder
begeleiding van Steevliet vzw rond individuele begeleiding.
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12.3 Samenkomst vormingsmedewerkers
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen we ook in 2017 samen met de vormingsmedewerkers van
Informant. Deze samenkomsten hebben tot doel het netwerken tussen onze freelancers te
bevorderen en uit te wisselen rond actuele thema’s binnen de vormingswereld.
Op de agenda stond een uitwisseling rond “Hoe aan de slag gaan met deelnemers aan
vormingen die minder gemotiveerd zijn, een passieve houding aannemen of weerstand
vertonen?”. Dit zorgde voor een leuke uitwisseling waarin onze vormingsmedewerkers elkaar
ideeën gaven rond hoe deelnemers te activeren en te motiveren.
Daarnaast werd op deze samenkomst ook afscheid genomen van Johan Moreels die bijna 10 jaar
aan het roer stond van onze vormingsdienst. Maar gelukkig was Mirte van de Griendt, sinds mei
2017 onze nieuwe coördinator van Informant, ook aanwezig en konden onze freelancers dus
ook direct met haar kennismaken.
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13. Een vooruitblik op 2018
Een jaarverslag is niet alleen een terugblik maar evenzeer een kijken naar de toekomst. Het
jaarverslag 2017 werpt bijgevolg reeds licht op wat vzw Jongerenbegeleiding-Informant in 2018
te wachten staat. Naast de dienstverlening, vertegenwoordiging, vormingsaanbod, … die we
reeds opnemen, staan er in 2018 enkele specifieke thema’s en projecten op de agenda.

13.1 Thema’s op de beleidsagenda
Van dialoog tot actie
In 2017 kwamen er vanuit de praktijk heel wat signalen rond noden die zeer actueel zijn, vnl.
vanuit de module verblijf. Onder punt “9. Signaalnota’s, bevragingen en brieven” gingen we hier
reeds op in. Dit leidde in 2017 tot de oprichting van heel wat overleggroepen op initiatief van de
overheid, waaronder de ‘taskforce verblijf’ en de ‘werkgroep dagbesteding’. Overlegfora die
zorgen voor ruimte om met de overheid in dialoog te gaan. Het mag echter niet bij dialoog
blijven, maar er moet ook actie en verandering komen. Actie tot het effectief herdenken van de
module verblijf, actie tot een Vlaanderen dekkend kwalitatief aanbod van dagbesteding, actie
tot een meer gedeelde verantwoordelijkheid tussen onderwijs en welzijn, actie tot indexering
van de werkingsmiddelen, … Binnen Jo-In volgen we dit in 2018 en ook in 2019 van nabij op en
willen we mee motor zijn tot effectieve veranderingen, samen met onze leden.

4 werven: actieve opvolging en evaluatie
In september 2017 zette Minister Vandeurzen zijn vier werven uit, met name:
 Werf 1: Eén gezin, één plan;
 Werf 2: Zorggarantie voor jonge kinderen en hun context;
 Werf 3: Actieplan jongvolwassenen;
 Werf 4: Het decreet jeugddelinquentierecht.
In 2017 werden al enkele van deze werven grondig in de steigers gezet, waaronder via twee
rondzendbrieven met uitbreidingsbeleid (werf 1 en werf 3). In de loop van 2017 kreeg het
nieuwe decreet jeugddelinquentierecht verder vorm, wat zich in 2018 en 2019 zal uiten in de
eerste concrete veranderingen in het jeugddelinquentielandschap (werf 4). Rond werf 2
(zorggarantie voor jonge kinderen) kwamen er nog geen concrete maatregelen.
Deze werven zullen zowel in 2018, maar ook in de jaren daaropvolgend, actief opgevolgd en
geëvalueerd worden binnen Jo-In.
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Memorandum 2019-2024
Hierbij aansluitend zal in het najaar van 2018 samen met onze leden vorm en inhoud gegeven
worden aan ons Memorandum 2019-2024. Enkele thema’s die hierin alvast een plaats zullen
krijgen zijn:
 De uitdagingen binnen verblijf;
 De nood aan een gedeelde verantwoordelijkheid tussen onderwijs en welzijn;
 De noodzaak van een Vlaams verhaal “Eén gezin, één plan”. Werf 1 is vandaag niet
Vlaanderen dekkend, wat het recht op jeugdhulp niet garandeert voor alle Vlaamse
kinderen, jongeren en hun context;
 De indexering van de werkingsmiddelen;
 Het decreet Jeugddelinquentierecht;
 …
We zullen ons uiteraard niet beperken tot het louter formuleren van noden, maar gaan met
onze leden actief op zoek naar concrete, kwaliteitsvolle en structurele oplossingen die we aan
de volgende Minister van Welzijn willen meegeven.

13.2 Verandering in strategische partners
2018 brengt enkele grote veranderingen met zich mee inzake de strategische partners waarmee
we vanuit Jo-In samen werken.
Zo komen in 2018 de steunpunten onder het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
samen één in fusiesteunpunt, genaamd ‘Steunpunt Mens en Samenleving’ of kortweg SAM.
SAM verbindt de expertise van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt
ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp, Vlaams Centrum Schuldenlast, Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk en Straathoekwerk.be. Met enkele van deze steunpunten, m.n. Steunpunt
Jeugdhulp, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt ExpertiseNetwerken, hadden we
vanuit Jo-In reeds jaren een zeer intensieve samenwerking in het samen uitzetten van
inhoudelijke projecten en vormingen. We gaan in 2018 met SAM in gesprek om te onderzoeken
op welke manier we deze constructieve en kwaliteitsvolle samenwerking blijvend vorm kunnen
geven en doen groeien.
Daarnaast wordt in 2018 hard gewerkt aan de eenmaking van één jeugdhulpagentschap. De
Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één om kinderen,
jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Deze eenmaking, die vooral vanaf 2019 concreet
in de praktijk vorm zal krijgen, vraagt in 2018 toch reeds de nodige opvolging vanuit onze
koepelwerking, gezien dit ook een invloed zal hebben op onze samenwerking met de overheid.
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13.3 Ondersteuning van onze leden
Vanuit Jongerenbegeleiding-Informant zetten we blijvend in op actuele thema’s en de
ondersteuning van onze leden. Zo zetten we in 2018 een vormings- en intervisietraject uit rond
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) en
klimaat.

13.4 Huisvesting
In 2018 zal Jo-In op zoek moeten gaan naar een nieuwe ruimte voor het kantoor en de
vormingsruimtes. Het gebouw dat wij aan het Stapelplein huren, wordt door de eigenaar
omgebouwd tot appartementen. De bouwvergunning hiervoor is nog in aanvraag en daarom is
een exacte planning nog niet te maken. Onze verwachting is echter dat wij in het najaar van
2018 zullen moeten verhuizen. Wij kijken uit naar een locatie in Gent die goed bereikbaar is
vanaf een treinstation, zodat deelnemers van onze ledenvergaderingen en vormingen ons goed
kunnen bereiken.

13.5 Medewerkers
In 2018 zullen er binnen het team van Jo-In (tijdelijk) enkele wijzigingen zijn. Annelies Mincke zal
wegens gezinsuitbreiding van begin juni tot en met half november 2018 afwezig zijn. In deze
periode neemt Mirte van de Griendt haar taken als coördinator van de koepelwerking over. De
taken van Mirte voor Informant zullen in deze periode opgenomen worden door een nieuwe,
tijdelijke collega Annelies D’Hulster.
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BIJLAGE 1: LEDENLIJST 2017
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

Vzw aPart
Vzw Amon
Bethanie vzw
Vzw Binnenstad
CAH West-Vlaanderen
CAW N-W-Vlaanderen, team jeugdzorg
Cidar vzw
CIG Huis Ter Leye
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
Den Engel
Vzw Elkeen
Vzw Golfbreker
HCA Oost-Vlaanderen
Hogeschool Gent,
opleiding orthopedagogiek

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
Doorniksesteenweg 209, 8500 Kortrijk
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

Vzw De Loods
Vzw Jeugdzorg
Jeugdzorg De Brug
vzw Jongerenbegeleiding-Aura
Jongerenwerking Pieter Simenon
Kompani Vzw
Lionshulp
Home Magnolia - Ons Geluk
OTA Oost- en West-Vlaanderen
OTA Vlaams-Brabant & Brussel
OTA Antwerpen
OBJ Limburg
Vereniging Ons Tehuis
Vzw Oranjehuis
Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel
Pleegzorg West-Vlaanderen
Vzw Radar
Begeleidingscentrum Stappen vzw
Tronkestik ECGG
Zonnewende

Godtschalckstraat 3, 8958 Loker
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
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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