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1 Voorwoord 
 

 

Soms zijn gebeurtenissen zo ingrijpend dat ze een referentiepunt worden. Er is dan sprake van een 

tijd voor en een tijd na de gebeurtenis. De eerste mens op de maan, de invoering van de euro,… 

 

Voor De Patio was 2010 er alvast zo eentje. Een tijdperk waar 10 kleine vzw’tjes elk afzonderlijk 

bestonden, werd afgesloten en een nieuw tijdperk waar krachten, kennis,… gebundeld werden, was 

aangebroken.  

 

2020 zou dan ook een feestjaar worden waarin we met jongeren, medewerkers, collega-organisaties, 

externen,… samen ‘De Patio’ zouden vieren. De feesten zouden in teken staan van verbinding met 

elkaar, onze jongeren, de sector, de buurt. Kortom opnieuw een jaar dat wel kon uitgroeien tot een 

referentiejaar.  

 

En het begon heel goed !  

In januari hadden we onze personeelsnamiddag die in het teken stond van verbinden vanuit sterktes. 

Iedere medewerker die iets kon en wilde delen met zijn collega’s kon hier zijn ei kwijt.  

Het werd een zeer ongedwongen, ontspannen en verbindende namiddag met een aanbod voor 

iedereen !  

 

Toen besliste de geschiedenis echter ook om van 2020 een referentiejaar te maken.  

2020 zal altijd het ‘corona – jaar’ zijn, het jaar van de pandemie, het kleine virusje dat erin geslaagd is 

de hele wereld stil te leggen. 

Zo ook onze festiviteiten.  

 

2020 werd niet het jaar van feestvieren, maar corona heeft ons niet verhinderd om er toch het jaar 

van ‘verbinding’ van te maken. 

- Collega’s steunden en ondersteunden elkaar door bij te springen waar er extra ondersteuning 

nodig was door afstandsonderwijs, grotere leefgroepen,… 

- Afdelingen ondersteunden elkaar door interne time – outs te organiseren voor elkaar.  

- Er was verbinding en ondersteuning voor de sector door het oprichten van een extra time–

out afdeling.  

 

Hoe dit virus nu juist ontstaan is, waar het allemaal begonnen is,….  

In de geschiedenisboeken zal hier later misschien meer duidelijkheid over zijn. Nu is er  vooral twijfel.  

 

Waar niet over getwijfeld moet worden, is het effect dat het virus had op de wereld, de mens.  

Die effecten waren niet altijd hoopgevend : depressies, moedeloosheid, eenzaamheid, 

angststoornissen,…  

 

In de kronieken van De Patio zal 2020 echter niet negatief omschreven worden.   

Eerder als een jaar van solidariteit, flexibiliteit en creativiteit. Om de proef op de som te nemen 

onderstaande oefening voor alle medewerkers om 2020 in 1 woord te omschrijven. Hierbij de 

hoopgevende ‘woordwolk’ die daar de samenvatting van is en hoe De Patio 2020 zal herinneren.  

 

Heel veel leesplezier met het verslag van een ‘referentiejaar’.  

Met dank aan iedereen die hier op welke manier dan ook aan heeft meegewerkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Visie op Kwaliteit 
 
 

2.1 Inleiding 
 

Panta rhei : alles stroomt, alles verandert. 

 

Zo ook onze visie op kwaliteit.  

 

Iedereen die de jaarverslagen grondig doorneemt en de verbetertrajecten opvolgt, zal vol spanning uitkijken 

naar het volgend hoofdstuk. Een herziening van visie op kwaliteit staat dan ondertussen ook al twee jaar op 

het programma, zo ook in 2020.  

 

Zoals zoveel zaken heeft deze herziening echter niet onze volle aandacht kunnen krijgen . In 2020 is kwaliteit 

door verschillende redenen nog niet aan een grondige herziening onderworpen.  

 

Ondertussen is 2021 gestart en is het herzien van de visie opnieuw aan de orde.   

 

De kwaliteitscel is uiteindelijk volop bezig deze visie te herbekijken. Volgend jaar mag hier dus een herwerkte 

versie verwacht worden. Aan de geest van de visie zal niet zoveel veranderd zijn.  

 

De doelstelling van de werkgroep is vooral om ze gebalder, verstaanbaarder, concreter te maken. Het moet 

een echte werktekst worden die voor iedere medewerker begrijpbaar is. De gemengde werkgroep heeft 

hier mee voor gezorgd.  

 

Dit jaar wordt nog de huidige visie meegegeven.   

 

2.2 Wat is kwaliteit ? 
 

Voor een zinvol kwaliteitsdebat is het belangrijk om te beseffen dat kwaliteit een abstract en relatief  begrip 

is. 

 

Met het eerste wordt bedoeld  dat kwaliteit geen op zich staand gegeven is, maar steeds gekoppeld is aan 

een product, een zaak of een ding. Kwaliteit is een eigenschap van iets. Er wordt gesproken over de kwaliteit 

van een auto, een koelkast, de hulpverlening, ...  

 

Ten tweede is het relatief omdat kwaliteit een oordeel van mensen veronderstelt. Aan het begrip kwaliteit 

worden vanuit verschillende standpunten en op verschillende tijdstippen evenveel betekenissen gegeven. 

Ieder heeft een eigen beeld, een eigen invulling. 

 

Kwaliteit heeft veel te maken met wat 'goed' en wat 'niet goed' is. Kwaliteit is echter geen absoluut gegeven. 

'Kwaliteit' kan je niet voor eens en voor altijd meten en vastleggen. Over 'de kwaliteit' wordt namelijk een 

oordeel uitgesproken. Zo'n oordeel komt tot stand op basis van vele en heel verschillende elementen.  

Een oordeel over 'de kwaliteit' is daarom: 

- afhankelijk van de normen en waarden van de personen die dit oordeel uitspreken en dus een subjectief 
bepaald begrip; 

- afhankelijk van de omstandigheden waarin de beoordelaar verkeert en daarmee een situationeel bepaald 
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begrip; 
- afhankelijk van de tijd waarin de beoordelaar leeft en daarmee een in de tijd variërend begrip.  

 

Zo zal vanuit het standpunt van de cliënt kwaliteit bepaald zijn in functie van het voldoen aan zijn specifieke 

verwachtingen. In zijn opvatting betekent kwaliteit waarschijnlijk vrijwel hetzelfde als tevredenheid bij de 

klant of zijn vertegenwoordigers. De hulp- en dienstverleners zullen vooral professionele standaarden, eigen 

zingeving én arbeidstevredenheid laten doorklinken in hun bepaling van kwalitatieve zorg. 

 

In het welzijnswerk hebben 'professionelen' altijd een belangrijke rol gespeeld in het vastleggen van de vorm 

en de inhoud van het welzijnsaanbod.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen om de gebruiker een steeds grotere stem te geven in de 

formulering van de eisen en de vormgeving van ons aanbod. Kwaliteitszorg biedt een ideale mogelijkheid 

en een aantal handvatten om de positie van de cliënten in het kwaliteitsdebat te verbeteren. 

 

Een derde element van de relativiteit van het begrip kwaliteit is dat kwaliteit steeds moet gezien worden in 

relatie tot de ingezette middelen. Het gaat met andere woorden over optimale kwaliteit van hulp- en/of 

dienstverlening, nooit over 'absolute' kwaliteit.  Kwaliteit kan maar gemeten worden in correlatie met  de 

beschikbare middelen. Kwaliteitseisen moeten dan ook steeds 'haalbaar en realiseerbaar' zijn. 

 

2.3 Uitvoeren van een kwaliteitsbeleid 
 

Binnen ons beleid is het doel te werken rond  'kwaliteit van zorg' en 'kwaliteitszorg'. Beiden zijn in wezen te 

onderscheiden maar niet te scheiden aspecten van het kwaliteitsbeleid van een welzijnsvoorziening. 

 

2.3.1 Werken aan kwaliteit van zorg 
 

Kwaliteit van zorg is te omschrijven als de inhoud van de hulp- en dienstverlening en de werking van de 

voorziening. 

 

2.3.2 Werken aan kwaliteitszorg 
 

Kwaliteitszorg kan omschreven worden als de diverse activiteiten binnen de organisatie die maken dat de 

kwaliteit van de aangeboden hulp- en dienstverlening van de werking op een systematische en 

gestructureerde wijze tot stand komt. Waar zorg om de kwaliteit  en het werken aan kwaliteit altijd een 

zaak is van alle medewerkers in de organisatie, is het introduceren van kwaliteitszorg een taak van specifieke 

medewerkers in de organisatie. Kwaliteitszorg is een managementinstrument dat wordt toegepast in de 

organisatie om het kwaliteitsbeleid te realiseren. Hiertoe worden twee belangrijke instrumenten gebruikt: 

een kwaliteitssysteem en een kwaliteitsplanning, die hun neerslag vinden in het kwaliteitshandboek. 

 

2.4 Kwaliteitsstructuur 
 

Binnen De Patio is het doel op vlak van kwaliteit zoveel mogelijk iedere medewerker te betrekken en/of op 

de hoogte te stellen van de kwaliteitswerkzaamheden en deze kwaliteitswerkzaamheden ook zoveel 

mogelijk binnen de bestaande interne structurele overlegmomenten te plannen en af te handelen.  

 

Op niveau van De Patio is de werkgroep kwaliteit actief.  
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De werkgroep is samengesteld uit een aantal medewerkers die expertise opbouwden op vlak van 

kwaliteitszorg. De werkgroep heeft als verantwoordelijkheid overzicht te bewaren over de werkzaamheden 

op vlak van kwaliteit op niveau van de afdelingen en om voorstellen te doen om op een efficiënte en 

haalbare manier de verschillende activiteiten op vlak van kwaliteit te organiseren in De Patio met voldoende 

participatie van alle betrokkenen. 

 

Per afdeling van De Patio is een kwaliteitscoördinator aangesteld. 

Een kwaliteitscoördinator draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsprojecten. Een 

belangrijke functie van de kwaliteitscoördinator is het linken van de verschillende kwaliteitsprojecten aan 

elkaar en aan de organisatie. Bovendien dient hij toe te zien hoe de ideeën inzake kwaliteit en de daartoe 

te nemen maatregelen verder vertaald worden naar lagere of hogere echelons. De kwaliteitscoördinator 

heeft een belangrijke functie in het sensibiliseren van medewerkers en in het ondersteunen van het 

management in de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. 

 

De kwaliteitscoördinatoren van alle afdelingen van De Patio komen maandelijks samen in de staf. Hier 

wordt gezocht naar afstemming van het kwaliteitsbeleid op elkaar via intervisie en uitwisseling van 

ideeën. Vanuit het directieteam worden de werkzaamheden opgevolgd door de verantwoordelijke 

kwaliteit.  

 

2.5 Betrokkenheid op kwaliteit in De Patio 
 

Betrokkenheid op kwaliteit in De Patio vertrekt vanuit onze visie op kwaliteit: onze centrale focus is het 

bieden van kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening.  

Deze kwaliteit wordt beschouwd als relatief en afhankelijk van het oordeel van de betrokkenen. In eerste 

instantie zijn dit de gebruikers en de medewerkers van De Patio. Omdat kwaliteit ook afhankelijk is van 

omstandigheden en tijd, is het de bedoeling een systeem uit te bouwen waarbij periodiek en bij noodzaak 

alle aspecten van de hulpverlening bekeken worden. 

 

Aangezien de medewerkers van de organisatie cruciale betrokkenen zijn bij het bieden en beoordelen van 

kwaliteit, wil De Patio op dit vlak zoveel mogelijk iedere medewerker betrekken bij het werken aan kwaliteit. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker van De Patio om binnen zijn functie bij te dragen aan 

een kwaliteitsvolle werking. De leden van de directie en de staf willen hierbij uitdrukkelijk een 

sensibiliserende rol opnemen ten aanzien van de andere medewerkers om het kwaliteitsdenken als 

meerwaarde voor cliënten, medewerkers en organisatie uit te dragen. 

 

Dit betekent concreet dat medewerkers vanuit deze visie op kwaliteitszorg van De Patio dagelijks werken in 

de organisatie. Dit impliceert niet alleen het streven naar kwaliteit maar ook het oog hebben voor wat beter 

kan en hoe deze mogelijke verbeteringen kunnen gerealiseerd worden en structureel kunnen verankerd 

worden in de manier van werken in de organisatie. 

 

Om te streven naar deze houding van medewerkers worden systematisch volgende acties in verband met 

kwaliteit ondernomen: 

 

- denkoefeningen rond kwaliteitsthema’s met de verschillende teams en medewerkersgroepen; 

- ter beschikking stellen van toegankelijke en bruikbare teksten, onder andere in de kwaliteitshandboeken; 

- bieden van houvast bij het werken met de cliënten en in de organisatie, met de kwaliteitsteksten en –

procedures als basisinstrumenten; 
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- inwerkingstrajecten op maat voor elke medewerker met kwaliteitshandboeken en teksten als essentieel 

onderdeel; 

- actieve communicatie over de kwaliteitsteksten en over het systematisch onderhoud ervan; 

- opstellen van verbeterprojecten vanuit de noden van de werkingen en de medewerkers, met inbreng 

van de betrokkenen zelf (medewerkers, cliënten, …). 

 

2.6 Methodiek en instrumenten 
 

Voor het werken aan integrale kwaliteitszorg gaat De Patio uit van het EFQM-model (European Foundation 

for Quality Management). Dit model laat toe een organisatie door te lichten in al haar facetten en na te 

gaan waar verbeteringen prioritair moeten worden nagestreefd. De systematische en gerichte toetsing van 

de werking en de resultaten aan het model, moet de organisatie ertoe brengen op een professionele, 

gestructureerde manier betere resultaten voor haar functioneren te bereiken. 

 

Het model brengt kwaliteit in kaart op negen aandachtsgebieden: 

Basisvereisten en voorwaarden (input): 

1. Leiderschap 

2. Beleid en strategie 

3. Personeelsbeleid 

4. Middelen en samenwerking 

Processen: 

5. Kernprocessen 

Resultaten (output): 

6. Tevredenheid van cliënten en verwijzers 

7. Tevredenheid van medewerkers 

8. Waardering door de maatschappij 

9. Performantie van het centrum 

 

Voor de kwaliteitsbepaling op deze aandachtsgebieden wordt een zelfevaluatie-instrument gebruikt 

grotendeels gebaseerd op PROZA. De eigenheid van het PROZA-model betreft de concrete vertaling van de 

negen aandachtsgebieden in vele aandachtspunten, toegespitst op de eigenheid van de sector.  

 

Bij PROZA wordt elk aandachtsgebied geordend in 5 ontwikkelingsfasen. Elke fase komt overeen met een 

(verdere) stap in de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de organisatie. Door het inbouwen van een groeipad 

brengt het PROZA-model ook de tijds- en planningsdimensie expliciet in kaart. 

 

De ontwikkelingsfasen zijn: 

Fase 1: Kwaliteit is persoonsgebonden, kwaliteit is variabel 

Fase 2: Aanzet tot proces denken, begin van systematiek 

Fase 3: Professionalisering, kwaliteit is gewaarborgd 

Fase 4: Systematisch vernieuwen, continue verbetering en innovatie 

Fase 5: Externe gerichtheid en streven naar perfectie, uitmuntendheid 

De zelfevaluatiemethoden zoals bepaald door PROZA omvatten enerzijds een fasebepaling aan de hand van 

zelfevaluatiegroepen (samengesteld uit sleutelfiguren) en anderzijds een QuickScan van de 

aandachtsgebieden uitgevoerd door alle medewerkers. 

 

Het methodisch kader van PROZA wordt in De Patio structureel ingebed in de afspraken over het opmaken 

van verbeteracties en het bepalen van de kwaliteitsplanning. 
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2.7 Verbeterprojecten 
 

Jaarlijks worden door de werkgroep kwaliteit de gegevens uit verschillende bronnen geanalyseerd: 

- de gegevens uit de fasebepaling voor de aandacht domeinen via de zelfevaluatie; 

- de gegevens uit de jaarlijkse bevragingen (afwisselend QuickScan uit PROZA, personeelstevredenheid 

en bevraging wet op welzijn); 

- de noden tot verbetering die mogelijks blijken uit het onderhoud van de clusters; 

- de noden tot verbetering die worden vastgesteld en gerapporteerd vanuit de afdelingen. 

 

Op basis van deze gegevens doet de werkgroep een voorstel van prioritair uit te werken verbeteringen. Deze 

synthese met prioriteiten wordt besproken op het directieteam  waar  prioriteiten worden geselecteerd. 

Voor elke geselecteerde prioriteit wordt een verbeterproject uitgewerkt, hetzij op niveau van de afdeling, 

hetzij op niveau van De Patio. Elk project geeft aan op welk aandachtsgebied  van het PROZA-model het 

verbeterproject betrekking heeft. Het specifieert in SMART-termen (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, 

Realistisch, Tijdig) welke verbeterdoelen worden nagestreefd. Het project bevat bovendien de naam en 

functie van de verantwoordelijke die zal instaan voor de algemene coördinatie, de opvolging van de 

streefdata en de rapportering over de voortgang van het verbetertraject. Ook de verwachte tijdsinvestering 

van alle betrokken uitvoerders alsook de benodigde financiële en materiële middelen worden  begroot. 

Verder is stapsgewijs aangegeven welke acties er zullen  ondernomen worden  tegen wanneer en door wie.  

 

Bij elk verbeterproject wordt erop gelet de dat de verbetercyclus van Deming, de PDCA-cirkel (Plan Do Check 

Act) zoveel mogelijk terug te vinden is in de opeenvolging van de acties. 
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3 Kerncijfers 
 

3.1 Inleiding 
 

De Patio is een vzw met verschillende afdelingen die uiteenlopende hulpvormen aanbieden.  

Zeven van die hulpvormen sluiten dicht bij elkaar aan en vormen dan ook samen ‘Jeugdzorg De Patio’.  

- De Schoor, 

- De Kerseboom,  

- Cruushove,  

- ’t Groot Hersberge,  

- Kleine Dennen,  

- Kamertraining Brugge, en  

- HerKern.  

 

Ze bieden volgende bij elkaar aansluitende hulpverlening aan :  

- contextbegeleiding,  

- dagbeleiding,  

- verblijf,  

- kamertraining,  

- contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en  

- ondersteunende begeleiding.  

Daarnaast heeft De Patio nog de afdelingen Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (Baab), onthaal-, 

oriëntatie- en observatiecentrum ’t Laar en Estas, verblijf voor niet begeleide minderjarigen.  

In dit overkoepelende jaar- en kwaliteitsverslag worden de belangrijkste cijfers van Jeugdzorg De Patio, ’t 

Laar, Baab en Estas meegegeven.  

  

De Patio krijgt financieel  aparte enveloppes voor Jeugdzorg De Patio, ’t Laar, Baab en Estas.  Naast het 

overkoepelende jaarverslag wordt dan ook nog een afzonderlijk, uitgebreider jaarverslag gemaakt voor ’t 

Laar, Baab en Estas. Deze kunt u terugvinden op de website. 

 

3.2 Jeugdzorg De Patio 
 

3.2.1 Inleiding 
 

Jeugdzorg De Patio heeft volgende erkenningscapaciteit : 

 

Naam typemodule startdatum Erkende capaciteit Toelichting 

Contextbegeleiding 
breedsporig 
 

01/07/2016 24 +10 capaciteit NBBM 
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Contextbegeleiding ifv 
autonoom wonen (CBAW) 
 

01/01/2015 20  

Contextbegeleiding laag 
intensief 
 

01/01/2015 62  

Dagbegeleiding in groep (rtj) 01/04/2015 10  

Delictgerichte 
contextbegeleiding 
 

01/09/2019 2 Uitbreiding 2 modules 

Ondersteunende 
begeleiding (rtj) 
 

01/01/2019 2 Regularisatie HerKern 

Verblijf 01/07/2016 54 + 10 capaciteit NBBM 

 

 

Deze capaciteit van de verschillende modules is verdeeld over alle afdelingen van Jeugdzorg inclusief Estas. 

Estas wordt voor hun capaciteit al bij de capaciteit Jeugdzorg gerekend niettegenstaande het een 

samenwerking is tussen Opgroeien en Fedasil.   

 

In concreto zijn de breedsporige contextbegeleidingen verdeeld over : Contextbegeleiding Brugge (10), 

De Schoor (4) en Estas (10).  

 

De CBAW erkenningen zijn verspreid over CBAW Brugge (16), Kamertraining Brugge (3) en CBAW ’t Groot 

Hersberge (1). 

 

De contextbegeleidingen laag intensief zijn verdeeld over Contextbegeleiding Brugge (12), 

Dagbegeleiding (6), ’t Groot Hersberge (12), Cruushove (14) en Kleine Dennen (18). 

De erkenningen voor dagbegeleiding in groep zit volledig in De Schoor. 

De delictgerichte contextbegeleiding wordt opgenomen door Baab. 

De ondersteunende begeleiding zit volledig bij HerKern.  

 

In de praktijk wordt de capaciteit niet strikt in de afdelingen ingezet. Zo is het mogelijk dat ‘t Groot 

Hersberge een extra contextbegeleiding opneemt en Contextbegeleiding Brugge een contextbegeleiding 

minder. 

 

Door het agentschap Opgroeien worden deze cijfers  per module bijgehouden.  

Met de bezetting van de breedsporige contextbegeleiding worden dan ook de cijfers van  alle afdelingen 

Jeugdzorg samen bedoeld en niet van de afdelingen afzonderlijk.  

 

Meer en meer komt de vraag  om deze cijfers ook opnieuw per afdeling bij te houden. Op die manier 

kunnen deze cijfers verder gebruikt worden om van elkaar te leren, beleidskeuzes te maken,… Misschien 

zal hier dus in de volgende jaren verdere opsplitsing gemaakt worden. Voorlopig zijn de cijfers nog per 

module.  

 

Dat corona invloed heeft gehad op deze cijfers spreekt voor zich. Contextbezoeken mochten slechts 

uitzonderlijk doorgaan, jongeren mochten niet buiten de voorziening overnachten, dagbegeleiding mocht 

niet doorgaan,…..  
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Om dit beter te illustreren en te objectiveren worden daarom in eerste instantie de absolute cijfers per 

module en per kwartaal weergegeven van de voorbije jaren. Deze cijfers tonen aan welk effect de eerste 

en tweede coronagolf hadden op de begeleidingen.  

 

- De absolute cijfers geven voor de breedsporige contextbegeleiding (CB+), contextbegeleiding in functie 

van autonoom wonen (CBAW), contextbegeleiding en delictgerichte contextbegeleiding de effectieve 

contacturen weer die er waren voor die module over heel Jeugdzorg.  

- Voor kamertraining en de residenties geven de cijfers de nachten weer die de jongere effectief is 

blijven slapen in de afdeling. Opnieuw voor heel Jeugdzorg.  

- Voor dagbegeleiding in groep staan de cijfers voor de effectieve dagen die de jongeren aanwezig 

waren.  

- Voor de ondersteunende begeleiding zijn de cijfers het aantal dagdelen dat er ondersteuning was. 

 

Na de absolute cijfers wordt in dit hoofdstuk ook nog de bezetting – en benuttingscijfers weergegeven. 

Heeft corona ook effect gehad op de  jaarlijkse bezettings - en benuttingscijfers ? Welke besluiten zijn 

daaruit te trekken ?  

 

Daarna komt nog een overzicht  van de instroom en de schakelingen om af te ronden met enkele tendensen 

in Vlaanderen. 

 

3.2.2 Absolute cijfers 
 

 module 2018 per kwartaal 2019 per kwartaal 2020 per kwartaal 
 Kwart 

1 
Kwart 
2 

Kwart 
3 

Kwart 
4 

Kwart 
1 

Kwart 
2 

Kwart 
3 

Kwart 
4 

Kwart 
1 

Kwart 
2 

Kwart 
3 

Kwart 
4 

CB + 
Uren 

428 391 431 405 431 243 242 357 285 248 123 317 

 
CBAW 
uren 
 

329 442 199 285 400 224 245 184 234 161 277 291 

CB 
uren 
 

911 994 612 984 1120 650 883 1141 656 825 854 717 

Dagbgl 
dagen 

373 345 287 299 369 311 336 329 247 77 229 246 
 

 
KT 
nachten 
 

523 699 615 501 498 635 572 648 278 490 516 575 
 

 
Verblijf 
nachten 
 

2975 2964 2941 1813 3231 3130 2714 2719 2496 3193 2864 2149 
 

Delco 
uren 
 

 
 

       43 51 115 110 

Ond 
bgl(rtj) 
dagen 

    353 333 276 282 273 109 187 169 
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Een eerste vaststelling is de dalingen in de overnachtingen in kamertraining en de daling in dagen bij 

dagbegeleiding. Dit heeft te maken met verplichte sluitingen door corona en corona uitbraken waar zowel 

Kamertraining Brugge als De Schoor mee geconfronteerd werden.  

 

Dat niettegenstaande die sluitingen, de contacturen toch maar ‘minimaal’ gedaald zijn, is een andere 

vaststelling. Het is een mooie illustratie van de flexibiliteit en creativiteit van de begeleiders.  

Ondanks het feit dat de begeleidingen niet live en op de gewone manier konden, werd er gezocht naar 

creatieve oplossingen. Online mogelijkheden werden uitgepluisd, er werd heel wat gewandeld, er werden 

stoepbezoeken georganiseerd,... Op die manier werden zeker de jongeren die het nodig hadden niet aan 

hun lot overgelaten.  

 

In HerKern, de ondersteunende module, is  ook een daling van de dagen vast te stellen in de tabel in dit 

hoofdstuk. De verklaring is ook daar te vinden in het feit dat door corona de groepswerking niet mocht 

doorgaan.  

 

3.2.3 Bezetting en benutting 
 

De bezetting wordt automatisch berekend op basis van de modules die ingezet worden.  
 
Op basis van die percentages en de absolute cijfers die elk kwartaal ingegeven worden in BINC, wordt het 
benuttingspercentage berekend.  
 
Zoals hierboven aangegeven zijn de absolutie cijfers voor CB+, CBAW, Delco en CB de  effectief gepresteerde 
uren contextbegeleiding. Hierbij  wordt ook rekening gehouden met de intensiteit die voor die module 
vanuit Opgroeien verwacht wordt.  

- Voor een CB+ is dat 2 uur per week. 

- Voor een ‘gewone’ contextbegeleiding  en CBAW begeleidingen 1 uur per week .  

- Voor delictgerichte contextbegeleiding ligt dat op 3 contacturen per week.  
Het kan dus zijn dat de bezettingscijfers lager liggen dan de benuttingscijfers. Dit betekent dan dat  er meer 
contacturen gepresteerd werden dan eigenlijk verwacht wordt.  
 
Voor verblijf zijn de absolute cijfers  de beslapen nachten. Stel dat een jongere elk weekend naar huis gaat, 
dan heeft de module ongeveer 260 beslapen nachten per jaar voor die jongere. Dat gedeeld door 365 geeft 
het benuttingspercentage.  
 
Voor dagbegeleiding is de  benutting de effectieve dagen dat de jongere naar het centrum kwam. 
 
Voor de ondersteunende begeleiding zijn de absolute cijfers de dagen dat er ondersteuning gegeven is.  Dat 
is ook de benutting en de bezetting. De bezetting is in dit geval altijd gelijk aan de benutting.  
 

Voor 2020 zijn volgende bezettingscijfers in procent genoteerd:  

 

 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Contextbegeleiding 
breedsporig  

 

105,4 98,9 104,1 96,4 98,1 89,8 

CBAW  

 

100,5 98,4 99,6 99,8 97,7 85,3 

Contextbegeleiding 
laagintensief  

88,7 89,6 91,0 93,1 98,1 98,3 
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Verblijf en  kamer-  

training 

 

96,1 94,7 96,2 91,5 94,7 91,2 

Dagbegeleiding in 
groep (rtj) 
 

96,2 103,6 85,2 91,5 89,0 91,8 

Delictgerichte 
contextbegeleiding 
 

 238,8 

Ondersteunende 
bgl 
 

 518,3 307,5 

    

Voor 2020 waren benuttingscijfers  in procent volgende: 
 

 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Contextbegeleiding 
breedsporig  

 

81,1 87,2 64,3 66,4 51,1 39 

CBAW  

 
122,0 99,3 86,5 120,9 101,3 92,7 

Contextbegeleiding 
laagintensief  

 

126,4 126,6 125,2 108,6 117,7 94,7 

 Delictgerichte 
Contextbegeleiding 
 

     102,7 

Verblijf  en 
kamertraining 

 

72,5 69,2 71,5 66,1 63,7 63,5 

Dagbegeleiding in 
groep 
 

nvt 64,3 52,3 51,5 53,4 31,5 

Ondersteunende bgl 
 

    518,3 307,5 

 

- Als bij CBAW de benuttingscijfers hoger liggen dan de bezettingscijfers betekent dat dat er intensiever 
met de jongeren gewerkt werd. Corona kan hier zeker meespelen. Jongeren waren eenzaam, hadden 
geen contacten. Intensievere begeleiding om hen hier bovenop te helpen zal nodig geweest zijn.  

- Ook bij contextbegeleiding breedsporig is ondanks corona en de beperking niet aan huis te mogen gaan, 
duidelijk dat jongeren toch niet aan hun lot werden overgelaten en dat er altijd een minimum aan 
begeleiding was.  

- Bij delictgerichte contextbegeleiding was de bezetting zeer hoog. Het idee was daarbij dat met iedere 
aangemelde jongere ook op weg gegaan moest worden. Er is echter maar een erkenning voor twee 
modules. Snel werd dan ook met een wachtlijst gestart.  

 
Naar benutting is 3 uur in de week zeer intensief . De doelgroep heeft hier zeker iets mee te maken. Er 
worden wel afspraken gepland maar de jongere komt niet altijd opdagen. Als een medewerker verlof 
heeft, is het moeilijk om 3 uur te halen… Ondertussen is het profiel van de medewerker en werking van 
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delictgerichte contextbegeleiding ook weer scherper bepaald en deze cijfers zullen de volgende jaren 
zeker nog stijgen. 

- Het hoge bezettings – en benuttingspercentage in HerKern heeft te maken met het feit dat er eigenlijk 
teveel begeleidingen opgenomen worden. In theorie moet maar 240 dagen behaald worden in een jaar. 
De cijfers tonen aan dat HerKern dit meestal al na twee kwartalen bereikt heeft.  

 

3.2.4 Opnames en schakelingen  
 

Voor 2020 zijn in tabel in dit hoofdstuk de cijfers over de opnames en schakelingen opgenomen : 

 

 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

       

Totaal van 
begeleide jongeren 

164 145 145 153 194 191 

Totaal interne 
schakelingen 

51 21 22 16 13 14 

Totaal van externe 
opnames 

60 52 45 60 90 81 

Percentage externe 
opnames 

37% 36% 31% 39% 46% 42% 

 

De cijfers zijn een bevestiging van de beleidskeuzes. De relationele continuïteit is zeer belangrijk. Indien een 

jongere een andere, meer gepaste begeleidingsvorm nodig heeft, neemt een afdeling liever zelf de 

begeleiding verder op dan te schakelen naar een andere afdeling. 

Iedere afdeling blijft zijn expertise behouden maar deelt deze graag met de collega – afdelingen om op die 
manier dan samen de begeleiding te dragen. 
  

3.2.5 Andere interessante cijfers 
 

Voor 2020 zijn in de tabel in dit hoofdstuk ook interessante cijfers vermeld :  

 

 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal dossiers       

Opgestart 56 51 45 60 90 81 

Afgesloten 49 32 51 49 89 72 

    Alle dossiers 139 145 145 153 194 191 

Aantal unieke 
jongeren 

  
    

    Opgestart 56 51 45 60 90 81 

 Afgesloten 49 32 51 49 89 71 

Lftd bij instroom 
0  -  3 
4  - 6 
7 -11 

12 -13 
14-17 
18-20 
21+ 

 
1 
2 
6 

12 
21 
14 

0 

 
0 
5 
7 
4 

27 
8 
0 

 
4 
1 
4 
4 

22 
10 

0 

 
2 
2 
7 
9 

29 
11 

0 

 
3 
3 
9 
3 

58 
14 

         0 

 
2 
0 
2 
7 

61 
9 
0 

  Huidige lftd       
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    0  -  3 
     4  - 6 
     7 -11 
    12 -13 
    14-17 
    18-20 
       21+ 

1 
7 

26 
14 
55 
38 

3 

5 
4 

22 
10 
63 
39 

2 

2 
4 

18 
18 
69 
38 

4 

6 
6 

19 
18 
88 
51 

          6 

9 
11 
14 
23 

120 
14 

0 

Opgestarte dossier 56 51 45 60 90 81 

Nrtj 32 20 25 29 22 35 

Rtj 24 31 20 31 68 46 

Ondersteunende 
bgl 

NVT NVT NVT NVT 36 30 

Afgesloten dossiers 49 32 51 49 89 70 

Uitval 
Zwaar incident 
Ontvluchting 
Geen werkbare 
hulpvraag 
Veiligheidsrisico’s 

10 
1 
1 
8 

 
0 

4  
0 
1 
2 

 
1 

9 
0 
0 
8 

 
1 

7 
0 
1 
6 

 
0 

10 
1 
1 
8 
 

0 

7 
0 
1 
5 
 

1 

   Geen uitval 
Geen verder hulp 
nodig 
Einde beslissing 
Verhuis 
Lftd – grens 
Meer geschikter 
aanbod 
Max duur bereikt 
Dossier op andere 
naam 
Andere 

39 
21 

 
1 
4 
2 
5 

 
NVT 
NVT 

 
6 

 

28 
12 

 
2 
2 
2 
8 

 
NVT 
NVT 

 
2 

 

42 
24 

 
0 
4 
3 
7 

 
1 

 
 

3 

42 
24 

 
1 
2 
3 
8 

 
NVT 
NVT 

 
4 

77 
33 

 
3 
5 
3 

17 
 

11 
2 
 

2 

63 
26 

 
0 
1 
4 
9 
 

21 
0 
 

2 

Gem. blg duur in 
dagen 

464 496 550 728 671 483 

  

   

Tijdens een reflectiemoment van de cijfers over heel Vlaanderen kwam naar voor dat er in Vlaanderen in 

het algemeen een daling is bij het aantal opgestarte dossiers. Dit is een evolutie die ook in De Patio te zien 

is. Er werden 81 dossiers opgestart in 2020 en 90 dossiers in 2019.  

 

Er is ook een daling in het aantal HCA afhandelingen merkbaar in Vlaanderen. Dit  wordt ook vastgesteld in 

De Patio. Op beide vaststellingen heeft corona  zeker een invloed . Er werden geen nieuwe begeleidingen 

gestart.  

 

Er was in Vlaanderen wel een stijging in het kortdurend crisisverblijf merkbaar en een daling time-out. In 

De Patio is daar op ingespeeld met de opstart van de Schommel. Daar zijn extra crisisplaatsen gecreëerd 

en is ondertussen intern ook, binnen de mogelijkheden verder ingezet op interne time-outs om de werking 

haalbaar te houden. 

 

Sinds kort is er ook de mogelijkheid om jongeren  te begeleiden tot 25 jaar in plaats van tot 21 jaar.  
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In Vlaanderen is dan ook een stijging in de gemiddelde begeleidingsduur in organisaties met verblijf 

vastgesteld. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen of dit met de verhoging van de leeftijd of met corona te 

maken heeft. Bij Patio is hier een daling merkbaar. Vorig jaar was er nog een gemiddelde begeleidingsduur 

van 671 dagen; dit jaar 483. 

In Vlaanderen wordt ook nog verder onderzocht of het verhogen van de leeftijd er effectief voor zorgt dat 

jongeren langer in de begeleiding blijven en wat de invloed daarvan is op de wachtlijsten,  instroom en  

doorstroom. 

    

3.3 Onthaal -, Observatie – en Oriëntatiecentrum ’t Laar 
 

3.3.1 Bezettingsgraad 
 

Berekening:  

Diagnostiek met verblijf: capaciteit residentieel = 7 

Diagnostiek zonder verblijf: capaciteit ambulant = 3 (1 rechtstreeks toegankelijke inbegrepen) 

 

Percentage hieronder = verhouding van aantal ingeschreven jongeren in die werkvorm tot capaciteit van die 

werkvorm per jaar of maand 

 

2020 Diagnostiek 

met verblijf (7) 

Diagnostiek 

zonder 

verblijf (3) 

Crisis 

a. jaar %      54,92 113,66 69,95 

b. maand %    

januari    

februari     

maart   

april   

mei     

juni   

juli    

augustus  

september   

oktober   

november    

december  

69,59 

62,56 

37,33 

42,86 

28,57 

70,95 

66,36 

60,37 

47,14 

58,99 

56,67 

58,06 

130,11 

105,75 

131,18 

124,44 

62,37 

156,67 

136,56 

144,09 

121,11 

51,61 

78,89 

121,51 

22,58 

24,14 

54,84 

253,33 

219,35 

13,33 

51,61 

58,06 

53,33 

29,03 

60,00 

0,00 

 

 

 

De bezetting diagnostiek met verblijf is bepaalde maanden wat lager, meestal ten voordele van de 

diagnostiek zonder verblijf. Voor de ambulante diagnostiek ging ‘t Laar 9 van de 12 maanden in overtal. 

Corona speelde hier een rol. Bepaalde momenten was het meer aangewezen een ambulante dan wel een 

residentiële begeleiding op te starten. Anderzijds waren er ook een aantal jongeren die van het residentiële 

luik schakelden naar het ambulante luik. Ook voor de crisisopnames ging ‘t Laar enkele maanden in overtal. 

Dit had te maken met de tijdelijke crisisunit De Schommel. 
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3.3.2 Benutting 
 

Berekening: alle benutte bedden per maand berekend op de capaciteit Diagnostiek met verblijf = 7 en crisis 

= 1 

2020 Diagnostiek 

met verblijf  

Crisis 

a. jaar %      38,10 69,95 

b. maand %   

januari    

februari     

maart   

april   

mei      

juni   

juli    

augustus  

september   

oktober   

november    

december  

42,40 

36,45 

15,67 

28,57 

34,56 

54,76 

49,77 

34,10 

39,05 

42,86 

40,48 

38,71 

22,58 

24,14 

54,84 

253,33 

219,35 

13,33 

51,61 

58,06 

53,33 

29,03 

60,00 

0,00 

 

Voor het crisisbed is de benutting identiek aan de bezetting. In december werd door ’t Laar de crisisopnames 

een kleine periode on hold gezet omwille van personeel- en leefgroepsfactoren.  

Voor de module diagnostiek met verblijf is er een zeer flexibele inzet. 

Jongeren die meer thuis slapen maar bijvoorbeeld wel de dagactiviteiten bijwonen zijn hier niet meegerekend. 

Dit geeft een enigszins vertekend beeld. Vanaf mei 2021 worden daarom in de voorziening ook de jongeren 

bijgehouden die overdag wel participeren maar niet slapen. 

 

3.3.3 Leeftijd van de jongeren  
 

     2018   2019   2020 

___________________________________________________________________ 

8 jaar    -   -   1 

9 jaar    -   -   1 

10 jaar    -   -   2 

11 jaar    -    1   1 

12 jaar    -    1   - 

13 jaar     -    1   7 

14 jaar    5    6   6 

15 jaar    8   13   6 

16 jaar    10    7   8 

17 jaar    3    5   7 

18 jaar     -    1   1 

19 jaar    -   -   1 

 

Voor 2020 is er een wel heel uitzonderlijke spreiding en een duidelijk effect van de crisisunit De Schommel. 

5 kinderen jonger dan 12 jaar werden opgevangen. Ook een 19-jarige jongen en een 17-jarig meisje werden 
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geholpen binnen ons rechtstreeks toegankelijk aanbod. 2020 was het jaar bij uitstek dat ’t Laar de initiële 

doelgroep oversteeg.  

 

3.3.4 Opgenomen jongeren 
 

              2018  2019  2020   

 ___________________________________________________________________ 

 

Vraag naar: 

Diagnostiek zonder verblijf     7     8      5 

   

Diagnostiek met verblijf     18    19       12 

 

Crisisverblijf       10    20       17 

 

Time-out De Patio      2     4       0 

 

Rechtstreeks toegankelijke diagnostiek  1     4       7 

        ---    ---      --- 

Totaal        38     55           41 

 

Op zich lijken deze globale jaarcijfers weinig bijzonder. De cijfers doen niet meteen vermoeden dat dit een 

heel uitzonderlijk jaar betrof. Er werden iets minder diagnostiek gedaan. ’t Laar merkte dat door de 

coronamaatregelen de instroom soms even on hold werd gezet door de aanmelders.  De cijfers omtrent 

crisis tonen niet meteen de bijzondere tijdelijke crisisopvang van -12 jarigen die ’t Laar deed. Als ‘t Laar 

waren er  geen time-out bewegingen door  de richtlijn om het aantal bewegingen tussen voorzieningen tot 

een minimum te herleiden. Er is ook een stijgende lijn in de rechtstreeks toegankelijke aanmeldingen. 

Daaruit leiden we af dat deze module aan bekendheid wint (zie verder).  

 

3.3.5 Gemiddelde verblijfsduur 
 

 

Gemiddelde 

duur van het 

traject 

(in dagen) 

 

>60 dagen 

(tussen 2 

maanden en 

3 maanden) 

 

>90 dagen 

(tussen 3 

maanden en 

4 maanden) 

 

>121 dagen 

(meer dan 4 

maanden) 

diagnostiek 

zonder verblijf 

(5) 

122,00 - 3 2 

diagnostiek met 

verblijf (12) 
138,67 - 3 9 

Crisis (1 week) 15,47 - - - 

 

Het betreft hier alle jongeren opgestart in 2020 (ook met afronding in 2021). 

 

Opmerkelijk gegeven is dat geen enkele diagnostiek afgerond werd in minder dan 3 maanden.  
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Mogelijk is dit een effect van de evolutie van de uitgangstermijn van 2 maanden naar 3 maanden. Het zal 

belangrijk zijn dit verder nauw op te volgen. Deze opvolging kan duidelijk maken of dit effect blijft, ook na 

de corona-periode. 

 

In 11 van 17 situaties werd zelfs de 4 maanden overschreden. De lockdownmaatregelen werkten in een 

aantal situaties vertragend. Een bepaalde periode werd zelfs gevraagd geen uitstroom te doen naar een 

andere voorziening. Voor een aantal jongeren diende ’t Laar ver over hun termijn te gaan in functie van de 

overbrugging naar een begeleidingstehuis. 

 

Voor 10 van de 17 jongeren werd de crisisweek verlengd. 7 jongeren verbleven langer dan de gebruikelijke 

maximale termijn van 14 dagen bij ons in crisis. De Schommel zorgde als tijdelijke crisisunit voor extra lange 

crisisopnames (in samenspraak met het crisismeldpunt). Voor 2 kinderen duurde het verblijf 42 dagen. 

Daarnaast was er ook nog een kindje dat 35 dagen in ‘t Laar verbleef. 

 

3.3.6 Overzicht rechtstreeks toegankelijk aanbod 
 

 

 

Aantal  

 

geslacht Gemiddelde 

leeftijd 

Duur begeleiding 

 

2018 

T                  3 

 

M            2 10.6 2 : 45 dagen 

1 :   7 dagen 

 ZB   
(Zandberg) 
2 

 

L 
(‘t laar) 
1 

V            1  

 

2019 

T                13 

 

M           8 13.7 12 : 45 dagen 

  1 :   6 dagen 

ZB 

9 

 

L 

4 

V            5  

 

2020 

T                18 

 

M        11 13.5 Tussen 3 en 53 

dagen 

 

14 : tussen 44 en 47 

dagen 

ZB 

11 

 

L 

7 

V         7  

 

De tabellen maken duidelijk dat het aantal aanmeldingen (en opgestarte begeleidingen) groeit. Er is een 

groter aandeel van jongens dan van meisjes.  

- De meeste vragen betreffen lopende trajecten (een andere hulpverlener vraagt om mee de situatie in 

kaart te brengen).  

- Op de tweede plaats betreffen aanmeldingen nieuwe trajecten . Dit betekent tussenkomst op een 

moment dat de hulpverlening aan de jongere en zijn gezin nog zeer pril is. In de minderheid gaat het om 

reeds gekende trajecten.  

- Naarmate de tijd vorderde nam het percentage opgestarte begeleidingen ten opzichte van aangemelde 

begeleidingen toe (van ½ tot 2/3). Het lijkt er op dat het voor de aanmelders steeds duidelijker werd wat 

van de module rechtstreeks toegankelijke diagnostiek kan verwacht worden. Naarmate het aantal 

aanmeldingen en ontvankelijke vragen steeg, neemt de wachttijd toe. Door Corona werd  ook een lichte 

achterstand opgelopen. De wachtlijst van 2020 werd afgewerkt bij het verschijnen van dit jaarverslag. 

De tabel in dit hoofdstuk toont een mooie ‘uitwaaiering’ wat de aanmelders betreft. Het aanbod lijkt 



 

23 
 

 

steeds breder gekend en gewaardeerd te worden. Het CLB toont zich een belangrijke verwijzer in dit 

verhaal.  

 

3.4 Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (Baab) 
 

In zijn totaliteit werden – binnen alle werkvormen van HCA Baab – 264 jongeren en 173 benadeelden 
aangemeld.  

- Aan 176 jongeren en 172 benadeelden werd herstelbemiddeling aangeboden.  

- Aan eén jongere en een benadeelde werd een hergo voorgesteld.  

- Aan 9 jongeren werd de uitwerking van het positief project voorgesteld.  

- 54 jongeren kregen een leerproject opgelegd (44 jongeren een leerproject van 20 uren, 10 jongeren een 
leerproject van 40 uren) en  

- aan 24 jongeren werd een gemeenschapsdienst opgelegd.  
 
Ook de delictgerichte contextbegeleidingen worden vanuit HCA Baab georganiseerd en begeleid. In 2020 
werd aan 10 jongeren een delictgerichte contextbegeleiding opgelegd. Voor 4 van deze 10 jongeren werd 
de begeleiding naadloos opgestart na kortverblijf in gemeenschapsinstelling De Zande (campus Wingene). 
 

3.5 Estas 
 

3.5.1 Bezetting 
 

Gemiddelde 2020 2019 2018 2017 2016 

 98,4% 90,0% 97.3% 99.5% 100% 

 

Een vaststelling is dat het profiel van de jongeren de recentste jaren complexer wordt. Een mogelijke 

verklaring is dat jongeren tijdens hun vlucht naar Europa ergere toestanden of situaties zien en meemaken. 

Bij de jongeren worden naast de aanpassing aan culturele verschillen, beperkt leervermogen of 

analfabetisme in sommige gevallen, de onzekerheid over de toekomst (en verblijfstatuut), het gemis van 

ouders en familie, ook nog vaker hechtingsproblematieken, rouw-verlies en trauma als bezorgdheden 

vastgesteld. Door de blijvende grote toestroom in Europa en België, blijft er een grote druk op de OOC’s van 

Fedasil die elke vrije plaats in kleinschalige leefgroepen terecht maximaal benutten. Daarom wordt verder 

heel bewust omgegaan met de uitstroom of doorstroom van jongeren die in Estas verblijven. Er wordt 

gezocht naar het juiste evenwicht tussen de vaardigheden van de jongere om meer zelfstandig (met context) 

te wonen en de wens om andere vaardigheden of levensdomeinen verder te ontplooien. 

 

3.5.2 Benutting 
 

Gemiddelde 2020 2019 2018 2017 2016 

 77,8% 70,4% 73,2% 82,7% 90% 

 

De benuttingsgraad is sterk bepaald door de al dan niet aanwezigheid van context bij jongeren.  

Enkele jongeren willen en kunnen op bezoek (met overnachting) bij ex-Estassers. Ze krijgen op die manier 

een concreet voorbeeld te zien van wat hen eventueel nog te wachten staat. 

 

3.5.3 Absolute cijfers 
 

Aantal contacturen per jongere per jaar : 
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Gemiddelde 2020 2019 2018 2017 2016 

 62u 65,3u 74,2u 78,1u 76,2u 

 

Het aantal contacturen lag in 2020 iets lager door de Coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden om 

met de context (face to face) te overleggen.  

 

3.5.4 Andere interessante cijfers 
 

Instroom per geslacht : 

 

 Totaal 2020 2019 2018 2017 2016 

M 27 4 8 3 2 10 

V 0 0 0 0 0 0 

 

Verblijfplaats jongere voor instroom : 

 

 Totaal 2020 2019 2018 2017 2016 

OOC Fedasil 15 3 7 3 1 1 

OC Fedasil 11 1 0 0 1 9 

Kleinschalige 

LG Fedasil -

AJW 

1 0 1 0 0 0 

 

Er blijven vragen komen van voogden en CLB’s om jongeren in Estas aan te melden voor verblijf. De 

aanmeldingen kunnen enkel door de Cel Dispatching Fedasil gebeuren. Deze vragen worden daardoor 

doorverwezen naar Fedasil. 

 

Instroom per Nationaliteit : 

 

 Totaal 2020 2019 2018 2017 2016 

Afghanistan 23 4 6 3 2 8 

Tunesië 1 0 1 0 0 0 

Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 

Syrië 2 0 0 0 0 2 

 

Er stromen voornamelijk Afghaanse jongeren in. De diversiteit in nationaliteit is elke keer een meerwaarde 

voor de werking. De jongeren die tot een andere nationaliteit behoren, ervaren deze diversiteit vooral als 

positief ervaren . 

 

Uitzonderlijk en tijdelijk verblijf in Estas : 

 

 Totaal 2020 2019 2018 2017 2016 

Time-out 4 1 0 2 1 0 

Crisis 1 0 0 1 0 0 

 

In april 2020 verbleef een jongere uit Kleine Dennen (afdeling De Patio) gedurende 2 weken in Estas omwille 

van verontrusting en veiligheid. 



 

25 
 

 

 

 

Uitstroom : 

 Totaal 2020 2019 2018 2017 2016 

Gezinshereniging 4 1 1 2 0 0 

Netwerk Pleegzorg 4 2 1 0 1 0 

KT 5 0 3 0 1 0 

KWE 1 0 1 0 0 0 

CBAW 1 0 0 1 0 0 

Verblijf AJW 1 1 0 0 0 0 

LOI 1 0 1 0 0 0 

OC Fedasil 1 0 1 0  0 

Geen hulpverlening 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 17 4 8 3 2 0 

 

De timing en keuze voor uitstroom wordt telkens bepaald in overleg met de jongere, zijn context, zijn voogd 

en andere betrokken hulpverleners. Het is in veel gevallen afhankelijk van de leeftijd en het statuut van de 

jongere. Vooral de aanwezigheid van een betrokken context in België of de mogelijkheid op gezinshereniging 

bepalen de keuzemogelijkheden. 

Het profiel en de eigenheid van de jongere bepaalt ook telkens het tempo waarop met hem gesproken kan 

worden en gedacht kan worden aan zijn toekomstperspectieven, aan de vaardigheden die nodig zijn om de 

volgende stap te zetten in zijn traject. Dit is verschillend in elk traject. 

 

 

4. Activiteitenverslag 
 

Ook hier heeft corona weer zijn invloed gehad. Overleggen werden gereduceerd tot enkel de strikt 

noodzakelijke. Ook deze strikt noodzakelijk overleggen gingen verplicht buiten of online door.  

Dit had uiteraard een invloed op het aantal overleggen en de inhoud.  

 

4.1. Interne overleggen 
 

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering   
   

Vergaderdata van de raad van bestuur waren 5 februari, 4 maart, 6 mei, 17 juni, 26 augustus, 14 oktober, 

4 november. 

 

Thema’s waren de infrastructuur van De Patio, begroting, in kanteling exit, verbetertraject organogram. 

 

De vergaderdatum van de algemene vergadering was 2 september. 

 

Thema was het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag. 

   

Directieteam  
   

Vergaderdata waren  9 en 22 januari; 12 februari; 4 en 24 maart; 8 en 29 april; 5, 11, 20 en 29 mei; 9 juni; 

22 en 28 juli, 12 en 26 augustus; 16 en 30 september; 19 oktober en 9 december.  
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Er waren directiedagen in functie van het verbetertraject organisatiestructuur op 17 juni; 6 en 7 oktober; 

19 november en 9 december. 

 

Stafvergadering 
   

In de stafvergadering  wordt mee nagedacht over gemeenschappelijkheden tussen de afdelingen in functie 

van de missie, visie, kwaliteit, vorming, methodieken,… In de stafvergadering wordt gekeken hoe 

procedures op Pationiveau kunnen worden vereenvoudigd en beter afgestemd.    

 

De vergaderdata waren 22 januari, 4 maart, 3 juni, 16 september, 21 oktober. 

 

De thema’s waren dit jaar :  begeleiden van medewerkers, effect van de hulpverlening en het signs of safety 

charter.  

 

Vormingscel 
Het vormingsbeleid van De Patio gecoördineerd door een vormingscel, samengesteld uit een aantal 

directies, stafmedewerkers en medewerkers uit de verschillende afdelingen.  

 

Vergaderdata waren 26 februari, 27 april en 19 september. 

 

Op de agenda stonden dit jaar : het opstellen van de vto – jaarplanning, een kader uitwerken voor het volgen 

van langdurige vormingen, integratie van de verschillende vormingsdocumenten.  

 

Kwaliteitscel 
 

De kwaliteitscel helpt het kwaliteitsbeleid van De Patio mee vorm te geven.  

 

In 2020 zijn er geen overleggen geweest.  

 

Er is wel voorbereidend werk gebeurd om te kijken hoe van de kwaliteitscel een diverse werkgroep te 

maken. Daarvoor werd gezocht naar  een afgevaardigde van de verschillende werkvormen en de 

verschillende functiegroepen.  

 

Met een vernieuwde samenstelling wordt in 2021 opnieuw gestart.  

   

Administratief team   
 

Het administratief team zorgt voor afstemmen van administratief werk naar eenvormigheid, ondersteunen 

van elkaars werk, anticiperen op nieuwe zaken, taakverdeling,…   

   

Vergaderdata waren  20 januari, 5 februari, 2 maart, 27 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei, 2 juni, 8 juni, 27 juli, 

10 augustus, 31 augustus, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 4 december.  

   

Op de agenda stonden dit jaar vooral de centralisatie van het administratief team en de herverdeling van 

de taken rekening houdende met de mogelijkheden en interesses van alle medewerkers. 
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Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk     
 

Vergaderdata waren 20 februari, 16 april, 7 mei, 18 juni, 23 juli, 27 augustus, 15 oktober en 27 november, 

17 december. 

   

Op de agenda stond onder andere : balans en resultatenrekening, sociale balans en conclusies 

bedrijfsrevisor, voorbereiden van de sociale verkiezingen, opvolgen van de coronamaatregelen. 

   

CPBW +    
 

Het CPBW+, vroeger het personeelsoverleg, staat in voor het opvolgen van het medewerkersbeleid in De 

Patio en de eigen afdeling. Van elke afdeling is een medewerker aanwezig.   

   

Vergaderdatum was 15 januari. 

   

Op de agenda stond informatie over de ondernemingsraad en de resultaten van de tevredenheidsmeeting.  

  

Overige overleggen   
   

Daarnaast waren er ook nog vergaderingen van de werkgroep nieuwe autoriteit en de werkgroep 

ervaringsgericht leren.  

 

4.2. Vorming  
 

Elk jaar gaan in De Patio een aantal intervisies door om medewerkers verder te bekwamen in het 

Oplossingsgericht Werken en coachen.  

  

Intervisie Oplossingsgericht werken   
 

Deze intervisie wil medewerkers de kans geven om het Oplossingsgericht Werken te trainen, levendig te 

houden en tegelijkertijd casussen te brengen uit de eigen werking.   

   

Vergaderdata waren 15 januari en 14 februari. 

   

Op de agenda stond onder andere: oefenen van de OASE-methodiek, Signs of Safety, werken met 

oplossingsgerichte vragen.  

   

   

Intervisie coaching  
 

Deze intervisie wil de medewerkers van De Patio die op regelmatige basis collega’s coachen, handvatten 

geven om dit nog beter op een oplossingsgerichte manier te doen.  

  

Vergaderdatum was 21 februari. 

  

 Vormingen georganiseerd voor de medewerkers   
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In 2020 stonden heel wat interne vormingen gepland voor en door medewerkers van De Patio, gegeven 

door medewerkers met expertise in het onderwerp. Deze konden door de gegeven omstandigheden niet 

doorgaan en er wordt gekeken om deze dit jaar in te plannen.  
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5.  Inhoudelijke werking 
 

5.1. Inleiding 
 

Dat het alleen maar corona was dat de klok sloeg, is  niet waar.  

 

De verbetertrajecten maken duidelijk dat er zowel op niveau van De Patio als op niveau van de verschillende 

afdelingen heel hard gewerkt is ondanks /dankzij corona.  

Zoals vorig jaar is ‘samenwerken’ hier opnieuw het sleutelwoord aangevuld met : ‘solidariteit, flexibiliteit en 

creativiteit’.  

De kwaliteitsplanning toont in welke concrete projecten dit geresulteerd heeft.  

 

Dat corona onze werking beïnvloed heeft, is een feit. Het heeft ons nog meer overtuigd over de noodzaak 

van onze job. Meer dan ooit was duidelijk dat er heel wat jongeren zijn die ondersteuning nodig hebben, 

die in crisis situaties zitten.  

Het is dan ook met trots dat vastgesteld kan worden dat hier in de Patio mooi hebben op ingespeeld werd 

door het startten van een crisis – unit : ‘ De Schommel’.  

Meer dan ooit werkte De Patio  over  de afdelingen en zelfs de organisatie heen en kon zo een mooie werking 

opzetten. Bij de beschrijving van de inhoudelijke werking van ‘t Laar wordt dit ook concreet.  

 

Meer dan ooit ook werd ingezet op het leefklimaat in de organisatie om samen met de jongeren de corona 

– periode te overbruggen.  ‘t Groot Hersberge was al ingestapt in een project rond het leefklimaat. Van uit  

dat project werkten ze mee aan een kortfilmpje omtrent het leefklimaat. Hierbij de coördinaten van het 

filmpje. Het is een heel mooie, warme illustratie van de inhoudelijke werking in de leefgroep.   

 

https://vimeo.com/514200690/28e423731c   
 

En hoe kan De Patio naast de visuele beelden ook nog de inhoudelijke werking weergeven ? Door impressies 

van mensen te vragen. Hier volgen de  belevingen van een jongere,  begeleiders, een directeur en een team.  

 

5.2. Jeugdzorg 
 

Rijk der ‘vrijheid’ 
 
Ach, het is me wat, corona. Het vele gedoe, het berokkent leed, de afwezigheid van… van zoveel. 
 
Al stel ik mij de vraag, of we voorheen wezenlijk vrijer waren.  
Het zogenaamde ‘rijk der vrijheid’, waar de media graag mee dweept, zal ook post corona een illusie 
blijken. We zijn altijd slaafs onderhevig geweest aan datgene ons tot knecht maakt, onzichtbaar.  
Een vaccin zal geen antwoord bieden op de eigen beteugeling. Het maakt ons niet immuun voor 
vertwijfeling. De emotionele huishouding zal het niet weten op te ruimen. Ons wederom overgeven aan 
geëtaleerd vertier, maakt in wezen niet vrijer. Het inherente zelfbedrog is besmettelijk. 
We hebben mentaal altijd meesters gehad, weerbarstiger, dwingender zelfs.  
Het ontdoen van de illusie op ultieme vrijheid en het hitsige najagen, is misschien onze beste kans om het 
hoogst mogelijke te bekomen. 
 
Al hoop ik, eens onze dagdagelijkse wandel minder in de greep wordt gehouden, de ontpopte schoonheid 
van Brugge, die voorheen al te makkelijk onder de zolen van de vele toeristen werd platgewalst, zich nog 
even mag laten zien.  

https://vimeo.com/514200690/28e423731c
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Ik mis de massa niet, nooit geweest.  
Ik gedij, niet zozeer beter dan voorheen, maar ik gedij.  
Een periode van quarantaine is altijd al helend geweest.   
 
Oh ja, onze jongens! Die hebben de outbreaks, lockdowns, quarantaines en isolaties lovenswaardig 
doorsparteld. Net zoals de vele barrières en hordes die ze reeds hebben genomen, en de vele die 
ongetwijfeld volgen.  
 

Michiel Dejonckheere, 

begeleider Cruushove  

 

 

Corona of moet ik zeggen covid-19? 
 
Daar was je dan, je drong binnen in onze wereld, wel nog ver weg van ons klein kikkerlandje.  
Maar je zat dichter dan we dachten en beseften.  
Heel de wereld waaronder dus ook ons kikkerlandje stond op z’n kop toen je plots binnendrong en van 
onschuldige mensen een slachtoffer maakte.  
 
Gevangen in ons huis, geen werk, school en contact met andere mensen in de buitenwereld. Ziekenhuizen 
zaten vol, artsen en verpleging en vrijwilligers werkten dag en nacht. Essentiële winkels en de post bleven 
open onder strikte maatregelen om jou niet nog meer te laten winnen.  
 
Het nieuws en de wereld draaide alleen maar rond jou. Ik werd gek van het feit dat ik thuis zat op één 
gepropt met m’n mama en dat jij, corona hier en daar was.  
Elke dag maakte je meer en meer van onschuldige mensen een slachtoffer. Waarom? Wat ben jij precies? 
Hoe ben jij ontstaan?  Hoe ben jij binnengedrongen?  
Allemaal vragen waar geen antwoord op zijn.  
 
Ik had geen schrik van je, nooit gehad. Alleen vond ik je stom en ik vind je nu nog altijd stom.  
Je drong zomaar uit het niks binnen, maakte van zoveel onschuldige mensen een slachtoffer en door jou 
zijn al mijn en andere mensen hun plannen waar we naar uit keken in het water gevallen. Ik dacht oprecht 
dat 2020 een top jaar zou worden maar het mocht niet baten. 
 
Wel heb ik door jou nu meer tijd om aan mezelf te werken en voor mezelf te zorgen. Ik ben anders 
beginnen kijken naar de wereld, heb de draad van sporten en wat gezonder leven terug opgepakt, ik 
probeer nieuwe dingen uit wat ik vroeger niet durfde of de tijd niet voor had en neem meer me-time 
momentjes als het nodig is. En ik weet zeker dat ik niet alleen ben hierbij. Want voor dat je binnendrong, 
was iedereen opgejaagd en had niemand tijd voor elkaar en voor zichzelf. Ik denk ook dat ik me meer 
bewust ben geworden van het feit dat niet iedereen een vriend is, want in deze tijd heb je door wie blijft 
contact zoeken ondanks alles en die mensen moet je koesteren.  
 
 
Maar stomme jij,  
Je zult niet winnen van ons.  
 
H-A L., 
jongere van HerKern 
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5.3. Onthaal – en Observatie- en Oriëntatiecentrum ’t Laar 
 

Bericht vanuit ’ t Laar en de Schommel maar ook een deel vanuit mijn home office … 
 
  
Bij aanvang van de corana-crisis vroeg Toine mij eens mee te helpen bekijken of we nog extra opvang konden 
bieden voor kindjes van de lagere school leeftijd. Eerst sloeg de angst toe. Hoe gaan we dit doen ? Moeten 
we niet net meer in onze cocon kruipen (‘elk in zijn  kot’) ?  Is dit wel veilig genoeg voor het team ?  
Daarna hoorde ik dat heel wat Patio-collega’s klaar stonden om te helpen.  Wanneer we dit in ’t Laarteam 
bespraken -nadat de eerste angsten wat waren gaan liggen- was het hartverwarmend te zien hoe 
vanzelfsprekend we dit vonden dat we hulp zouden bieden. 
 
Het idee kwam snel om in ’t Laar twee werkingen te installeren. Enerzijds de werking van ’t Laar die deels 
verder liep, anderzijds de nieuwe werking van De Schommel. Ik hield mij bezig met uurroosters uittekenen, 
nadenken wat we allemaal nodig hadden en overleggen met collega’s die meer gespecialiseerd waren in het 
werken met kinderen (dikke merci aan Jasper van de Zandberg die voor de start bijna dagelijks met mij 
overlegde via videochat  en ook merci voor de  tips uit De Kleine Dennen!). Het moest allemaal snel gaan 
maar  na  een weekend,  kon ik  het uurrooster  voor De Schommel voorleggen en na wat aanpassingen kon 
dit in voege gaan. 
 

           
 
Intussen liepen de Covid maatregen verder in ’t Laar en ook daar was werk aan de winkel, waarbij ook de 
logistieke ondersteuning heel belangrijk was.  
Eva, Nancy en Claudio deden meer dan hun werk en waren een prachtondersteuning. Heel dankbaar ben ik 
voor het feit dat er bijna geen overleg nodig was om alles zo veilig en zorgzaam te laten verlopen. 
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Voor mij zelf was het een rare tijd. Ik ben het gewoon om heel bereikbaar en nabij te zijn in de leefgroep, ik 
werk tussen de begeleiders en de jongeren. Nu moest ik door de corona-maatregelen ook veel thuis werken. 
Ik moest gaan nadenken over hoe ik alle teams op elkaar kon afstemmen en dit van op afstand. Whats-
appgroepen werden geïnstalleerd, videoteammeetings werden gepland. Mijn twee telefoons hangen bijna 
aan mij vastgegroeid, 1 aan mijn handen om berichten te versturen, een andere om te bellen. Bedankt aan 
de staf van ’t Laar om mij veel tijd te geven om thuis voor De schommel te werken en altijd met raad en daad 
bij te staan! 
 
Ik vond het heel belangrijk om te blijven polsen of iedereen in deze periode toch oké was. Het is ook vaak 
een rare beleving als in een leefgroep zaken gewoon doorgaan terwijl de buitenwereld een stuk stilvalt. Ook 
bij mij werd gepolst door de  collega’s van de directie of het allemaal wel haalbaar bleef en dit deed mij ook 
deugd (merci Bart en Arne en zeker ook Toine die ik stalkte met vele telefoons om te overleggen ).      
 
In de Schommel had ik heel wat materiaal aangereikt gekregen via collega’s om van start te gaan. Ik merkte 
al snel dat dit niet allemaal nodig was, behalve een kader (uurrooster en dagschema) om te starten.  Zoals 
Leonie het bij de start verwoordde: ‘go with the flow!’ We starten en gaan ervoor. Het was heel fijn te zien, 
hoe de werking verder uitgroeide, hoe wekelijks de werking meer body kreeg en hoe meer tools (die in 
leefgroepen standaard zijn) erin slopen. Dit alles op het tempo van het team en op maat van de kinderen in 
de Schommel. De inbreng, de werking en bovenal het enthousiasme waren fantastisch.  
 
Daarnaast zorgden  de begeleiders van ’t Laar voor ondersteuning en deden zij ook de nachtdiensten voor de 
ganse groep. Deze ploeg is altijd al heel flexibel maar was dit in deze tijd nog meer dan anders : een wekelijks 
veranderend rooster, inspringen als collega’s ziek waren. En we kregen ook daar ondersteuning, van Rein, 
die sb kon staan wanneer onze ploeg zelfs even gehalveerd was (merci Rein!).   
 
Wat een topteam begeleiders! Zonder hen was dit niet mogelijk! Jullie enthousiasme en bereikbaarheid 
was  hartverwarmend en ik ben dankbaar als hoofdbegeleider dat jullie alles zo vlot aanpakten en omgingen 
met alles wat op jullie pad kwam. 
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Naast hoofdbegeleider ben ik ook schoolbegeleider, en is het ook voor de Laar jongens puzzelen en veel 
contacten hebben met leerlingenbegeleiders en leerkrachten. Een nieuwe manier van les volgen en taken 
maken. Ik was er dan ook erg blij mee dat consulenten ons ondersteunden om ‘een schooltje’ te organiseren 
voor de jonge kinderen in crisis en dat zij ook de contacten met de scholen deden. Voor ’t Laar deed ik dit 
verder en volgden de begeleiders het maken van de taken zelf op (merci consulenten!). 
Iedere dag is een dag met weinig planning en zien wat er op je afkomt en dit aanpakken. Dit is vaak zo in ’t 
Laar, maar nu speelden nog meer factoren mee : een extra leefgroep en corona-maatregelen die heel vaak 
en heel kort dag aangepast en toegepast moesten worden.  
              
Enerzijds had ik het gevoel niet optimaal alles te kunnen aanpakken als ik vaak ‘vanuit mijn kot’ werkte, 
anderzijds hielp het mij ook om overzicht te kunnen behouden.  
Het was ook voor mij verrassend te zien hoe een gemixte leefgroep werkt. De kinderen (ook al was hun 
situatie schrijnend) maakten de sfeer vaak luchtiger. Ons huis werd nog huiselijker. Onze pubers leken 
zachter. 
 
Leen Wittevrongel, 
hoofdbegeleidster ‘t Laar 



Begeleiding in tijden van corona … 

 

 
 

Corona schudde ons leven door elkaar, ook ons 

professionele leven. Medio maart moesten we 

plots met z’n allen thuisblijven. Hoe doe je dan 

aan contextbegeleiding? Onze werkwijze waar 

we jaren lang op hebben geteerd moest plots 

worden bijgesteld. Nabijheid en beschikbaarheid 

dienden plots op een andere manier te 

gebeuren. Geen huisbezoeken, of een warm 

welkom in de Houthulststraat, geen stevige 

handdruk meer, geen koffietje om de mensen op 

hun gemak te stellen en onze gastvrijheid in de 

verf te zetten. In de plaats kwamen ellenlange 

telefoon-gesprekken, mondmaskers, plexiglas en 

minstens anderhalve meter afstand.  

 

Onze flexibele en aanklampende begeleidingsstijl waarvoor ’t Laar  gekend is, kon niet meer worden 

toegepast. Aan de telefoon hoorden we ouders die zeiden dat ze de kroost niet in de hand hadden of 

hoorden we jongeren die geen onderdak hadden maar die we niet konden opnemen. De eerste weken 

van de lockdown hebben we dan ook heel wat frustraties moeten verbijten omdat we het gevoel 

hadden dat we ons werk niet naar behoren konden doen, omdat we het gevoel hadden dat we 

sommige cliënten niet naar behoren konden ondersteunen.  

 

Gelukkig waren er in het voorjaar ook zeer mooie momenten. De installatie van “de Schommel” , de 

crisisopvang voor jonge kinderen, zorgde voor een heel leuke dynamiek in ’t Laar. We hoorden nu 

eens kinderkreetjes in plaats van puberbeats. Ook leuk om de enthousiaste collega’s van De Patio te 

mogen ontvangen die in de Schommel werkten. Zeker ook een eervolle vermelding voor de ‘juffen’ 
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van het agentschap Opgroeien die mee hielpen met de online lessen van de kinderen. De Schommel 

zorgde voor veel voldoening, voor het gevoel dat we toch een beetje het verschil konden maken in 

deze moeilijke tijden.  De Schommel is een zeer mooie passage in de kronieken van ’t Laar.  

 

 

De zomer luidde een voorzichtige terugkeer in naar de normaliteit, eventjes een adempauze. Helaas 

gingen de coronacijfers in oktober alweer de verkeerde kant op en werden we weer met heel wat 

restricties geconfronteerd. Gelukkig niet meer zo streng als in het voorjaar. De jongeren konden nu 

wel gewoon naar huis in het weekend en de scholen gingen niet volledig dicht. De gezinsgesprekken 

konden nu wel blijven doorgaan. Aan het plexiglas zijn we inmiddels gewend.  

 

Corona bracht heel wat uitdagingen met zich mee en luidde ook positieve veranderingen in. Door de 

verplichte afstand en de beperkte mogelijkheden om zelf te interveniëren dienden we nog meer dan 

vroeger beroep te doen op de krachten van de cliënt en zijn gezin. Het bleek nog eens dat mensen 

zeer veerkrachtig zijn. Empowerment kreeg een extra dimensie.  

 

Zoom, teams, jitsi meet komen iedereen zowat de oren uit. We verlangen terug naar een ouderwetse 

vergadering ter plekke, in een kleine, bedompte ruimte. We hopen dat de anderhalve meter 

maatschappij ooit een vage herinnering zal zijn.  

 

Toch hebben die online platformen ook voordelen. Ze kunnen de echte ontmoetingen niet vervangen 

maar wel aanvullen.  

 

Een online gesprek is zeker beter dan een geannuleerd gesprek omdat de cliënt de treinreis niet kan 

betalen. En de mogelijkheid van overleg momenten met de collega’s via zoom zal het ook in de 

toekomst makkelijker maken om de agenda’s te doen matchen. Telewerken van thuis uit biedt ook 

de mogelijkheid om ongestoord onze verslagen af te werken. Ze gingen in dit corona jaar allemaal 

netjes op tijd de deur uit.  

Kortom, het corona jaar bracht ons frustraties maar ook uitdagingen, kansen en voldoening.  

 

What doesn’t kill you, makes you stronger.   

We hebben veel bijgeleerd …  

 
Nic Christiaen,  

gezinsbegeleider ‘t Laar 

 

 

5.4. Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (Baab) 
 

Dinsdag 2 maart 2021. 14u14. Telewerken. Geen structurele overleggen gepland deze namiddag.  Ik 

neem me voor het voorwoord van het kwaliteitsverslag te schrijven…  

De zon schijnt fel, hoewel nog steeds wintertijd. Ondertussen word ik gebeld door een fijne collega 

en open ik met de woorden: “dat is nu toch geen weer om te werken”… Ook vorig jaar – exact dezelfde 

periode – scheen de zon fel… en werd onze werk- en leefwereld omvergeblazen door Covid-19. Een 

mokerslag. 

2020 was voor alle Baab collega’s en mezelf een héél bijzonder (zwaar, intens, heftig, interessant, 

emotioneel en toch ook wondermooi) jaar. Het antwoord op Covid 19 was (en is nog steeds): 

veerkracht.  

Veerkracht om: 
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- bij noodzaak toch fysiek te vergaderen, ondanks de risico’s; 

- inhoudelijk invulling te geven aan de vreselijke term “online begeleiden”; 

- tussen de online gesprekken door maaltijden te bereiden voor onze residentiële afdelingen; 

- als ambulante begeleider mee in de “residentiële bres” te springen; 

- crisisopvang De Schommel tot stand te brengen en te bevolken met een ploeg enthousiaste 

(ambulante) begeleiders en consulenten; 

- elkaar als collega te blijven steunen en motiveren; 

- draaiboeken van het agentschap Opgroeien flexibel te blijven vertalen in functie van ons 

cliënteel en… onszelf; 

- … 

Uitgaande van diezelfde veerkracht, werd het decreet jeugddelinquentierecht verder 

geïmplementeerd in de praktijk: 

- afstemming werd actief gezocht en gevonden met de sociale dienst, onze jeugdrechters, het 

jeugdparket en de parketcriminoloog; 

- de eerste positieve projecten werden procesmatig begeleid; 

- mannelijke poule delictgerichte contextbegeleiders werd versterkt én vervrouwelijkt door 

twee enthousiaste collega’s; 

- we engageerden ons tot het intensief begeleiden van jongeren in een naadloos traject na 

kortverblijf in de gemeenschapsinstelling sinds de zomer van 2020; 

- … 

Meer gedetailleerde info over onze veerkrachtige verwezenlijkingen vindt u in dit kwaliteitsverslag! 

Tot slot: merci aan alle Baabers voor jullie… veerkracht! Helemaal tot slot: welkom aan het team Exit 

in onze Baab- en Patioploeg! 

 
Bart Sanders, 

directeur Baab 

 

5.5. Estas 
 

Het voorbije jaar waren veel dingen nieuw, onduidelijk en onvoorspelbaar. Zowel voor de jongeren 

als voor het team was het een uitdaging om hiermee om te gaan. Mogelijkheden waren zoals voor 

iedereen waardoor geduldig en creativiteit nodig waren om onze opdracht te vervullen: 

rust en stabiliteit bieden, jongeren hun netwerk laten uitbreiden en hen laten groeien in de 

vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere traject (cfr. missie). 

Sommige sectoren vielen noodgedwongen helemaal stil. Binnen onze sector werden de residentiële 

werkvormen op de proef gesteld terwijl verschillende ambulante werkvormen tijd en ruimte hadden 

om ons bij te springen. Ook wij kregen hulp van enkele collega’s in De Patio bij thuisonderwijs, wat 

op dat moment zeer welkom was. Anderzijds is het nog steeds een uitdaging om alles draaiende te 

houden zonder of minder beroep te kunnen doen op steunfiguren, jeugd- en sportverenigingen, 

externe activiteiten en contact met vrienden. 

In crisis modus toont een mens zijn scherpere kantjes . Dat maakte het soms moeilijk, maar heel vaak 

gebeurden mooie dingen in Estas. De sterke verbinding die er al was in het team is alleen 

maar gegroeid. Ook externe partners toonden grote bereidwilligheid om in beperkte en veilige 

omstandigheden mee te denken en oplossingen te zoeken. 

 

We sluiten dit uitzonderlijke jaar af met perspectief op beterschap en meer comfort voor iedereen. 

We hebben ook enkele dingen ontdekt die we willen behouden. Zo zagen we verschillende 

voorbeelden waarbij belangrijke inhoud op een creatieve manier aan bod kwam. Na 
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Corona willen we een juist evenwicht vinden tussen online en F2F vergaderen en zullen we in de 

toekomst vaker telewerken wanneer dit gepast is. 

Cliëntbespreking door trajectbegeleider van jongere aan de hand van de Kahoot quiz. 

We kijken desondanks erg uit naar de vaccinaties en vooral naar het moment dat de samenleving 

opnieuw op volle toeren draait. We zien bevestiging in het belang van vrije tijd en willen met veel 

plezier onze jongeren opnieuw zien sporten, met vrienden afspreken, cultuur beleven en we willen 

ook graag met alle collega’s samen een welverdiende pint drinken. 

Vorig jaar werd het jaarverslag afgesloten met de woorden “we mogen blij zijn dat onze samenleving 

kan rekenen op gedreven en betrokken ‘sociale werkers’ (lees: álle medewerkers in verschillende 

functies die met en voor jongeren werken) die dag in dag uit het beste van zichzelf geven.”  We kunnen 

tevreden vaststellen dat dit vandaag nog evenveel het geval is. 

Zowel de jongeren als de medewerkers worden vandaag nog steeds uitgedaagd om in moeilijke 

omstandigheden te blijven leven, werken, bewegen, plezier te maken en perspectief te vinden. Het is 

onze opdracht om hier samen een antwoord op te bieden en we gaan er met veel goesting verder 

mee aan de slag. 

 
Het Estas team 

 

6. Zelfevaluatie 
 

De zelfevaluatie houdt een niveaubepaling in van de vijf verschillende kwaliteitsthema’s. Elk 

kwaliteitsthema bestaat uit subthema’s. Elk subthema is onderverdeeld in groeiniveaus met 

geconcretiseerde omschrijvingen per groeiniveau.  Door het uitvoeren van een zelfevaluatie, bepaalt 

de organisatie op welk groeiniveau ze zich momenteel bevindt voor de verschillende subthema’s. 

 

Om een  groeiniveau te behalen, moet aan alle omschrijvingen van het groeiniveau en van de vorige 

groeiniveaus voldaan zijn. Voor alle subthema’s zijn de groeiniveaus uitgewerkt volgens hetzelfde 

principe per groeiniveau. Onderstaand kader is de basis voor de uitwerking en interpretatie van deze 

groeiniveaus.   

  

Groeiniveau Interpretatie 

0 

Onbestaand 

Binnen de organisatie bestaan geen of zeer weinig procedures. Het controlebewustzijn is 

eerder laag en er worden weinig acties ondernomen om te komen tot een adequaat systeem 

van organisatiebeheersing (interne controlesysteem). 

1 

Ad-hoc basis 

Op ad-hoc basis zijn binnen de organisatie procedures uitgewerkt. Het bewustzijn van de nood 

aan adequate procedures (interne controlemaatregelen) groeit, maar er is nog geen 

gestructureerde of gestandaardiseerde aanpak aanwezig. Het systeem van 

organisatiebeheersing (interne controlesysteem) draait meer rond personen dan rond 

systemen. 

2 

Gestructureerde aanzet 

Een gestructureerde aanzet wordt gegeven tot de ontwikkeling van procedures. De 

instrumenten voor organisatiebeheersing zijn bijgevolg in ontwikkeling, maar worden nog niet 

toegepast (passief). 

3 

 

Gedefinieerd (= niveau 2 +...) 

Procedures zijn aanwezig. Zij zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en 

worden toegepast (actief). 

4 

 

Beheerst systeem (= niveau 3 + ...) 
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De procedures worden intern systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. Er kan gesproken 

worden over een ‘levend’ adequaat en doeltreffend systeem van organisatiebeheersing. De 

PDCA-cirkel is rond.  

5 

Geoptimaliseerd (= niveau 4 + ...) 

De procedures worden voortdurend geoptimaliseerd via benchmarking en het behalen van 

kwaliteitscertificaten of externe evaluaties. 

 

Voor elk onderdeel wordt in het verslag aangegeven: 

• Prestatiefase: het hoogste niveau waarin de vragen positief worden beantwoord, op 

voorwaarde dat in alle voorafgaande fasen de vragen ook een bevestigend antwoord kregen. 

• Groeifase: het erop volgende niveau, op voorwaarde dat hierin reeds minstens één item 
positief is 

 

De geplande zelfevaluatie van 2020 is uitgesteld naar 2021.  
Dat wil echter niet zeggen dat in 2020 stilgezeten werd. Zoals het stuk rond de kwaliteitsevaluatie en 
– planning beschrijft, wordt bij elk verbetertraject wel telkens de link gemaakt naar de groeiniveaus en 
de mogelijke invloed dat het verbetertraject kan hebben op de groeiniveaus.  
Dit is per verbetertraject bekeken en de veranderingen waren nooit van die aard dat ze op de een of 
andere manier de resultaten van de zelfevaluatie zouden beïnvloeden. Vandaar dat de resultaten 
grotendeels vergelijkbaar zijn met het voorbije jaar.  
Het is wel het doel  om de acties die moeten ondernomen worden om te stijgen in groeiniveau mee te 
nemen en, indien deze passen in onze meerjarenplanning, op te nemen als verbetertraject. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kwaliteitszorg  Prest groei  Prest  groei  Prest groei Prest groei Prest groei Prest Groei 

Organisatie en 
visie  

 

3 4 3 4 3 4 3 4 

 
4 

 
5 

 
4 5 

Betrokkenheid  

 
2 3 2 3 2 3 2 3 2   3 2 3 

Methodieken 
en 
instrumenten 

2 3 2 3 4 5 4 5   4 5 4 5 

Verbetertraject  

 
2 3 2 3 5  5  

 
5 

 
5 

 
In 2020 werd verder aan de slag gegaan met de cluster ‘kwaliteitszorg’ die in het kader van onderhoud 
moest bekeken worden.  
 
Na het herwerken van het kwaliteitshandboek in de server in 2019 is, als volgende stap in 2020 verder 
gegaan met de visie op kwaliteitszorg te herbekijken.  
 
Verdere verbeteracties die in het kader van visie en organisatie  nog meegenomen worden in de 
toekomst, zijn:  

- het minimaal samenleggen van  de gebruikers-, medewerkers- en samenlevings-resultaten in 
een synthese, die de basis vormt voor het bepalen van prioritaire verbetertrajecten. 
 

Te realiseren items in kader van betrokkenheid :  

- op een doordachte wijze bepalen waar de externe partners (verwijzers, andere 
hulpverleners,…) bij de kwaliteitszorg betrokken kunnen worden. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kernprocessen  prest groei  prest  groei  prest  groei prest  groei prest  groei prest groei 

Onthaal van de 
gebruiker 

2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Doelstellingen 
en 
handelingsplan 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

 
4 

Afsluiting en 
nazorg  

 

1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Pedagogisch 
profiel  

 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Dossier-
beheer  

 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

 
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gebruikersresultaten  prest  groei  prest  groei  prest groei prest  groei prest  groei prest groei 

Klachten-
behandeling  

 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Gebruikers 
tevredenheid 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Effect van de 
hulpverlening 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

 
Kernprocessen en gebruikersresultaten worden op afdelingsniveau bepaald. De scores liggen bij alle 
afdelingen dan ook anders. Zoals de richtlijnen rond de zelfevaluatie het aangeven, toont het overzicht 
de laagste scores. 
 
Uit de resultaten van de afdelingen kunnen enkele gemeenschappelijkheden afgeleid worden.    
Belangrijke rode draad over de afdelingen  is het betrekken van jongeren en context bij het herbekijken 
van procedures. 
 
In het kader van het kwaliteitsthema werd op niveau van De Patio stil gestaan bij het effect van de 
hulpverlening. Daarover meer in het hoofdstuk ‘kwaliteitsthema’. Op basis van de visie zijn al verdere 
stappen genomen.  
 
Bij de start van een nieuwe afdeling of op een bestaande afdeling waar een nieuwe werkvorm wordt 
toegepast zal vanaf 2021 na zes maanden een nulmeting van de kernprocessen en de 
gebruikersresultaten uitgevoerd worden.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medewerkersresultaten  prest groei  Prest groei  prest  groei prest  groei prest  groei prest groei 

Personeels 
tevredenheid 

2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

Indicatoren en 
kengetallen 

2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
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Om bij de medewerkersresultaten een niveau te stijgen, is het linken van de tevredenheidsmeting en 
de input van medewerkers aan de resultaten van andere thema’s nodig. Hierdoor kan een gefundeerde 
interpretatie van de gegevens geformuleerd worden.   
 
Er werd ook aandacht besteed om medewerkers voldoende wegwijs te maken in het 
Kwaliteitshandboek.  
 
Bij het ‘duidelijk en gecommuniceerd beleid om signalen en input van medewerkers op te vangen’ 
wordt ook als aandachtspunt meegegeven om systematisch signalen en input van medewerkers te 
bundelen en te bespreken op beleidsoverleg. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Samenlevings-
resultaten  

prest  groei  prest  groei  prest  groei prest  groei prest  groei 
 
prest groei 

Waardering 
strategische 
partners 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Maatschappelijke 
opdracht/tendensen 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

 

De acties geformuleerd bij waardering van de strategische partners om naar een volgend niveau te 

evolueren zijn :  

- systematisch verzamelen en analyseren  van  gegevens over de waardering en  

- de analyse van deze gegevens te communiceren naar de strategische partners. 

 

Bij maatschappelijk opdracht en tendensen zijn te realiseren items : 

- het systematisch evalueren van onze  maatschappelijke opdracht en  

- systematisch rekening houden met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van 
de gebruiker en de werking van de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

  



 

41 
 

 

7. Kwaliteitsplanning 
 

 

In 2018 heeft de beleidsgroep heel wat tijd en energie gestoken in het opstellen van een 
meerjarenplan. Het spreekt vanzelf dat alle verbetertrajecten passen in dit meerjarenplan. Vandaar 

dat voor de evaluatie van de verbetertrajecten van 2020 en  het voorstellen van de verbeterprojecten 
van 2019 het meerjarenplan als basis genomen wordt en alle verbetertrajecten hierin een plaats 

krijgen.  

 

7.1. Strategische doelstellingen per managementdomein 
Bij het bepalen van de doelstellingen per managementdomein werd de definitie van elk 

managementdomein uit Proze als kader gehanteerd. De definities staan telkens weergegeven in een 

kader. 

7.1.1. Leiderschap 

Onder de directie van  De Patio wordt verstaan : alle leidinggevenden met beslissingsbevoegdheid en 

gezag over andere personeelsleden. 

Andere personeelsleden kunnen binnen hun functie soms ook een leidinggevende rol opnemen.  

Dit gebeurt echter steeds: 

- onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen- of de afdelingsdirecteur; 

- voor een duidelijke afgebakende taak of takenpakket; 

- met rapportering naar de algemeen- of de afdelingsdirecteur. 

Naast deze definitie verwijzen we tevens naar de visietekst omtrent leiderschap in De Patio in het 

kwaliteitshandboek. 

 

Strategische doelstellingen inzake leiderschap 

✓ In 2022 wordt in De Patio leiding gegeven vanuit een kader dat aansluit bij de waarden en 

missie van De Patio. De leiderschapsstijl stimuleert medewerkers om een inbreng te doen in 

de werking en het beleid (via verbeterprojecten,…). 

Verbeterdoel 1, 2021 : ‘t Groot Hersberge wordt aangestuurd en ondersteund door alle medewerkers 
van de afdeling. Deelverantwoordelijkheden en een circulaire sturing maken dat iedereen samen ’t 
Groot Hersberge vorm geeft.  
Afdeling : ’t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : de kwaliteitswerkgroep. 
Geplande acties :  
- Afstemmen met volledig team wat we begrijpen onder ‘gedeeld leiderschap’. 
- Circulaire sturing door alle medewerkers, door middel van  deelverantwoordelijkheden, 

attentiechefs.  
- De veelheid aan werk- en stuurgroepen beperken en hun mandaat herbekijken.  
- Medewerkers via deze groepen nog meer in  hun kwaliteit laten inzetten.  
- Taak en verantwoordelijkheden op punt zetten.  
- Bekijken welke  plaats  het logistiek personeel krijgt.  
Tijdpad : jan – dec 2021.  
Betrokken uitvoerders : alle medewerkers van ’t Groot Hersberge.  
Gewenst resultaat : nog meer inzetten op een zelfsturend team. Iedereen kent zijn rol en de daarbij 
bijhorende verantwoordelijkheden. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheden op en weet daarnaast 
ook wie welke verantwoordelijkheden opneemt. 
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Opvolging/evaluatie : de kwaliteitswerkgroep. 
Link met groeiniveau : medewerkersresultaten.   
 

✓ In 2022 is de stijl van leidinggeven in De Patio coachend, motiverend en verbindend.  

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : herbekijken procedure begeleiden van medewerkers. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 

Uitgevoerde acties in 2020 : 

- In de resultaten van de  bevraging over personeelstevredenheid kwam naar voor dat sommige 

mensen de indruk krijgen dat ver gegaan wordt in het begeleiden van medewerkers.  

- Vanuit de praktijk van de huidige procedure ‘begeleiden van medewerkers’ kwam vanuit coaches, 

directies,.. dat dit zeer tijdsintensief is en dat er bij een probleem in het functioneren onmiddellijk 

moet overgegaan worden tot een evaluatiegesprek, wat op zich nogal drastisch is.  

- Vandaaruit werd beslist om de procedure ‘begeleiden van medewerkers’ opnieuw onder de loep 

te nemen. 

- Deze beslissing is in maart op de staf besproken. Op basis van de opmerkingen werd door de 

stafmedewerker beleid en een staflid, een aangepaste versie gemaakt.  

- Deze herwerkte versie is, na check op de staf, naar de afdelingen gegaan waar opmerkingen 

konden gegeven worden. Als laatste stap ligt de procedure nu voor ter bespreking in het 

directieteam. 

Behaald resultaat : de procedure is herwerkt door de staf en al bekeken door de teams.  

Vervolgproject in 2021 : de procedure moet verder besproken worden op het directieteam, daarna 

aangepast en  geïmplementeerd worden in de verschillende teams.  

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 

Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : verder investeren in het opleiden van coaches door middel van 

intervisie en opleiding. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 

Uitgevoerde acties :  

- In het begeleiden van medewerkers hebben de coaches een zeer belangrijke rol. Daarom wordt 

zeker geinvesteerd in het versterken van de competenties van de coaches. Dit via vorming en 

intervisie.  

- De vorming die dit jaar gepland stond voor de coaches, is een vervolgopleiding  NLP. NLP staat voor 

Neuro-Linguïstisch Programmeren. Door corona is deze vorming niet kunnen doorgaan en wordt 

deze verplaatst naar een moment waarop  het weer mogelijk is om live  vorming te volgen.  

- Daarnaast was het plan ook verder investeren in intervisie van de coaches door de coaches 

minimum vier maal per jaar samen te brengen en ideeën te laten uitwisselen over methodieken, 

good practices…. Ook dit is door corona niet kunnen doorgaan.  

Vervolgtraject in 2021 : zowel de vorming als de intervisie opnieuw plannen in 2021 met hetzelfde 

doel. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 
Evaluatie verbeterdoel 3, 2020 : 360° - bevraging voor alle medewerkers met inspraak van jongeren 
en context.  
Afdeling : ‘t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : begeleider en pedagogisch coördinator. 
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Uitgevoerde acties in 2020 :  

- Er werd een ‘Freddy - feedback box’ uitgewerkt met de nodige info om de methodiek rond de 

360° bevraging uit te leggen aan de jongeren.  

- De methodiek werd ondertussen  in een procedure uitgeschreven. Er werd aangevuld dat we 

niet iedereen binnen twee maanden evalueren, maar verspreid over het volledige jaar.  

- Alle medewerkers werden ondertussen ook met de vernieuwde methodiek geëvalueerd. 

- Naar context toe wordt vooral geëxperimenteerd met de ors- en srs – schalen na context-

gesprekken en de tevredenheidsmetingen.  

Behaald resultaat : alle pedagogische medewerkers en staf/directie werden bevraagd bij de 

jongeren. Er werd een start genomen naar de context en de verwijzers.  

Vervolgtraject in 2021 :  Verder mee te nemen in het verbeterproject ‘effect van de hulpverlening’.  

Link met groeiniveau : gebruikersresultaten. 

 

Evaluatie verbeterdoel 4, 2020 : in kaart brengen van verbeterpunten inzake individuele coaching van 

medewerkers en werking van het trio overleg. 

Afdeling : Baab. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Uitgevoerde acties in 2020 : 

- Er is een evaluatie geweest aan de hand van de BannenBereiekenBehouden- methodiek van de 

werking van het trio overleg.  

- Er is een 360° bevraging geweest over het functioneren van de afdelingsdirecteur en beide 

pedagogische coördinatoren. 

Behaald resultaat : de concrete verbeterpunten inzake coaching en werking trio overleg zijn duidelijk. 

Vervolgtraject in 2021 : verder mee te nemen in de dagdagelijkse werking. 

Invloed op groeiniveau : medewerkersresultaten. 

 

Verbeterdoel 1, 2021 : herbekijken procedure begeleiden van medewerkers. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 

Geplande acties :  

- In de resultaten van de bevraging over personeelstevredenheid kwam naar voor dat sommige 

mensen de indruk krijgen ver gegaan wordt in het begeleiden van medewerkers. Vanuit de praktijk 

kwam vanuit coaches, directies,.. dat de procedure strikt volgen zeer tijdsintensief is en dat er bij 

een probleem in het functioneren direct moet overgegaan worden tot een evaluatiegesprek, wat 

op zich nogal drastisch is. 

- Rekening houdende met al deze opmerkingen werd in de staf de procedure ‘begeleiden van 

medewerkers’ opnieuw onder de loep genomen en een voorstel tot aanpassing gedaan.  

- Deze procedure ligt voor ter bespreking op het directieteam. Daarna moet de procedure verder 

aangepast worden en geïmplementeerd worden.   

Tijdspad : voorjaar 2021. 

Betrokken uitvoerders : stafmedewerkers en directieteam. 

Gewenst resultaat : Een haalbare, duidelijke procedure voor het begeleiden en ondersteunen van 

medewerkers. 

Opvolging : evaluatie eind 2021. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 

Verbeterdoel 2, 2021 : verder investeren in het opleiden van coaches door middel van intervisie en 

opleiding 
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Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 

Geplande acties : 

- In het begeleiden van medewerkers hebben de coaches een zeer belangrijke rol. Het plan is 

daarom investeren in het versterken van de competenties van de coaches via vorming en 

intervisie.  

- De vorming die dit jaar gepland staat voor de coaches, is een vervolgopleiding  NLP. NLP staat voor 

Neuro-Linguïstisch Programmeren. Binnen NLP gaan we ervan uit dat we onszelf programmeren 

door middel van taal in onze hersenen (via neurologische verbindingen). De vraag is welke van de 

ons aangeleerde patronen nuttig zijn voor het realiseren van onze doelen en welke niet. NLP biedt 

tools tot bewustwording en verandering van hinderlijke ingesleten patronen op het vlak van 

denken, emotioneel reageren en gedrag. Het is een middel tot het leren leiden van je eigen leven, 

vanuit eigen keuzes en niet vanuit automatische piloot en verwachtingen van je omgeving. 

- Daarnaast wordt ook verder geïnvesteerd in intervisie van de coaches door de coaches minimum 

vier maal per jaar samen te brengen en te laten uitwisselen over methodieken, good practices…. 

Tijdspad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : coaches van de medewerkers. 

Gewenst resultaat : coaches die medewerkers voldoende kunnen ondersteunen in het ‘zich goed 

voelen op het werk en het werk goed doen !’. 

Opvolging : evaluatie eind 2021 op de vormingscel. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 

✓ In 2022 creëert leiderschap op alle niveaus gepaste zorg voor medewerkers. 

✓ In 2022 is er - onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsdirecteur en in samenspraak 

met alle medewerkers - een veilige cultuur op de afdeling zodat er constant feedback kan 

gegeven worden en daar ook iets mee gedaan wordt. 

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : verdere groei naar coachend leiderschap met bijhorende zorg en 

stimulans voor de medewerkers in een cultuur waarbinnen elkeen verantwoordelijkheden draagt en 

in staat is tot feedback aan elkaar.  

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur, hoofdbegeleidster en pedagogische coördinator. 

Betrokken uitvoerders : alle medewerkers. 

Uitgevoerde acties : 

- Directeur en hoofdbegeleidster begeleidden verder de implementatie van de afspraken inzake het 

‘begeleiden van medewerkers’ in ’t Laar. De suggesties tot aanpassing van de procedure vanuit 

de verschillende medewerkers werden meegenomen naar de staf van De Patio.  

- Directeur en hoofdbegeleidster participeerden hiertoe aan verdere intervisie op niveau van De 

Patio. 

- Opstart van de werkgroep organisatiestructuur (gezinsbegeleider, directeur, pedagogische 

coördinator, hoofdbegeleidster) met als doel duidelijkheid inzake taken, mandaten, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het bijzonder van de functies directeur, pedagogisch 

coördinator en hoofdbegeleider (streven naar optimale communicatielijnen, ondersteuning van 

personeel en inzet van personele middelen); de tekst inzake interne structurele overlegmomenten 

werd alvast bijgewerkt en regelmatig teruggekoppeld naar de pedagogische vergadering (10/09, 

1/10 en 10/12/2021). 

- Opstart traject met procesbegeleider Geert Taghon (werken rond kernkwadranten binnen team 

en teamdelen, omgaan met grenzen, feedback naar elkaar) (16/9, 2/12, 4/12). 

Gewenst resultaat : een duidelijke visietekst gedragen door de verschillende medewerkers. 
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Invloed op groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

Opvolging 2021 :  

- Verderzetting werkgroep organisatiestructuur met voortdurende terugkoppeling naar de 

pedagogische vergadering, update hogergenoemde functieprofielen, finalisering ‘interne 

structurele overlegmomenten’, update van organogram ’t Laar, linken naar de tekst omtrent 

‘zelfsturing’ en ‘begeleiden van medewerkers’ op niveau van De Patio, update overzicht ‘externe 

overlegmomenten’. 

- Evaluatie van de procedure omtrent het begeleiden van medewerkers op niveau van De Patio en 

finalisering van de nieuwe tekst (directieteam). 

- Verdere vorming van de coachende functies op niveau van De Patio (intervisie en vorming NLP 

(uitgesteld van 2020 naar 2021) en coachend, motiverend en verbindend leiderschap. 

- Verderzetting van het traject met procesbegeleider Geert Taghon (15/1, 30/4, 21/5, 4/6 en 25/6 

onder voorbehoud van de coronamaatregelen). 

 

Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : we willen met de komst van twee nieuwe medewerkers het team 

terug vorm geven. 

Afdeling : Contextbegeleiding De Kerseboom. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur, pedagogisch coördinator, begeleiders. 

Uitgevoerde acties in 2020 :  

- Teambuildingsdag in juni 2020. 
- De geplande tweedaagse vorming rond teamfunctioneren met externe coach werd meermaals 

uitgesteld omwille van Corona-pandemie. 
- De themateams werden omwille van online-vergaderen uitgesteld. 
Behaald resultaat : op het evaluatiemoment van 28 januari 2021 was er unanimiteit rond het 

behaalde resultaat ondanks dat niet alle geplande acties konden doorgaan. 

Een aantal extra zaken werden als kans aangegrepen om hieraan bij te dragen : 

- De spontane initiatieven (zoals whatsapp-groepje, het dagelijkse online-briefingsmoment). 

- De betrokkenheid bij de aanvraag van de nieuwe werkvorm ‘Contextbegeleiding ifv 
veiligheidsplanning  ‘Signs of Safety’ en de gedragen keuze om deze werkvorm te integreren 
binnen het bestaande team. 

- De betrokkenheid bij de volledige sollicitatieprocedure bij het aanwerven van twee nieuwe 
collega’s. 

Vervolgtraject in 2021 : 
- In 2021 willen we verder werken aan de teamontwikkeling mede door een nieuwe uitbreiding 

met twee begeleidsters. 
- In juni plannen we (indien mogelijk) een teambuildingsdag.  
- Ook de tweedaagse vorming rond het teamfunctioneren met de externe coach staat nog op het 

programma. 
Invloed op het groeiniveau : medewerkersresultaten.  

Evaluatie verbeterdoel 4, 2020 : verder inzetten op veilige cultuur en geven van rechtstreekse 
feedback. 
Afdeling : ’t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : afdelingsdirecteur en pedagogisch coördinator. 
Uitgevoerde acties in 2020 :  
- In begeleidingen zijn we afgestapt van het opsplitsen van begeleidingen in een individuele 

begeleider en een contextbegeleider en werken we per begeleiding met twee trajectbegeleiders. 
- Door de duo loopbaan als trajectbegeleider wordt er in de kernteams stil gestaan bij de 

begeleiding, wordt er gecoacht.  
- Zaken die leven in de  wandelgangen worden systematisch door de directie in 
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teamvergaderingen  open getrokken.  
Behaald resultaat : alle begeleiders hebben duidelijker zicht op het bestaan van de verschillende 
visies over de functies van de wandelgangen.  
Vervolgproject in 2021 :  
- Nog veel meer inzetten op coachen van elkaar en geven van positief feedback in kernteams 

zonder jongeren.  
- Kernteams worden ook bewust ingezet als coaching van elkaar.  
- De 4 x4 methodiek ook verder inzetten als teamcommunicatie. 
Invloed op het groeiniveau : medewerkersresultaten. 

 
Verbeterdoel 1, 2021 : elkaar coachen op de werkvloer door een open veilige feedback cultuur via het 
geven van rechtstreeks feedback. 
Afdeling : ’t Groot Herberge. 
Verantwoordelijke voor het project : alle medewerkers van ’t Groot Hersberge.  
Geplande acties :  
- Elkaar coachen als trajectbegeleiders tijdens kernteams zonder jongeren. Kernteams nog meer 

bewust inzetten als coachingsmethodiek.  
- In teams door middel van  4x4 verder inzetten op teamcommunicatie.  
- Creëren van een cultuur waarin iedereen mag ventileren, waarin iedereen tevreden kan zijn over 

de communicatie en creëren van een sfeer waarin we willen en kunnen feedback geven aan 
elkaar.  

- Geven en ontvangen van complimenten aan elkaar.  
- Hoofdbegeleider trainen als coach met een inhoudelijke kapstok. 
Tijdpad : jan – dec 2021.  
Betrokken uitvoerders : alle medewerkers van ’t Groot Hersberge.  
Gewenst resultaat : coachen van elkaar wordt iets van iedereen, we durven benoemen waar we het 
lastig mee hebben en accentueren nog meer de kwaliteiten van de ander door middel van  
complimenten. 
Opvolging : door de kwaliteitswerkgroep. 
Link met groeiniveau : medewerkersresultaten. 

7.1.2. Beleid en strategie 

Beleid slaat op het besturen van De Patio en haar afdelingen vanuit algemene opties en principes. 

Beleid expliciteert de keuze van doelstellingen die De Patio en haar afdelingen implementeren en op 

haar resultaten evalueren. Onder strategie wordt verstaan: de planmatige en doelgerichte inzet van 

personele en materiële middelen om de toekomstvisie en de beleidsbeslissingen van De Patio en haar 

afdelingen te realiseren. 

 

Strategische doelstellingen inzake beleid en strategie 

✓ In 2022 zijn de strategische doelstellingen vertaald in duidelijke, breed gedragen 
actieplannen en in een gemeenschappelijke visie en opvolging vanuit het algemeen beleid. 
Deze doelstellingen worden systematisch geëvalueerd en bijgestuurd via PDCA-cirkels.  

 
Evaluatie verbetertraject 1, 2020 : onderhoud van het kwaliteitshandboek, cluster kwaliteitszorg. 
Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 
Verantwoordelijke van het proces : stafmedewerker beleid. 
Betrokken uitvoerders : alle kwaliteitscoördinatoren van de afdelingen. 
Uitgevoerde acties : de volgende teksten en documenten zijn door de stafmedewerker beleid 
bekeken en aangepast : 
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- Visie op en organisatie van kwaliteitszorg. 

- Procedure voor het onderhoud van het kwaliteitssysteem. 

- Betrokkenheid bij kwaliteitszorg. 

- Methodiek en instrumenten. 

- Verbetertrajecten sjablonen. 
De aangepaste teksten werden een eerste keer in de kwaliteitscel bekeken. Op basis van de 
opmerkingen wordt de tekst herwerkt en opnieuw voorgelegd aan de kwaliteitscel.  
Vervolgtraject in 2021 : deze teksten zijn nu aangepast en worden opnieuw bekeken in de 
kwaliteitscel en daarna voorgelegd aan de verschillende kwaliteitscoördinatoren. Daarna gaat de 
tekst naar het directieteam ter goedkeuring. 
De aangepaste teksten krijgen hun nieuwe plaats in het kwaliteitshandboek. 
Opvolging : volgens planning in de procedure. 
Link met groeiniveau : kwaliteitszorg. 
 
Verbetertraject 1, 2021 : onderhoud van het kwaliteitshandboek, cluster kwaliteitszorg. 
Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 
Verantwoordelijke van het proces : stafmedewerker beleid. 
Betrokken uitvoerders : alle kwaliteitscoördinatoren van de afdelingen. 
Acties en tijdspad : de aangepaste teksten worden nu eerste teruggekoppeld naar de kwaliteitscel. 
Het gaat over volgende teksten : 

- Visie op en organisatie van kwaliteitszorg. 

- Procedure voor het onderhoud van het kwaliteitssysteem. 

- Betrokkenheid bij kwaliteitszorg. 

- Methodiek en instrumenten. 

- Verbetertrajecten sjablonen. 
De herwerkte versies worden daarna  voorgelegd aan de verschillende kwaliteitscoördinatoren. 
Daarna gaat hij ter goedkeuring naar het directieteam. 
De aangepaste teksten krijgen hun nieuwe plaats in het kwaliteitshandboek. 
Gewenst resultaat : de teksten in het kwaliteitshandboek zijn up-to-date. 
Opvolging : volgens planning in de procedure. 
Link met groeiniveau : kwaliteitszorg. 
 
Verbetertraject 2, 2021 : onderhoud van het kwaliteitshandboek, cluster middelen en samenwerking. 
Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 
Verantwoordelijke van het proces : stafmedewerker beleid. 
Betrokken uitvoerders : alle kwaliteitscoördinatoren van de afdelingen. 
Acties en tijdspad : met de kwaliteitscel worden de verschillende onderdelen van de cluster bekeken. 
We doen  daar een voorstel  wie wat zou kunnen doen en wie dit verder opvolgt. Met de 
betrokkenen spreken we dan een tijdspanne af om alles verder af te werken. Het gaat in concreto 
over volgende stukken uit het kwaliteitshandboek die onderhoud nodig hebben : 

- Interne overleggen en werkgroepen. 

- Externe overleggen en werkgroepen. 

- Interne en externe communicatie. 

- Veiligheid persoons- en informatiegegevens. 

- Financiële middelen. 

- Infrastructuur en materieel. 

- Mobiliteit. 
Gewenst resultaat : de teksten in het kwaliteitshandboek zijn up-to-date. 
Opvolging : volgens planning in de procedure. 
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Link met groeiniveau : kwaliteitszorg. 
 
Verbetertraject 3, 2021 : evaluatie van To 22 – plan. 
Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 
Verantwoordelijke van het proces : stafmedewerker beleid. 
Betrokken uitvoerders : kwaliteitscel, kwaliteitscoördinator en directieteam. 
Acties en tijdspad : 
- In 2017 is een meerjarenplan opgesteld met doelstelling die tegen 2022 moest bereikt worden. 

In de voorbije jaren is sterk gewerkt aan die doelstelling.  
- Omdat het plan volgend jaar afloopt, is het tijd om een uitgebreide stand van zaken te maken 

zowel naar inhoud als procesmatig. Hoe ver staan we, hoe hebben we dat gedaan,… ? 
- Daarom maakt  de kwaliteitscel een voorbereidende oefening naar zowel inhoud als proces. 

Daarvoor wordt vanuit de jaarverslagen per doelstelling de uitgevoerde acties opgelijst en 
vandaaruit gekeken wat er allemaal gerealiseerd werd. 

- Daarna wil de kwaliteitscel een voorstel uitwerken om te kijken hoever we nu staan met al die 
doelstellingen. Er werden  geen normen en indicatoren vooropgesteld. Dus zal nu bepaald 
worden of de doelstellingen gerealiseerd werden of niet.  

- Deze conclusies worden dan terugkoppelen naar het directieteam om verdere stappen af te 
spreken.  

- De resultaten van de quickscan, die in 2022 opnieuw wordt afgenomen, kunnen hier ook een 
belangrijke maatstaf zijn. Die kunnen naast de resultaten van 2017 gelegd. Zo kan de evolutie 
duidelijk worden.   

- Er wordt ook onderzocht als en hoe de oorspronkelijke beleidsgroep  betrokken kan worden.  
- Het is verder de bedoeling dit jaarverslag voor te stellen op de verschillende teams om te kijken 

hoe zij dit ervaren.  
Gewenst resultaat : er zijn duidelijke afspraken om ons meerjarenplan te evalueren en een stand van 
zaken op te maken.  
Opvolging : kwaliteitscel en directieteam. 
Link met groeiniveau : kwaliteitszorg. 
 

✓ In 2022 is de missie de toetssteen voor dagelijkse beslissingen, de attitude van de 
medewerkers en belangrijke beleidsbeslissingen door het algemeen beleid. 

 
Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : de missie en visie is door alle medewerkers in De Patio gekend en 
iedereen kan er zich achter scharen. 
Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 
Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 
Uitgevoerde acties : 

- Op de verschillende afdelingen zou bekeken worden hoe deze missie een werkinstrument kan 
zijn door de termen in de missie om te zetten in concreet gedrag. 

- Er zou daarvoor in alle personeelsoverleggen een moment voorzien worden waar de missie/visie 
een fysieke plaats krijgt binnen de afdeling.  

- De stafmedewerker beleid zou  hiervoor langs komen en op dit moment ook een oefening maken 
over het concretiseren van de missie.  

- Dit is door corona niet kunnen doorgaan.  
Behaald  resultaat : de acties zijn niet kunnen doorgaan.  
Verder vervolgtraject in 2021 : de acties zullen herhaald worden.  
Link met groeiniveaus : kernprocessen, pedagogische visie. 
 
Verbeterdoel 1, 2021 : de missie en visie is door alle medewerkers in De Patio gekend en iedereen kan 

er zich achter scharen. 
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Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 

Geplande acties : 

- Op de verschillende afdelingen wordt bekeken hoe deze missie een werkinstrument kan zijn door 

de termen in de missie om te zetten in concreet gedrag. 

- Er wordt daarvoor in alle personeelsoverleggen een moment voorzien waar de missie/visie een 

fysieke plaats krijgt binnen de afdeling.  

- De stafmedewerker beleid komt hiervoor langs en wil op dit moment ook een oefening maken 

over het concretiseren van de missie. 

Tijdpad : najaar 2021. 

Betrokken uitvoerders : alle medewerkers van De Patio. 

Gewenst resultaat : de missie is een concrete toetssteen in de dagdagelijkse werking. 

Opvolging/evaluatie : in de kwaliteitscel. 

Link met groeiniveaus : kernprocessen. 

 
Verbeterdoel 2, 2021 : het is duidelijk wat de pedagogische pijlers zijn in Estas in het werken met niet 
begeleide minderjarige vluchtelingen. 
Afdeling : Estas. 
Verantwoordelijke voor het project : pedagogisch coördinator. 
Geplande acties :  
- De drie belangrijkste pijlers zijn nu : oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit en 

ervaringsleren.  
- Er is een eenvoudig overzicht met de belangrijkste pijlers per methodiek. 
- Het doel en unieke karakter van elke methodiek wordt geëvalueerd op werkbaarheid met het 

pedagogische team. 
Tijdpad : 2021 
Betrokken uitvoerders : pedagogische coördinator, hoofdbegeleidster, leefgroepsbegeleidster 
Gewenst resultaat : het is duidelijk wat de pedagogische pijlers zijn in Estas in het werken met 
NBMV. 
De pijlers zijn overzichtelijk terug te vinden voor alle (pedagogische) medewerkers. 
Link met groeiniveau : kernprocessen. 

 
✓ In 2022 kennen de verschillende afdelingen en hun medewerkers  elkaars werking en 

worden de verschillende doelpublieken/werkvormen/methodieken en de historisch 
gegroeide cultuurverschillen tussen de afdelingen gezien en benoemd. Er is een goed 
evenwicht gevonden tussen enerzijds wederzijds respect in dialoog zonder ‘de ander’ te 
willen veranderen en anderzijds het constructief naar elkaar toe groeien en integreren van 
de verschillen. 
 

Verbeterdoel 1, 2021 : structuur en werking. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : directieteam en raad van bestuur. 

Acties : 

De Patio bestaat ondertussen 10 jaar. Dit ogenblik werd aangegrepen om stil te staan bij hoe de 

voorbije 10 jaar beleefd werden, waar De Patio naartoe willen en wat daarvoor nodig is.  

- Dat heeft geleid tot een grondige hertekening van de structuur, functie-inhouden, 

overlegstructuur. Er werd met het directieteam een voorstel  uitgewerkt dat nu op alle niveaus 

wordt bevraagd.  
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- Een afvaardiging van het directieteam en raad van bestuur werkt dit voorstel nu, onder externe 

begeleiding, verder uit met de nodige terugkoppeling en feedbackmomenten naar alle 

medewerkers.  

- Dit zorgt voor een hertekening van het organogram en zal invloed  hebben op de overlegorganen 

en de daar bijhorende zelfsturing van de teams. Ook deze zaken zullen herbekeken worden.  

- Het herzien van het organogram, de interne en externe structurele overlegmomenten kan ook 

een kans zijn om  te bekijken of er knelpunten zijn in de communicatielijnen. 

Tijdpad :  2021. 

Betrokken uitvoerders : alle medewerkers van De Patio. 

Gewenst resultaat : de structuur van De Patio is klaar om de volgende 10 jaar aan de slag te kunnen 

in een flexibel, veranderd jeugdlandschap.  

Opvolging/evaluatie : directieteam. 

Link met groeiniveaus : beleid en strategie. 

 

Verbeterdoel 2, 2021 : verduidelijken van de plaats van het team Exit binnen de werking van Baab. 

Afdeling : Baab. 

Verantwoordelijke van het proces : afdelingsdirecteur en pedagogisch coördinator. 

Betrokken uitvoerders : alle Baab-medewerkers en alle exit medewerkers. 

Acties en tijdspad : voor jaar 2021. 

- Overleg met het Baab-team. 

- Overleg met team Exit. 

- Overleg met het ganse team. 

Gewenst resultaat : de plaats van het team Exit binnen de werking van Baab is duidelijk. 

 

Verbeterdoel 3, 2021 : de organisatiestructuur van Baab aanpassen aan de steeds groter wordende 

personeelsgroep (inclusief team Exit). 

Afdeling : Baab. 

Verantwoordelijke voor het proces : afdelingsdirecteur. 

Acties en tijdspad : voorjaar 2021. 

- Voorbereidende oefening door trio overleg en 2 vertegenwoordigers van het directieteam van vzw      

De Patio. 

- Uitwerken van concreet voorstel. 

- Toelichting van concreet voorstel aan de ganse personeelsgroep. 

- Beslissingen nemen rond het concreet voorstel. 

Gewenst resultaat : de organisatiestructuur van Baab is aangepast aan de groter geworden 

personeelsgroep. 

 
✓ In 2022 heeft De Patio een sterk intern en extern communicatiebeleid dat open, 

transparant, duidelijk, kernachtig en overzichtelijk is, zodat alle medewerkers op de hoogte 
zijn van alle relevante info. 
 

Binnen het verbetertraject ‘structuur en werking’ worden deze acties verder meegenomen. Het 

herzien van het organogram, de interne en externe structurele overlegmomenten kan een kans zijn 

om  te bekijken of er knelpunten zijn in de communicatielijnen. 
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7.1.3. Personeelsbeleid 

Onder medewerkers wordt verstaan : zowel de hulp- en zorgverleners als de administratieve, 

ondersteunende en stafmedewerkers.  

 

Strategische doelstellingen inzake personeelsbeleid 

 

✓ In 2022 zijn alle medewerkers gegroeid in het nemen van verantwoordelijkheid, 

waardoor alle teams binnen een duidelijk kader zelfsturend zijn. 

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : duidelijkheid krijgen over inhoud en verantwoordelijkheid van alle 

teams/overlegorganen. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur Jeugdzorg De Patio. 

Uitgevoerde acties :  

- De visietekst rond zelfsturing zou in de verschillende teams/overleggen doorgenomen worden. 

- Per overleg zou een matrix gemaakt worden over beslissingen die moeten genomen worden en 

wie hiervoor verantwoordelijk is.  

- Vandaaruit zou gekeken worden op welke manier dit team nog meer zelfsturend kan worden.  

Deze acties zijn nog niet kunnen doorgaan.  

- Vanuit de meting van de personeelstevredenheid kwam als bedenking dat de verschillende 

mandaten van overleggen en wat de inhoud juist is, niet meer duidelijk zijn. Vanuit de staf stond 

op het programma om het document ‘interne overleggen’ opnieuw te bekijken. De staf wilde 

kijken of dit nog relevant is, up-to -date en hoe de juiste versie dan gecommuniceerd kan worden 

naar de medewerkers en in de aandacht kan gehouden worden . Dit is echter niet kunnen 

doorgaan.  

Behaald resultaat : er werd nog geen duidelijk resultaat behaald.  

Vervolgtraject : dit wordt  meegenomen in het verbetertraject structuur en werking. 

Dit verbetertraject zorgt voor een hertekening van het organogram en zal invloed  hebben op de 

overlegorganen en de daar bijhorende zelfsturing van de teams. Ook deze zaken zullen herbekeken 

worden.  

Het herzien van het organogram, de interne en externe structurele overlegmomenten kan een kans 

zijn om  te bekijken of er knelpunten zijn in de communicatielijnen. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten, personeelstevredenheid. 

✓ In 2022 is er voldoende aandacht voor algemene groei- en ontwikkelingskansen van 

medewerkers, met  aandacht voor ieders individueel traject (leeftijd, combinatie werk en 

gezin, bewaken van de werkdruk). Elke medewerker heeft een persoonlijk 

ontwikkelingsplan dat vertrekt vanuit zijn competenties en werkinhoud.  

 

✓ In 2022 krijgen alle medewerkers de ruimte en het vertrouwen om methodieken  uit te 

proberen. Er is voldoende open taakspanning en taakinhoud, waarbij medewerkers worden 

uitgedaagd om op deze manier ook competenties te kunnen ontdekken en verder te 

ontwikkelen. 

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : uitwerken van een kader voor het opstarten van intervisie en 

langdurige opleidingen.  

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke van het project : stafmedewerker beleid. 
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Uitgevoerde acties : 

- Er is nog geen kader rond intervisies en het doorgeven van expertise intern.  

- Met de vormingscel werd wel een duidelijk kader rond langdurige vormingen uitgewerkt. Dit is al 
bekeken in de stafvergadering en goedgekeurd in het directiecomité. 

- Er is ook een integratie gebeurd van alle teksten rond vto. Deze tekst werd door de 
stafmedewerker en een lid van de vormingscel gemaakt en al een eerste keer bekeken in de 
vormingscel.  

Behaald resultaat :  

- Er is een duidelijk kader rond het volgen en het beslissingsproces bij langdurige opleidingen.  

- Alle teksten en documenten rond vorming worden in 1 overzichtelijke tekst opgenomen met 
duidelijke afspraken die voor iedere medewerker toegankelijk en toepasbaar zijn. 

- Een kader rond intervisies en doorgeven van expertise moet nog uitgewerkt worden.  
Vervolgtraject : het kader rond langdurige vormingen verder implementeren en uitwerken. Een kader 

rond intervisies en doorgeven van expertise  uitwerken.  

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 

Verbeterdoel 1, 2021 : uitwerken van een kader voor het opstarten van intervisie en doorgeven van 

expertise. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke van het project : stafmedewerker beleid. 

Geplande acties :  

- Heel wat medewerkers willen via intervisies hun kennis en expertise doorgeven aan collega’s. 

- Niettegenstaande dit alleen maar toegejuicht kan worden, moet het kader van intervisie 
(frequentie, inhoud, sturing,…) nog wat scherper bepaald worden zodat dit een duidelijke basis is 
om met intervisies te starten.  

- De vormingscel heeft hier een aanzet voor die dan in de stafvergadering en het directieteam kan 
goedgekeurd worden.  

- Er wordt ook bekeken hoe deze expertise meer naar buiten gedragen kan worden en zo knowhow 
met  de sector gedeeld kan worden.  

Tijdspad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : vormingscel, staf en directieteam. 

Gewenste resultaat :  

- Er is een duidelijk kader rond het opstarten van intervisies en doorgeven van expertise. 

- Er is een duidelijk vto-beleid  waar alle verschillende teksten en documenten geïntegreerd zijn. 

Opvolging/evaluatie : binnen de vormingscel. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 

✓ In 2022 worden personele middelen - in en over de afdelingen heen - efficiënt ingezet.  

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : een  instrument dat op basis van modules, doelgroep, opdracht, 

personeelskenmerken richtlijnen kan geven over personele middelen, verder ontwikkelen. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : afdelingsdirecteurs 

Uitgevoerde acties :  

- De voorstellen vanuit de werkgroep en het directieteam zouden nogmaals scherp gezet worden.   

- De tekst ‘personele middelen’ zou op basis hiervan geactualiseerd en geconcretiseerd worden.   



 

53 
 

 

- Deze zou  dan besproken worden op het directieteam, raad van bestuur  en voorgelegd aan alle 

medewerkers. 

Behaalde resultaat : deze acties zijn niet kunnen gebeuren en er  is dan ook nog niet direct een 

resultaat.  

Opvolging/evaluatie : dit wordt verder meegenomen in het verbetertraject rond structuur en 

werking. 

Link met de groeiniveaus : medewerkersresultaten, personele kengetallen. 

 

Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : optimaliseren van het huidig uurrooster, de interne organisatie, 

matching van uurrooster aan gedifferentieerde cliënttrajecten. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : hoofdbegeleidster. 

Betrokken uitvoerders : hoofdbegeleidster en begeleidersteam en terugkoppeling naar pedagogische 

vergadering. 

Uitgevoerde acties : 

- Een werkgroep (hoofdbegeleidster en twee leefgroepsbegeleiders) kwam samen om verschillende 

mogelijkheden van uurroosters met voldoende flexibiliteit te bekijken. 

- ’t Laar voegde zich naar de aanpassingen van het uurroosterregistratiesysteem op Patio-niveau en 

nam deel aan de daartoe voorziene infomomenten (eigen registratie van extra prestaties) 

Gewenst resultaat : een wettelijk uurrooster waar iedere medewerker zich goed in voelt en waar 

ruimte is voor alle taken en waarbij op een eenvoudige wijze kan geregistreerd worden.   

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, medewerkersresultaten. 

Opvolging in 2021 : 

- De werkgroep uurroosters wordt opnieuw samengesteld, werkt verder  en koppelt terug naar de 

pedagogische vergadering. 

- Op Patio-niveau wordt verder uitgekeken naar een eenvoudig registratiesysteem. 

 

Verbeterdoel 1, 2021 : het uitwerken van een HR – beleid. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke van het project : stafmedewerker beleid. 

Geplande acties :  

- Medewerkers zijn het grootste kapitaal van een organisatie. Niettegenstaande alle inspanningen 

die al gedaan worden ten opzichte van medewerkers, kunnen we niet spreken van een echt HR – 

beleid, maar eerder van fragmentarische acties zonder achterliggende visie, opvolging en controle.  

- Om verder competente medewerkers te vinden en te  houden wordt daarvoor ook  werk gemaakt 

van een samenhangend, gedragen en opgevolgd HR – beleid.  

- Hiervoor wordt eerst een duidelijke visie en stappenplan uitgeschreven om op basis daarvan aan 

de slag te gaan.  

Tijdspad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : directieteam. 

Gewenste resultaat : er is een duidelijk stappenplan rond het uitwerken van een HR – beleid. 

Opvolging/evaluatie : binnen het directieteam. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 
Verbeterdoel 2, 2021 :  er is een evenwichtige teamsamenstelling (FTE) volgens de richtlijnen om 
kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden die in verhouding is met de druk op de financiële 
middelen (niet-geïndexeerde werkingsmiddelen en besparingen op organisatieniveau). 
Afdeling : Estas. 
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Verantwoordelijke voor het project : directeur en hoofdbegeleidster. 
Geplande acties :  
- De richtlijnen (financieel en kwaliteit) worden geëvalueerd, afgetoetst met het beleid De Patio en 

indien nodig bijgepast. 
- De richtlijnen worden gecommuniceerd met alle medewerkers. 
- Er wordt gevraagd naar de wensen van medewerkers tijdens individuele gesprekken. 
- Er wordt een oplijsting gemaakt van alle mogelijk scenario’s binnen de richtlijnen van de werking. 
- Er wordt een keuze gemaakt in evenwichtige teamsamenstelling op basis van de richtlijnen. 
Tijdpad : voorjaar 2021. 
Betrokken uitvoerders : directeur, hoofdbegeleidster en alle medewerkers van Estas. 
Gewenst resultaat : Er is een evenwichtige teamsamenstelling binnen de richtlijnen met een zo 
langdurig mogelijk perspectief. 
Link met groeiniveau : medewerkersresultaten. 
 

7.1.4. Middelen en samenwerking 

Onder middelen en samenwerking vallen alle aspecten van de inzet van middelen (met uitzondering 

van het personeel) voor de ondersteuning van de kernprocessen van het centrum.  

Het gaat hier over infrastructuur en financies, maar ook over informatie en netwerkvorming.  

 

Strategische doelstellingen inzake middelen en samenwerking 

✓ In 2022 is er in De Patio een duurzaam beleid omtrent het omgaan met middelen 

(energie, materialen, gebouwen en infrastructuur, beleggingen,..)  

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : optimalisatie van de gebouwen in functie van de opdracht van het 

centrum (leefgroep werking, gespreksruimtes, logistieke ruimtes, …) de eerdere voorstellen uit het 

denkwerk inzake agressie, veiligheid, positief leefklimaat enerzijds en ecologie anderzijds indachtig. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Betrokken uitvoerders : werkgroep project Bruggen voor Jongeren, werkgroep Bouw, directieteam, 

raad van bestuur en architecten verbonden aan de Algemene Vergadering. 

Uitgevoerde acties : 

- De raad van bestuur van De Patio heeft een principieel akkoord gegeven om een voorstel van de 

renovatie in functie van de energiescan te realiseren.  De overheid voorziet subsidies voor dit 

verbetertraject. 

- Een ruimere werkgroep werd opgestart in functie van grotere infrastructurele werken zoals de 

geplande renovatie van de ramen, het functioneler inzetten van de beschikbare ruimte in de 

Leopold II laan in overeenstemming met de suggesties vanuit de nieuwe lente (veiligheid van 

medewerkers en jongeren op vlak van brand, agressie, hygiëne, …), het nog huiselijker maken van 

de leefruimtes.  

- Werkgroep bouw kwam regelmatig samen en koppelde terug naar de architect, het directieteam 

en de raad van bestuur. 

- De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en het plaatsen van zonnepanelen werd reeds 

doorgevoerd. 

Gewenst resultaat : een warme, veilige, duurzame werk- en leefomgeving. 

Opvolging : concrete uitwerking van de verbouwplannen. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, tevredenheid van gebruikers en personeel. 

Opvolging 2021 : 
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- Vervanging van de ramen in functie van hogere energiezuinigheid na toestemming van Stad 

Brugge. 

- Aanpassingen gebouw leefgroep zoals voorbereid door de werkgroep en getoetst bij 

hogergenoemden en voorgelegd aan de pedagogische vergadering van ’t Laar (Corona zorgde 

voor vertraging net als de procedure bij Stad Brugge omtrent de vervanging van de ramen).  

 
Verbeterdoel 2, 2021 : de leefgroep krijgt een opfrisbeurt: keuken, living, gang, BGL-bureau, BGL-
slaapkamer en berging 1ste verdiep. 
Afdeling : Estas. 
Verantwoordelijke voor het project : directeur. 
Geplande acties :  
- Er wordt  een plan opgemaakt met welke aanpassingen zullen gebeuren per leefruimte. 
- Er wordt een planning opgemaakt met afspraken wie op welk moment welke taken uitvoert. 
Tijdpad : voorjaar 2021. 
Betrokken uitvoerders : directeur, begeleidster en coördinator klusjesteam. 
Gewenst resultaat : de leefgroep is opgefrist en leefbaar. 
Link met groeiniveau : kernprocessen, gebruikersresultaten. 
 

Verbeterdoel 3, 2021 : een goede coördinatie van afbraak en opbouw Kleine Dennen. 

Afdeling : Kleine Dennen. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Geplande acties :  

- Een verhuisplan opmaken om gebouw aan de overkant leeg te maken en erop toezien dat dit 

goed uitgevoerd wordt. 

- Plannen om de speeltuigen in de tuin te verplaatsen/ te stockeren. 

- Een praktische en infrastructurele aansturing bieden om de werken goed te kunnen laten 

opstarten. 

- De rust en structuur in huis blijven garanderen door samen te zoeken naar oplossingen. 

Tijdpad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : volledige  team van Kleine Dennen. 

Gewenst resultaat : een zo rustig mogelijk verloop creëren tijdens het uitvoeren van de nieuwbouw. 

Link met groeiniveau : gebruikersresultaten en medewerkersresultaten. 

 
Verbeterdoel 4, 2021 : het renoveren en aanpassen van de ruimtes op het 1ste verdiep. 
Afdeling : De Schoor. 
Verantwoordelijke voor het project : de directeur en het pedagogisch team. 
Acties : 
- Het volledige eerste verdiep heeft een nieuwe verflaag nodig.  
- Het ‘klein kotje’ wordt geoptimaliseerd zodat het als een volwaardige ruimte gebruikt kan worden. 
- Inrichten van de bureauruimtes begeleiders/ directie. 
Tijdpad : het was de bedoeling om dit in het werkjaar 2020 uit te voeren maar corona heeft alles wat 
in de war gestuurd. Dit verbeterdoel wordt hernomen in het werkjaar 2021. De verwachting is tegen 
eind 2021 het doel grotendeels bereikt te hebben. 
Betrokken uitvoerders : het verven en de voorbereidingswerken gebeuren door het klusteam van De 
Patio. Dus er is een nauwe samenwerking nodig tussen De Schoor en de logistieke coördinator. 
Gewenst resultaat : alle ruimtes op het eerste verdiep hebben een opfrisbeurt gehad. De ruimtes zijn 
opnieuw aantrekkelijk en uitnodigend. Het ‘klein kotje’ is een volwaardige extra ruimte die ingezet 
kan worden voor de werking.  
 
Verbeterdoel 5 , 2021 : de plannen inzake huisvesting van HCA Baab zijn duidelijk op korte termijn. 
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Afdeling : Baab. 

Verantwoordelijke van het proces : directeur. 

Betrokken uitvoerders : directieteam. 

Acties en tijdspad : opties inzake huisvesting op korte termijn inventariseren door directieteam en 

hierin een beslissing nemen. 

Gewenste resultaat : de plannen inzake huisvesting zijn duidelijk op korte termijn. 

 

✓ Er wordt gewerkt met aandacht voor de 3-P’s (People, Profit, Planet). 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : identificeren van de knelpunten en verbeterpunten met betrekking 

tot duurzaamheid en het ruimere maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Betrokken afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur in samenspraak met directieteam. 

Betrokken uitvoerders : interne werkgroep in samenspraak met ruimere team. 

Uitgevoerde acties : 

- Inspiratienamiddag Ecologie op personeelsnamiddag De Patio van 18/01/2019. 

- Uitvoeren van vragenlijst/scan door werkgroep / inventaris per deeldomein van wat we willen 

bannen, behouden en bereiken met daarnaast inspiratie van de andere afdelingen van De Patio 

zoals doorgegeven op de staf van De Patio. 

- Overlopen van de thema’s over verschillende pedagogische/algemene vergaderingen heen (juni 

2019, oktober 2019, februari 2020) en uitvoeren van de acties. 

Gewenst  resultaat : plan van aanpak naar een nog meer duurzaam beleid. 

Opvolging : door werkgroep, op termijn kan nieuwe scan plaatsvinden. 

Invloed op groeiniveaus : waardering strategische partners, maatschappelijke opdracht en tendensen 

/ mvo-scan. 

Opvolging 2021 : corona noopte tot andere prioriteiten waardoor dit thema in 2020 wat op de 

achtergrond verdween, ook deze draad wordt in 2021 terug opgenomen. De werkgroep komt verder 

samen om de gemaakte engagementen op te volgen en de volgorde van de af te werken acties te 

bepalen inzake de thema’s : energieverbruik, waterverbruik, aankoopbeleid, afvalbeleid, mobiliteit, 

voedingsbeleid, personeelsbeleid, infrastructuur, werkmateriaal, sensibilisering.   

 

✓ In 2022 wordt het administratief en logistiek team efficiënt aangestuurd zodat er maximale 

ruimte is voor de afdelingen om hun kernopdracht uit te voeren. 

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : optimaliseren van het administratief team. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur/stafmedewerker beleid. 

Betrokken uitvoerders : medewerkers van het administratief team.  

Uitgevoerde acties :  

- Er zijn individuele evaluatiegesprekken geweest met de medewerkers van het administratief team 

om hun takenpakket te bekijken.  

- Daarnaast is bekeken hoe medewerkers nog meer ondersteund kunnen worden bij hun taken en 

hoe deze nog efficiënter kunnen.  

- Daarom werd aan alle residentiële medewerkers en het volledige administratieteam het systeem 

voor het uitrekenen van de bijzondere prestaties uitgelegd. Op die manier kunnen medewerkers 

nu zelf meevolgen als de prestaties goed uitgerekend en ingegeven worden. Door de prestaties 

door verschillende mensen te laten uitrekenen bouwen we op die manier ook een controlesysteem 

in.  
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- Er is ook gekeken om eventueel meer te digitaliseren. Dit werd bekeken voor loonboekingen, 

uurroosters,… 

- Hier is info over opgevraagd maar er zijn nog geen beslissingen genomen.  

Bereikte resultaat : optimaal werkend administratief team. 

Verder opvolging : in het administratief team samen met het directieteam wordt deze oefening 

verder uitgevoerd.  

Link met de groeiniveaus :  medewerkersresultaten. 

 

Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : verdere centralisatie van het team klusjesmannen. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur. 

Uitgevoerde acties :  

- Er is een persoon aangesteld die zorgt voor de concrete aansturing van het klusjesteam en 

overzicht heeft van de taken/klusjes die uitgevoerd moeten worden.  

- Er zijn ook verschillende overleggen geweest met de klusjesmannen om de werken op elkaar af te 

stemmen. Het systeem om via whatapp te communiceren en zo de taakverdeling af te stemmen 

is verfijnd en door iedereen goed bevonden.  

- Er is ook een mooie samenwerking ontstaan tussen de verschillende klusjesmannen waar op 

elkaars competenties en sterktes beroep wordt gedaan tijdens grotere werken.  

Behaald resultaat : de eerste stappen om het klusjesmannen efficiënter te laten werken en  efficiënter 

aan te sturen zijn gezet.  

Opvolging : binnen directieteam en klusjesoverleg. 

Link met groeiniveaus : medewerkersresultaten. 

 

Verbeterdoel 1, 2021 : verder  optimaliseren van het administratief team.   

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur. 

Betrokken uitvoerders : medewerkers van het administratief team.  

Acties :  

- Met de centralisatie van het administratief team zijn de taken (her)verdeeld over de verschillende 

medewerkers.  

- In 2021 wordt bekeken of nog taken gedigitaliseerd kunnen worden.  

- Hierbij wordt gedacht aan rechtstreekse loonboekingen. Met het sociaal bureau en  onze ICT – 

firma wordt bekeken wat de financiële meerkost zou zijn. Het administratief team bekijkt dan wat 

de tijdswinst kan zijn. Deze kost en tijdswinst wordt tegen elkaar  afgewogen  en de beste oplossing 

gezocht. 

- Daarnaast is het plan ook te bekijken of het uitrekenen en doorgeven van bijzondere prestaties 

efficiënter en/of digitaal kan. Verschillende systemen worden vergeleken op basis van een 

kosten/baten analyse. 

- Het administratief team is een nieuw team. Naar teambinding is door corona en het telewerken 

niet veel kunnen gebeuren. In 2021 wordt ook hierop ingezet. Een evenwicht wordt gezocht tussen 

teamwerking en telewerk. 

Tijdspad :  2021. 

Gewenst resultaat : optimaal werkend administratief team met maximale digitalisering en een 

uniform systeem voor de uurroosters en uitrekenen van prestaties. 

Opvolging : binnen het administratief team. 

Link met de groeiniveaus :  medewerkersresultaten. 
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Verbeterdoel 2, 2021 : verdere centralisatie van het team klusjesmannen. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio.  

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur. 

Geplande acties :  

- Er was al een verantwoordelijke die de aansturing van het team en de werking in zijn takenpakket 

had. Sinds 1 januari is deze ook vrijgesteld van andere taken en is er zo  een parttime coördinator 

van het klusjesteam. 

- Het plan is in 2021 van  het klusjesteam ook 1 team te maken los van de afzonderlijke afdelingen 

met een eigen standplaats, personeelsvergadering,…  

- Op die manier wordt bekeken om het team nog meer als team en efficiënter te laten werken.  

- Ook het systeem om klusjes/taken door te geven wordt in 2021 verfijnd door aan de slag te gaan 

met een Excell-document voor aanvragen. Op basis van dit document wordt dan door de 

coördinator en in samenspraak met de klusjesmannen een planning gemaakt.  

- Cruushove  wordt in 2021verder uitgewerkt als centrale plaats voor het klusjesteam en het 

stockeren van het grotere materiaal . De coördinator heeft daar al zijn plaats en ook de overleggen 

zullen daar doorgaan.  

- Er wordt ook geëxperimenteerd met een duidelijke lijn, waarbij op 1 plaatst gebleven wordt tot 

alles is afgewerkt . Ondertussen wordt  1 vlinder voorzien om dringende klusjes uit te voeren. Bij 

grote werken, zal duidelijker afgesproken worden wat uitbesteed wordt.  

Tijdspad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : team klusjesmannen, directiecomité. 

Gewenst resultaat : het team klusjesmannen werkt efficiënt en wordt hiervoor efficiënt aangestuurd. 

Opvolging : binnen directieteam en klusjesoverleg. 

 

Verbeterdoel 3, 2021 : verdere kennismaking/samenwerking binnen het logistieke team stimuleren. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur in samenwerking met stafmedewerker 

beleid. 

Geplande acties :  

- Tijdens het verbetertraject kwam het voorstel om het logistieke team niet te centraliseren maar 

aan iedere afdeling een ‘huismoeder’ te koppelen.  

- Deze ‘huismoeders’ kunnen onderling eventueel duo’s vormen en elkaar onderling 

(onder)steunen bij afwezigheid door ziekte of verlof.  

- Dit voorstel wordt, zoals het volledige verbetertraject ‘ structuur en werking’ voorgesteld aan de 

logistieke mensen.  

- Daarnaast is het plan deze collega’s ook meer samen te brengen om elkaar beter te leren kennen 

en van elkaar te leren.  

Tijdspad : najaar 2021. 

Betrokken uitvoerders : alle logistieke medewerkers. 

Gewenste resultaat : logistieke medewerkers kennen elkaar beter en kunnen (nog) meer beroep 

doen op elkaar. 

Opvolging : directieteam.  

 

✓ Tegen 2022 opbouwen participatie van De Patio in de nodige netwerken en 

samenwerkingsverbanden om de hulpverlening voor de cliënten zo efficiënt mogelijk te 

laten verlopen.  



 

59 
 

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : samenwerking met vzw Binnenstad en De Zandberg wordt verder 

uitgewerkt. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur in samenwerking met de raad van bestuur 

Uitgevoerde acties : 

- In navolging van de tweedaagse  hebben de negen afgevaardigden van de drie organisaties 

opnieuw een tweedaagse georganiseerd om op die manier het protocol verder te 

operationaliseren.  

- Het resultaat van de vorige tweedaagse is met de raad van bestuur besproken.  

- Dit resultaat is in januari ook met de staf – en leidinggevende mensen van de drie organisaties 

besproken. Het was de bedoeling om  ook hen warm te maken voor het voorstel zodat ook zij de 

samenwerking mee konden uitdragen.  

- Het ingeplande moment om de samenwerking aan de voltallige personeelsploeg van alle drie de 

organisaties voor te stellen is door corona niet kunnen doorgaan en wordt uitgesteld naar een 

later tijdstip.  

- Er is ondertussen wel een afstemmingsmoment geweest met de 9 afgevaardigden en de 

afgevaardigden van de raad van bestuur  om de neuzen in verband met de samenwerking 

opnieuw in dezelfde richting te krijgen . Er komt een vervolg met de negen afgevaardigden om de 

algemene doelstellingen verder te concretiseren naar een jaar – en meerjarenplanning.  

- Verder is er ook een maandelijks overleg met de directies van de organisaties om operationele 

zaken verder uit te werken.  

Bereikt resultaat :  

- Er is consensus tussen de directies en de raad van bestuur omtrent de richting voor het 

samenwerkingsverband.  

- De pedagogisch verantwoordelijken hebben kennis gemaakt met de doelstellingen van het 

samenwerkingsprotocol en met elkaar.  

- Er is een voorstel tot verdere verfijning en uitwerking van het samenwerkingsprotocol. 

Opvolging/evaluatie : directieteam en raad van bestuur. 

Link met de groeiniveaus : deze samenwerking zal een onrechtstreekse invloed hebben op alle 

groeiniveaus alhoewel in eerste instantie op de kernprocessen gefocust wordt.  

 

Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : samenwerking in kader van kleine wooneenheden (KWE) verder op 

punt zetten. 

Afdeling : alle afdelingen van Jeugdzorg De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid.  

Uitgevoerde acties :  

- De samenwerking tussen De Kantel, Nieuwland, Binnenstad en Zorgdorpen raakt ondertussen 

stilletjes aan op kruissnelheid. 

- Er is een overleg tussen de begeleiders om de samenwerking op punt te zetten. Een stuurgroep 

houdt een oog op het kader.  

- Tussen de organisaties zijn ook acties om wachtlijsten samen te leggen, sneller een gepaster 

aanbod te geven aan die jongeren en zo ook de wachtlijst korter te maken. 

- Er zijn ondertussen ook afspraken gemaakt met het orgaan ‘de toegangspoort’ om ook tussen de 

organisaties sneller te kunnen schakelen. Het was de bedoeling om de acties niet enkel tot 

Jeugdzorg te beperken maar ook wachtlijsten over sectoren heen samen te leggen.  

- Hiervoor was een eerste kennismaking met de sectoren gepland. De sector overschrijdende 

voorstelling van het project en de daaraan gekoppelde kennismaking zijn door corona niet kunnen 

doorgaan.  
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Tijdspad : 2020 

Betrokken uitvoerders : stuurgroep KWE. 

Gewenst resultaat : Jongeren krijgen gepaste zorg, ook tijdens de wachttijd.  

Opvolging : binnen de stuurgroep KWE. 

Link met groeiniveaus : gebruikersresultaten. 

 

Evaluatie verbeterdoel 3, 2020 : samenwerking in kader van POTGROND verder uitwerken.  

Afdeling : alle afdelingen van Jeugdzorg De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stuurgroep van Potgrond. 

Uitgevoerde acties : 

- De gezamenlijke projectaanvraag van De Kantel, Nieuwland en cultuur is ingediend en werd 

goedgekeurd.  

- Een werkgroep is aan de slag gegaan om de concrete uitwerking verder gestalte te geven. Er is een 

systeem uitgewerkt waar jongeren in een traject van zes weken elke donderdag beroep kunnen 

doen op Potgrond. De begeleiding van die dagen is evenredig over de voorzieningen verdeeld. 

Vanuit elke organisatie zijn er twee mensen die de begeleiding en op die manier de continuïteit 

verzorgen.  

- De bedoeling was om in april van start te kunnen gaan. Door omstandigheden is dit september 

geworden.  

- Een voorstellingsnamiddag heeft plaatsgevonden voor alle aanmelders en een eerste cyclus is 

begonnen.  

- Door corona zijn verdere trajecten niet kunnen doorgaan. Een grondige evaluatie is dan ook nog 

niet gebeurd.  

Behaald resultaat : het project is goedgekeurd, het kader en de praktische afspraken zijn uitgewerkt. 

Er is een voorstellingsnamiddag geweest en een eerste traject is gestart. Jammer genoeg heeft corona 

de zaken  stilgelegd.  

Vervolgtraject : er zal verder gewerkt moeten worden. Er zal een uitgebreide evaluatie moeten 

gebeuren van het project en gekeken worden of  de projectmiddelen verlengd kunnen worden. Indien 

de middelen niet verlengd kunnen worden, zal moeten gekeken worden als en hoe dit project verder 

gezet kan worden. 

Link met groeiniveaus : gebruikersresultaten. 

 

Evaluatie verbeterdoel 4, 2020 : verruiming kennis sociale kaart, mogelijkheden voor samenwerking en 

doorverwijzing. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur en vormingsverantwoordelijke. 

Betrokken uitvoerders : staf en begeleidersploeg. 

Uitgevoerde acties : 

- Digitalisering van de infotheek (server werd herschikt naar analogie met de indeling van De Patio, 

achtergrondinfo met betrekking tot thema’s vindt er zijn plaats,  de infotheek en bibliotheek 

vonden hun vasts plek in de nieuwe gespreksruimte in de Leopold II laan). 

- De samenwerkingsmogelijkheden met DGGZ, Wingg, Crosslink werden verder verkend en 

resulteerden in het najaar van 2020 in een structurele samenwerking met Kinder-en 

Jeugdpsychiater Dokter Cherlet verbonden aan DGGZ Noord-West-Vlaanderen. 

- Het pedagogisch team kreeg verdere duiding bij de evoluties inzake het jeugddelinquentierecht 

(uitnodiging van directeur van Baab naar pedagogische vergadering van september 2020). 

Behaald resultaat : meer overzichtelijke server/kwaliteitshandboek, digitale infotheek, structurele 

samenwerking met Kinder-en Jeugdpsychiater, verruimde kennis van het jeugddelinquentierecht. 
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Invloed op groeiniveaus : pedagogisch profiel, onthaal, afsluiten en nazorg, waardering strategische 

partners, maatschappelijke opdracht en tendensen. 

Opvolging 2021 : als team verder leren rond de mogelijkheden binnen VAPH, de nieuwe 

ontwikkelingen binnen het onderwijsveld (bv. duaal leren), de combinatiematrix, de nieuwe 

projecten binnen Opgroeien (bv. binnen 1g1p en het concept van ‘de ideale wereld’). Dit via 

infosessies die zich aandienen of uitnodigen van een externe expert op de pedagogische 

vergadering. 

 

Evaluatie verbeterdoel 5, 2020 : samenwerking OOOC-OBC. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Betrokken uitvoerders : samenwerkingsverband OOOC West-Vlaanderen en OBC De Berkjes. 

Uitgevoerde acties : een structureel 3-maandelijks overleg tussen de samenwerking OOOC West-

Vlaanderen, het OBC De Berkjes, ACT en Agentschap Opgroeien werd geïnstalleerd in functie van de 

wachtlijsten en de in-en uitstroom van cliënten en mogelijke andere gemeenschappelijke thema’s, 

samenwerking tussen de beide hulpverleningsvormen. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, waardering strategische partners, maatschappelijke 

opdracht en tendensen. 

Opvolging 2021 : 

- Verder hogergenoemd structureel overleg in functie van nog betere samenwerking en structurele 

afspraken over naadloze doorstroming naar elkaar.  

- Regelmatig samenkomen om samenwerking verder vorm te geven. Eerste stap hierin is het 

bezoeken van de betrokken organisaties met een delegatie van de medewerkers per voorziening 

in functie van het beter leren kennen van elkaars werking. (werd vorig jaar uitgesteld door 

Corona). 

 

Evaluatie verbeterdoel 6, 2020 : kunnen aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan al onze 

jongeren ongeacht of ze voor een korte of langere tijd bij ons verblijven. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur en hoofdbegeleidster. 

Betrokken uitvoerders : interne werkgroep dagbesteding, externe werkgroep dagbesteding, 

pedagogisch team van ’t Laar. 

Uitgevoerde acties : op 20 april ging Potgrond effectief van start. Bijzonder om te zien hoe deze 

intense samenwerking tussen 4 voorzieningen Jeugdzorg en stad Brugge op een korte tijd resulteerde 

in een reëel aanbod voor de meest kwetsbare jongeren.  

Gewenst resultaat : komen tot een sluitend geheel van mogelijkheden intern en extern als 

dagbesteding voor onze jongeren.  

Opvolging : het doel is elke jongere een passend aanbod te kunnen bieden vanuit de overtuiging dat 

activering afgestemd op de mogelijkheden van elke jongere hun levenskwaliteit verhoogt. 

Invloed op groeiniveaus : pedagogisch profiel, waardering strategische partners, maatschappelijke 

opdracht en maatschappelijke tendensen 

Op te volgen in 2021 : 

- Opstellen van data-bank van bestaande en mogelijke samenwerkingsverbanden (Groene zorg, 

Groep Intro, HerKern, Prusik, …) door interne werkgroep (hoofdbegeleidster, pedagogische 

coördinator en leefgroepsbegeleidster). 

- Het doel is dat Potgrond in 2021 een definitieve doorstart kan maken. Hoofdbegeleidster neemt 

verder deel aan de inhoudelijke werkgroep. Directeur rechtstreeks toegankelijk aanbod 

participeert aan de stuurgroep namens De Patio. We hopen doorheen de oproep ‘ideale wereld’ 

het project regulier te kunnen verankeren.  
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Evaluatie verbeterdoel, 2020 : nu de vaste huisarts met wie het Laar een zeer lange traditie van 

samenwerken had, met pensioen is gegaan, wordt uitgekeken naar evenwaardige 

samenwerkingsmogelijkheden; ook de praktijk van onze vaste tandarts  zal stoppen waardoor ook hier 

naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking gezocht wordt. 

-verder komen tot structurele samenwerking met kinder- en jeugdpsychiater (cfr. Wingg). 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project :  directeur. 

Betrokken uitvoerders : staf van ’t Laar en terugkoppeling naar medewerkersploeg, de collega OOOC 

West-Vlaanderen voor wat de psychiater betreft. 

Uitgevoerde acties : 

- Verder overleg ging door omtrent de implementatie van de template DGGZ. 

- In het najaar 2020 kon het team van ‘t Laar kennis maken met Dr. Cherlet, kinder-en 

jeugdpsychiater verbonden aan DGGZ Noord-West-Vlaanderen die vanuit Wingg toegekend is 

aan ’t Laar. Ondertussen nam Dokter Cherlet al meermaals deel aan onze teammomenten. Het 

team kon een beroep doen op haar expertise in functie van casus gerelateerd overleg (structureel 

1 dinsdagvoormiddag per maand). 

- Op 30 oktober 2020 was een overleg met de artsen verbonden aan de huisartspraktijk De Stoute. 

De wederzijdse verwachtingen voor een optimale samenwerking werden verwoord. Dit mondde 

uit in een aantal werkingsafspraken . Het verslag werd doorgestuurd naar het team van ’t Laar. 

Gewenst resultaat : goede en duidelijke samenwerkingsmodaliteiten omtrent de medische aspecten 

in het kader van de diagnostiek en opvang van onze jongeren. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, pedagogisch profiel, waardering strategische partners.  

Opvolging 2021 : 

- Er wordt gezocht naar een structurele partner inzake tandzorg. 

- De wijze van samenwerking met Dr. Cherlet wordt geëvalueerd in functie van eventuele bijsturing 

van de huidige wijze van samenwerken. 

- Idealiter wordt opnieuw een jaarlijks overleg belegd met de medici verbonden aan ons centrum 

teneinde ook de contacten tussen huisarts en psychiater verder te optimaliseren en een echte 

structurele samenwerking uit te bouwen. 

 

Verbeterdoel 1, 2021 : samenwerking met vzw Binnenstad en De Zandberg wordt verder uitgewerkt. 

Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur in samenwerking met de raad van bestuur. 

Geplande acties : 

- Dit jaar is het doel een terugkoppeling naar alle medewerkers te plannen. Op deze officiële kick-

off zal de nadruk liggen op ontmoeting en kennismaking met de mensen van de verschillende 

organisaties.  

- Het plan is de maandelijkse directievergaderingen verder te laten doorgaan.  

- Ook de samenwerking op concrete projecten zal verder doorgaan.  

- De meerjarenplanning wordt verder verfijnd en gestalte gegeven.  

Tijdpad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : alle medewerkers.  

Gewenst resultaat : de medewerkers van de organisaties leren elkaar en elkaars werking beter 

kennen. Er is een verdere verfijning en uitwerking van het samenwerkingsprotocol. 

Opvolging/evaluatie : directieteam en raad van bestuur. 

Link met de groeiniveaus : deze samenwerking zal een onrechtstreekse invloed hebben op alle 

groeiniveaus alhoewel in eerste instantie focus ligt op de kernprocessen.  
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Verbeterdoel 2, 2021 : samenwerking in kader van kleine wooneenheden (KWE) verder op punt 

zetten. 

Afdeling : alle afdelingen van Jeugdzorg De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stafmedewerker beleid. 

Geplande acties : in 2020 werden de acties om sector overschrijdend te werken verder gezet. Er zijn 

al enkele afspraken gemaakt tot kennismaking maar deze zijn niet kunnen doorgaan.  Het plan is ook 

het OCMW, het CAW–centrum voor algemeen welzijnswerk, … bij het project te betrekken. Het doel 

is wachtlijsten samen te leggen en kijken welke ‘wachtlijstzorg’ er kan gebeuren om jongeren zo snel 

mogelijk de gepaste hulp te geven. Jump in Kortrijk is hierbij een inspiratie. Een eerste ontmoeting 

wordt zo snel mogelijk opgestart om dit voorstel te bespreken.  

Tijdspad : 2021 

Betrokken uitvoerders : stuurgroep KWE. 

Gewenst resultaat : intersectorale samenwerking om ook jongeren in hun groei naar zelfstandigheid 

zo snel mogelijk de gepaste hulp te geven.  

Opvolging : binnen de stuurgroep KWE. 

Link met groeiniveaus : gebruikersresultaten. 

 

Verbeterdoel 3, 2021 : samenwerking in kader van POTGROND verder uitwerken.  

Afdeling : alle afdelingen van Jeugdzorg De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : stuurgroep van Potgrond. 

Geplande acties : 

- Van zodra corona het opnieuw toelaat, worden opnieuw trajecten gestart.  

- Daarna zal een evaluatie gebeuren om te kijken hoe dit project verder kan worden vormgegeven. 

Dit zowel inhoudelijk door de werkgroep als organisatorisch door de stuurgroep.  

Tijdspad: 2021. 

Betrokken uitvoerders : stuur– en werkgroep. 

Gewenst resultaat: Jongeren krijgen via een laagdrempelig aanbod opnieuw ‘goesting’ om verder aan 

de slag te gaan. 

Opvolging: in de werkgroep en stuurgroep. 

Link met groeiniveaus: gebruikersresultaten. 

 

Verbeterdoel 4, 2021 : samenwerking in kader van 1gezin1plan uitwerken. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur en directieteam. 

Geplande acties : 

- Bij de oorspronkelijk projectaanvraag werd vanuit regio Brugge – Oostende een plan opgezet rond 

1G1P.  

- Dat plan is toen niet goedgekeurd en maakte deelname aan de pilootregio niet mogelijk. 

Ondertussen zijn er vanuit opgroeien middelen vrijgekomen om het project over heel Vlaanderen 

uit te rollen.  

- Met de oorspronkelijke werkgroep werd het project dan ook geactualiseerd en opnieuw 

ingediend.  

De stuurgroep werkt dit  verder uit.  

Tijdspad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : alle partners van 1G1P. 

Gewenste resultaat : opstart van de 1G1P in regio Brugge – Oostende.  

Opvolging : in de stuurgroep en directieteam. 

Link met groeiniveaus : kernprocessen. 
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Verbeterdoel 5, 2021 : samenwerking in kader van de ‘ideale wereld’, bij goedkeuring van het project, 

verder uitwerken.  

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur en directieteam. 

Geplande acties : 

- Binnen de Brugse organisaties was reeds een beginnende samenwerking om beroep te kunnen 

doen op elkaars expertise, elkaars kennis. Dit met het doel om trajecten met jongeren waar het 

niet goed bij loopt mee te ondersteunen zonder breuken te krijgen in het traject. 

- Rond deze samenwerking was een protocol opgesteld dat door alle organisaties goedgekeurd 

werd. Dit protocol wordt nu ook met het orgaan ‘de toegangspoort’ en opgroeien verder bekeken.  

- Ondertussen is vanuit Opgroeien een project uitgeschreven dat deze initiatieven meer wil 

uitwerken : ‘de ideale wereld’. Wat hebben organisaties in de ideale wereld nodig om jongeren in 

moeilijk lopende trajecten vast te houden ?  

- Met de oorspronkelijke werkgroep wordt dan ook bekeken om de protocoltekst in te passen in het 

project en zo verdere stappen te ondernemen in de samenwerking.  

Tijdspad : deadline voor de projectaanvraag is half april. Op basis van de beslissing wordt dan verder 

gewerkt.  

Betrokken uitvoerders : alle partners aan de ideale wereld. 

Gewenste resultaat : een ondersteunde werking rond vastgelopen trajecten.  

Opvolging : in de stuurgroep ‘de ideale wereld’. 

Link met groeiniveaus : samenlevingsresultaten. 

 

7.1.5. Kernprocessen 

Kernprocessen zijn de kritische processen binnen een centrum. 

Strategische doelstellingen inzake kernprocessen 

✓  In 2022 is het voor alle medewerkers en gebruikers duidelijk wat De Patio en de 

verschillende modules voor hen kunnen betekenen en hoe ze daarvan gebruik kunnen 

maken. Het is van bij de start van de hulpverlening duidelijk wat ze kunnen verwachten van 

de hulp -en dienstverlening. 

 

Evaluatie Verbeterdoel 1, 2020 : tijdig kunnen aanbieden van de module ambulante diagnostiek aan 

jongeren en gezinnen die deze werkvorm behoeven in functie van het faciliteren van hun 

hulpverleningstraject. Vroeg detectie en consult bij complexe situaties.  

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Betrokken uitvoerders : directeur met gezinsbegeleider en pedagogische verantwoordelijke met 

terugkoppeling naar ruimer pedagogisch team + directieteam De Patio samen met de 

vertegenwoordigers van De Zandberg. 

Uitgevoerde acties : 

- Verdere verfijning, profilering en bekendmaking van het aanbod (afspraken via stuurgroep en 

werkgroep); folder werd ontwikkeld en ruim verspreid via mailing en post. 

- Evaluatiegroep met belangrijke stakeholders ging door op  18/10/2019; Op basis van evaluatie 

vond een overleg plaats begin 2020 met de module positieve heroriëntering in functie van 

afbakening taken en doelgroep. 
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- Verdere afstemming met de OOOC van Zuid-West-Vlaanderen die ook starten met een 

rechtstreeks toegankelijk ambulant aanbod. 

Behaald resultaat : een rechtstreeks toegankelijke inzetbaarheid van de module ambulante 

diagnostiek in nauwe samenwerking met OOOC De Zandberg. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, waardering strategische partners, maatschappelijke 

opdracht en tendensen. 

opvolging 2021 : 

- Verder aligneren van de verslaggeving gekoppeld aan deze kortere module (verschillend van 

globaal oriëntatieverslag), verdere intervisie en wederzijdse feedback (werkgroep Rechtstreeks 

aanbod). 

- Verder aligneren van de bevraging van de tevredenheid van en effect bij de gebruikers 

(aanmelders en cliënten) inzake deze nieuwe rechtstreekse module (werkgroep Rechtstreeks 

aanbod). 

- Verdere profilering en bekendmaking  (oa door het aanschrijven van scholen). 

- Verdere afstemming met de OOOC van Zuid-West-Vlaanderen die ook starten met een 

rechtstreeks toegankelijk ambulant aanbod. 

- Synthese van de cijfers van de voorbije jaren, planning van een nieuw evaluatiemoment met de 

stakeholders (mei 2021) (werkgroep en stuurgroep Rechtstreeks aanbod). 

 
Verbeterdoel 1, 2021 : de jongere en zijn context blijven in regie staan door middel van kernteams. 
Jongere kennen het traject en stippelen dit traject samen mee uit.  
Afdeling : ’t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : kwaliteits-werkgroep. 
Acties:  
- De jongere bevragen over zijn gevoel (mate van eigenaarschap) binnen zijn traject.  
- Bevragen hoe en op welke manier de jongere nog meer in regie te zetten.  
- Link maken tussen verslaggeving en trajecten, werkdocument.  
- Vormingsboxen opmaken en geven met inspraak van jongeren.  
- Verslagen opmaken en lezen met jongeren. 
- Bundelen van hun traject zoals kernteams, effectmetingen, methodieken in hun trajectboek.  
- Context nog meer in regie krijgen.  
Tijdpad : jan – dec 2021. 
Betrokken uitvoerders : trajectbegeleiders en pedagogisch coördinator. 
Gewenst resultaat : de hulpvraag van de jongere en de context staat centraal, de uitgevoerde acties 
binnen het kader worden met en door hen opgemaakt en uitgevoerd.  
Opvolging/evaluatie : via tevredenheidsmetingen, effect van de hulpverlening, door algemene 
teamvergaderingen, terugkoppeling in de kwaliteitswerkgroep. 
Link met groeiniveau : kernprocessen. 
 

Verbeterdoel 2, 2021 : meer projectmatig te werk gaan met jongere en context.  
Afdeling : De Schoor. 
Verantwoordelijke voor het project : het pedagogisch team van De Schoor. 
Acties in 2021 :  
Vanaf 2021 extra mogelijkheden creëren om projectmatig met de jongeren en/of de context aan de 
slag te gaan door middel van activiteiten / individuele momenten, rekening houdend met de 
interesses en de noden van de doelgroep enerzijds en rekening houdende met de mogelijke 
beperkingen op het traject anderzijds. 
Om dit te bekomen, volgende acties : 
- De uurroosters en werking van het dagcentrum deels aanpassen om zo extra tijd en 

mogelijkheden te creëren. 
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- Visie over aanwezigheden en thuisdagen van de jongeren herbekijken. 
- Dieper ingaan op het luik ‘groepstraject’; Hoe wordt naar de groep gekeken ?  
- Projecten voor jongeren en ouders (koken, crea, sport, thema-namiddag, evenementen, 

voorstellingen, …) op woensdag en vrijdag opzetten. 
Dit thema wordt regelmatig gepland ofwel op een teamintervisie ofwel op een inhoudelijk team. 
Hier worden de trajecten  besproken,  geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 
Tijdpad : 2021. 
Betrokken uitvoerders : pedagogisch team van De Schoor, soms met ondersteuning van de 
logistieke medewerker, bijvoorbeeld bij het leveren van een ontbijtbox aan huis. 
Gewenst resultaat : in 2021 meer projectmatig te werk  gaan zowel individueel als met de jongeren. 
Op deze manier kan nog meer ingespeeld worden op de individuele noden van jongeren maar ook 
van de context. 
Opvolging / evaluatie : volgend werkjaar 
 

Verbeterdoel 3, 2021 : groepsverbinding tijdens en na coronatijden.  

Afdeling : Dagcentrum De Schoor.  

Verantwoordelijke voor het project : het pedagogisch team van De Schoor. 

Geplande acties : zoeken naar manieren om de verbinding in de groep, doorheen periodes van 

lockdowns en coronamaatregelen, terug te versterken : 

- In periodes van lockdown is er een online groepsaanbod via Café De Schoor (videochat, online 

spelen, …). Het is een uitdaging om ook die jongeren en/of hun context die afhaken op deze 

momenten te kunnen bereiken ofwel via online tools ofwel live. 

- Er worden stoepbezoekjes georganiseerd. 

- Er worden groepsactiviteiten georganiseerd die voldoen aan de coronamaatregelen, ook 

wanneer er geen dagbegeleiding in groep doorgaat in het dagcentrum. 

- Ook na een lockdownperiode is er oog voor de groep. Zorgen voor een positief leefklimaat en 

aan de slag gaan met de verbondenheid tussen alle groepsleden  maar ook tussen die van de 

begeleiders en de groep. 

Dit thema wordt regelmatig gepland ofwel op een teamintervisie ofwel op een inhoudelijk team 

waarbij de groepsdynamica besproken ,  geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt. 

Tijdpad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : pedagogisch team van De Schoor, soms met ondersteuning van de 

logistieke medewerker, bijvoorbeeld bij het leveren van een ontbijtbox aan huis. 

Gewenst resultaat : dat er in 2021 de groep bewust wordt ingezet.  

Opvolging / evaluatie: volgend werkjaar. 

 

✓ In 2022 wordt evolutiegericht met cliënten gewerkt(doelstellingen, evaluaties, 

aanpassingen,..) 

Dit via planmatig werken, gebruiken van een algemene werkwijze, maximaal benutten van 

de informatie van bijscholing en evalueren van de werking. Over alle afdelingen heen zijn 

er –via coaching en bijscholing - algemene, transparante en duidelijke werkwijzen en 

herkenbare methodieken.  

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : verruiming van de tools in het voorkomen en opvolgen van agressie-

incidenten. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur, kwaliteitscoördinator, hoofdbegeleidster en 

leefgroepsbegeleider. 

Betrokken uitvoerders : (pedagogisch) team ’t Laar. 
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Uitgevoerde acties : het beleidsplan agressie, drugbeleidsplan en de tekst ‘straffen en belonen’ werd 

aangepast in functie van de nieuwe afspraken doorheen de nieuwe Lente van 2018 (pedagogische 

vergadering van 1 oktober 2020). 

 Behaald resultaat :  

- Aanpassing van het agressiebeleid, drugsbeleid en de afspraken rond straffen en belonen 

(pedagogische vergadering dd. 1 oktober 2020 , begeleider). 

- Opvolgen van de suggesties tot aanpassing infrastructuur in de werkgroep Bouw (zie verder luik 

infrastructuur).  

- Verder vorming omtrent agressie (studiedag West-Vlaamse OOOC 11 februari 2020, hechting en 

agressie). 

- Uitwerking van een fasesysteem voor jongeren met semi-residentieel traject en opstellen van 

afspraken voor mogelijkheden tot vrije tijd voor jongeren in crisis (werkgroep zorgde voor 

voorbereiding pedagogische vergadering dd. 1 oktober 2020 en 10 december 2020). 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen; medewerkerstevredenheid. 

Op te volgen in 2021 : 

- Opvolgen van de suggesties tot aanpassing infrastructuur in de werkgroep Bouw (zie verder luik 

infrastructuur).  

- Verder inzetten op een positief leefklimaat mede doorheen ad hoc werkgroep in De Patio (Back 

To Basics, hoofdbegeleidster). Deze werkgroep lag even stil in 2020 omwille van de 

coronamaatregelen. 

- Verdere vorming omtrent agressie (studiedag Icoba februari 2021 met terugkoppeling naar 

pedagogische vergadering van 1 april 2021, vorming Positief agressief vzw Touché binnen De 

Patio in 2022). 

- Verder implementatie inzichten Nieuwe Autoriteit. De werkgroep De Patio lag in 2020 ook even 

stil door de coronamaatregelen. Van zodra mogelijk wordt de draad terug opgenomen in 2021. 

- Vanuit de lectuur van ‘Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag, praktijkboek’ van 

Geert Taghon en Veerle Dupon, terugkoppeling van de inzichten naar begeleidersteam 

(hoofdbegeleidster en leefgroepsbegeleider). 

 

Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : komen tot een hernieuwde visie omtrent het werken met dieren 

binnen de afdeling ’t Laar.  

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Betrokken uitvoerders : psychologe en twee leefgroepsbegeleiders in samenspraak met het 

pedagogisch team. 

Uitgevoerde acties : 

- In 2019 werd een visietekst op punt gesteld (zie vorige kwaliteitsplanning). 

- Door Corona kon  experimenteren met externe partners op dit vlak niet of weinig het voorbije 

werkjaar. 

- Doorheen het zwangerschapsverlof van de begeleidster kon experimenteren met het inschakelen 

van haar hond nog niet. 

Gewenst resultaat : een uitgebouwde visie omtrent het werken met dieren en implementatie ervan 

in de werking. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, pedagogisch profiel. 

Opvolging 2021 : 

- Zoeken naar een partner die via het werken met dieren mee een pijler kan vormen in trajecten 

van handelingsgerichte diagnostiek. 

- Zodra de werkgroep dieren binnen De Patio opnieuw samenkomt, ook vanuit ’t Laar participeren 
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- Werken met eigen honden is sterk personeelsgebonden; als de mogelijkheden er zijn, afspraken 

conform de opgestelde visietekst toepassen. 

 

Evaluatie verbeterdoel 3, 2020 : komen tot verhoogde kennis en vaardigheden in het omgaan met 

automutilatie en zelfmoord (poging). 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Betrokken uitvoerders : interne werkgroep in samenspraak met pedagogisch team. 

Uitgevoerde acties : 

- Een werkgroep ontwikkelde een protocol/draaiboek omtrent hoe omgaan met automutilatie en 

suicide (op basis van eerdere vorming hieromtrent) en koppelde dit terug naar pedagogische 

vergadering van februari, oktober en december 2019. 

- Een plan werd voorgelegd aan de collega’s van DGGZ en aangepast op basis van hun opmerkingen. 

- De aangepaste versie werd voorgelegd aan de pedagogische vergadering op 26 november 2020. 

Gewenst resultaat : duidelijk protocol in functie van een kwaliteitsvol handelen in dergelijke situaties 

in belang van jongere en medewerker. 

Opvolging : protocol wordt toegevoegd aan kwaliteitshandboek, functioneert als leidraad voor 

dergelijke situaties. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, personeelsbeleid. 

Opvolging 2021 : toevoeging van protocol aan kwaliteitshandboek en verspreiding bij andere 

geïnteresseerde afdelingen van De Patio. 

 

Evaluatie verbeterdoel 4 , 2020 : komen tot een gedragen visie rond contextbegeleiding, met aandacht 

voor het werken in en met verontrusting, voor het verbindend werken met ouders en kinderen, en voor 

het hanteren van methodieken in contextbegeleiding. 

Afdeling : Contextbegeleiding De Kerseboom. 
Verantwoordelijke voor het project : pedagogisch coördinator en alle contextbegeleiders. 
Uitgevoerde acties in 2020 : heel wat zaken werden besproken op de themateams (oa visie op 
contextbegeleiding, aandacht voor werken in verontrusting). 
Behaald resultaat : de expertise in het begeleiden van cliënten is het voorbije jaar zeker 

toegenomen. Door de omstandigheden enerzijds (beperkte vergadermogelijkheden) en door de 

uitbreiding van het team werd dit thema toch onvoldoende afgewerkt en wordt het terug op de 

agenda geplaatst. 

Vervolgproject in ? Zo ja met welk doel : het vooropgestelde doel wordt ook in het komende 
werkjaar behouden.  
Invloed op het groeiniveau : kernprocessen. 
 

Evaluatie verbeterdoel 5, 2020 : kennis maken met het model ‘Nieuwe autoriteit en geweldloos 

verzet’. 

Afdeling : Contextbegeleiding De Kerseboom. 

Verantwoordelijke voor het project : pedagogisch coördinator en begeleider. 

Uitgevoerde acties in 2020 : op het themateam van 15/10 werd de interne vorming over nieuwe 

autoriteit verzorgd door begeleider. 

Behaald resultaat : het team heeft inzicht in de mogelijkheden, methodieken en aanknopingspunten 

met betrekking tot nieuwe autoriteit en de toepassing binnen het mobiele werken met gezinnen en 

jongeren. 

Vervolgproject in 2021? Zo ja met welk doel : in het komende jaar zoeken hoe dit model verder 
geïntegreerd kan worden in de begeleiding van gezinnen. In het voorjaar wordt besproken hoe dit 
verder onder de aandacht gebracht kan worden, ook het idee van een ‘attentiechef’ lijkt 
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mogelijkheden te geven. Daarnaast wordt met de nieuwe collega’s bekeken wanneer een herhaling 
nuttig kan zijn. 
Invloed op het groeiniveau : kernprocessen. 

Evaluatie verbeterdoel 6, 2020 : groepsgebeuren evalueren en up-to-date zetten en methodisch 
onderbouwen. 
Afdeling : ’t Groot Herberge. 
Verantwoordelijke voor het project : pedagogisch coördinator en leefgroepsbegeleider. 
Uitgevoerde acties in 2020 :  

- Uitrol van het back to basics project waar meer wordt ingezet op een positief leefklimaat door dit 

ook methodisch te onderbouwen. Samen met een 10–tal organisaties werd, naar aanleiding van 

een doctoraatstudie, samengezeten rond positief leefklimaat en hoe hier maximaal op in te 

zetten.  

- Bij de start en na enkele maanden werd vanuit dit project een tevredenheidsmeting afgenomen 

in de leefgroep en op kamertraining.  

- Vanuit de eerste tevredenheidsmeting kwamen acties. Bij een tweede meting zorgde het 

aanpakken van al deze acties voor een positieve evolutie.  

- Er is ook een medewerker vrijgesteld en deze  kreeg 27,3 uren per week om in te zetten op 

positief leefklimaat.   

- Door heel sterk na te denken vanuit dit positief leefklimaat en daar op in te zetten, werd in 

heftige periodes zoals corona, weinig probleemgedrag ervaren.  Samen met de jongeren koken, 

tuinieren, feest vieren,… zorgde ervoor dat groepssfeer goed was en vanuit deze basis heel wat 

kon gebeuren.  

Behaald resultaat : zowel in de leefgroep als in kamertraining is er heel veel gebeurd dat het 

groepsklimaat positief aan gaat én dat methodisch onderbouwd is. Niet alles is ten gronde 

geëvalueerd of gefinaliseerd in de concrete procedures. 

Vervolgproject in 2021 :  
- Evaluatie van de rol van de ‘leefklimaat – begeleider’ en hoe die zich verhoudt ten opzichte van 

andere begeleiders.  
- Teenmeeting leefgroep en KT worden geëvalueerd, bijgestuurd en eventueel opnieuw ingepland. 
- Stagiaire werkt boxen en vormingsruimte uit in project, wordt daarna verder opgenomen en 

verder uitgewerkt door de verantwoordelijken voor de boxen.  
- Groene boekje KT  meenemen in een verbeterproject (missie, visie, acties, regels…). 
Invloed op het groeiniveau : kernprocessen. 

Evaluatie verbeterdoel 7 , 2020 : het maken van een jaaragenda waarin er eens per kwartaal een 

moment wordt gekozen om inhoudelijk te werken met het pedagogisch team. 

Afdeling : De Schoor. 

Verantwoordelijke voor het project : het pedagogisch team van De Schoor, met als trekkers de 

pedagogische coördinatoren en de afdelingsdirecteur. 

Uitgevoerde acties in 2020 : er zijn het voorbije werkjaar 4 inhoudelijke teams doorgegaan, nl. op 

09/03 (op locatie), 28/09 (op locatie), op 16/11/2020 en een laatste op 30/11/2020. 

Het grote thema in 2020 was: “De Schoor 2.0”. 

Wat betekent dit ? 

- De werking onder de loep nemen en zien wat behouden, bannen en/of verbeteren als team. o.a. 

de uurroosters onder de loep nemen om te zien hoe bij te dragen tot een nog beter evenwicht 

tussen werk en privé. Horen van de medewerkers waar ze nu reeds tevreden mee zijn en waar ze 

De Schoor nog willen zien in groeien. De taakverdeling herbekijken en zien of de 
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deelverantwoordelijkheden eerlijk verdeeld zijn, medewerkers zich nog goed voelen bij de 

taakverdeling en deelverantwoordelijkheden en zien of er verschuivingen dienen te gebeuren.  

- Hoe naar de groep kijken (pijler binnen de dagcentrumwerking) ? Wordt de groep blijvend 

verwacht elke dag aanwezig te zijn in het dagcentrum of wordt verder op een andere manier 

gewerkt ? 

- Via een actieve deelname van alle medewerkers is het doel aan de slag te gaan met verschillende 

creatieve methodes, zoals bijvoorbeeld de levensgrote schaal om zo de gewenste situatie te 

visualiseren. Dit is nog niet uitgevoerd omdat zo de distantie van 1,5m niet gegarandeerd kon 

worden en het niet mogelijk was om dit buiten uit te voeren omwille van het slechte weer. 

- Het geheel werd uitgewerkt via een dobbelsteen. Op elke zijde van de dobbelsteen stond er een 

thema dat betrekking heeft op een stuk van de werking. De werking die kandidaat was om onder 

de loep te nemen.  

- De Schoor to the future 

- Flexi Friday 

- Evenwicht werk en privé 

- Taakverdelingen en deelverantwoordelijkheden 

- Groeimogelijkheden 

- Zelfdeterminatietheorie: autonomie (ik wil het), competentie (ik kan het) en verbinding (ik 

hoor erbij) 

Een grote complicerende factor was de corona. Sowieso werd herhaaldelijk de werking afgesteld op 
de maatregelen van dat moment. Deze flexibiliteit vraagt energie van de medewerkers. Bovendien 
zijn er ook medewerkers die geen fan zijn om online inhoudelijke themadagen te houden.  
Behaald resultaat : ondanks corona werden toch inhoudelijke teams opgesteld in de werking. Dit 

heeft nog meer ‘goesting’ gegeven om dit zo verder te blijven aanhouden. Ieder teamlid ervaart de 

meerwaarde van een inhoudelijk team. Het grote thema van onze inhoudelijke teams is een 

verbeterproject op zich. 

Een aandachtspunt zal zijn om het verslag van het inhoudelijk team neer te schrijven in het daartoe 

behorend sjabloon. De voorbereidingen, notities e.d. staan nu over verschillende mappen verdeeld 

waardoor het moeilijker wordt om de inhoud opnieuw te gaan raadplegen. Ook op voorhand een 

verslaggever en onderwerp afspreken op een teamvergadering heeft zijn nut. 

Vervolgproject in 2021 : verder uitwerken van themateams. 
Invloed op het groeiniveau : kernprocessen. 
 
Verbeterdoel 1, 2021 : studiowerking verder uitwerken, evalueren en bijwerken.  

Afdeling : Cruushove 

Verantwoordelijke voor het project : pedagogische coördinator. 

Geplande acties : 

- Werkgroep met pedagogisch coördinator en drie begeleiders. 

- Interviewen begeleiders aan de hand van sjabloon. 

- Interviewen logistiek team. 

- Themateam houden met voltallig pedagogisch team (23/2). 

- Feedback bevragen aan de jongeren. 

- Visietekst schrijven. 

- Praktische uitwerking (studioverantwoordelijke, dienst tot 20 u…). 

- Installeren nieuwe afspraken. 

Tijdspad : voorjaar 2021. 

Betrokken uitvoerders : werkgroep bereidt voor en stuurt. Het volledige team is betrokken in het 

denkproces en uitvoering.  
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Gewenst resultaat :  

- Team op één lijn. 

- Inhoudelijke uitwisseling / discussie. 

- Gedragen studiowerking door het hele team. 

- Intensievere studiowerking. 

Opvolging : intervisie in team aangestuurd door werkgroep. 

Link met groeiniveaus : kernprocessen.  

 

Verbeterdoel 2, 2021 : een kader om te werken met multiproblem jongeren, bij wie de gangbare 

werkwijze in CBAW te hoog gegrepen is.  

Afdeling : CBAW. 

Verantwoordelijke voor het project : pedagogische coördinator van CBAW. 

Geplande acties en tijdspad :  

- Moeilijkheid: wat is de klacht? Wat is het knelpunt ? 
 in kaart brengen (team 07/07/2020) 

- Exploratie: wat zijn de oorzaken ? 
 in kaart brengen (team 07/07/2020) 

- Toekomstmogelijkheden: wat zijn mogelijke alternatieven ? 
- te bespreken vanaf (team 07/07/2020) 
- Optie: welke oplossingen, welke kiezen ? 
 te bespreken vanaf najaar 2020 

- Doen: hoe implementeren we de oplossing ? 
- te bespreken vanaf najaar 2020 

- Eerste evaluatie van de geïmplementeerde oplossingen. 
 te bespreken werkjaar 2020-2021 

Betrokken uitvoerders : begeleiders CBAW. 

Gewenst resultaat : van zodra in een dossier werken waar de gangbare werkwijze te ruim en vrij of 

te hoog gegrepen is, terugvallen op het strakker kader van werken zodat voor jongeren en 

begeleiders de grenzen duidelijker worden.  

Opvolging : themateam eind 2021. 

Link met groeiniveaus : kernprocessen. 

Verbeterdoel 3, 2021 : de aangeleerde methodieken implementeren in de individuele begeleiding en 

de gedifferentieerde trajecten. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : hoofdbegeleidster. 

Betrokken uitvoerders : begeleiders.   

Acties en tijdspad : tijdens teams (begeleidersoverleg) en coaching gesprekken die  dit jaar plaats 

vinden , tijd nemen om de inhoud van de individuele begeleiding verder uit te werken. Wat is de 

individuele begeleiding in een OOOC ?  Wat wordt er verwacht van een individuele begeleiding in een 

diagnostisch centrum ? Welke rol kan een individuele begeleider tijdens ambulante begeleiding 

spelen ? Zijn er sova-technieken die standaard in de begeleiding opgenomen worden? Welke 

technieken op maat kunnen aangeboden worden ?  

- Welke sova-technieken kunnen in de vormingen voorkomen ? 

- Hoe nog meer oplossingsgericht werken? Welke technieken gebruiken in de individuele 

begeleiding ? In onze structuur ? In het groepswerk ? Tijdens de vergaderingen ? (begeleider vanuit 

zijn opleiding Oplossingsgericht werken en deelname aan Patio-intervisies) 

- Hoe de methodiek van het ervaringsleren een plaats geven in onze trajecten (Brent vanuit 

deelname aan de werkgroep ervaringsleren binnen De Patio die ondermeer als doel heeft te 

komen tot een (digitaal) platform met ervaringsgerichte methodieken, opleidingsweekend 
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ervaringsleren juni 2021 en basisopleiding klimtechnieken mei-juni 2021 en Kim vanuit 

basisopleiding klimtechnieken mei-juni 2021 )   

- Zijn er nog andere methodieken die aangegrepen kunnen worden ? 

Via deelwerkgroepen bekijken hoe deze methodieken kunnen geïmplementeerd worden in 

terugkoppeling naar begeleidersteam en vervolgens pedagogische vergadering. 

Gewenst resultaat : een individuele begeleiding op maat.  

Opvolging :  een tekst met inhoud individuele begeleiding, een ib-box met tools, opvolging in de 

coaching en verdere vormingsmogelijkheden voor de verschillende methodieken. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, pedagogisch profiel. 

 
Verbeterdoel 4, 2021 : er is een nota met info en richtlijnen over feesten en tradities. 
Afdeling : Estas. 
Verantwoordelijke voor het project : hoofdbegeleidster. 
Geplande acties :  
- Alle info over feesten en tradities bij niet begeleide minderjarigen wordt door de 

hoofdbegeleidster gebundeld in een overzichtelijke nota. 
- Indien nodig wordt extra info opgevraagd of getoetst bij externe deskundigen. 
Tijdpad : najaar 2021. 
Betrokken uitvoerders : 
- hoofdbegeleidster 
- OTA 
- Cultureel Islamitisch centrum Brugge 
Gewenst resultaat : er is een nota met alle info en richtlijnen over interculturele feesten en tradities 
van jongeren die in Estas verblijven. 
Link met groeiniveau : kernprocessen  
 

Verbeterdoel 5, 2021 : er is een bijgewerkte visietekst/procedure Time-out als deel van procedure 
incidenten. 
Afdeling : Estas. 
Verantwoordelijke voor het project : pedagogische coördinator. 
Geplande acties :  
- Er is een oefening met pedagogische team (volgens BBB methodiek) waarbij kritisch bekeken 

wordt wanneer en hoe time-out ingezet kan worden, en welke andere preventieve en curatieve 
acties ondernomen kunnen worden. 

- Er wordt input gevraagd over procedure incidenten / time-out bij andere leefgroepen voor 
NBMV. 

- De huidige visie over incidenten en time-out wordt geëvalueerd adhv aftoetsen met input vanuit 
andere leefgroepen NMBV. 

- De procedure wordt aangepast en teruggekoppeld naar het pedagogisch team. 
Tijdpad : voorjaar 2021. 
Betrokken uitvoerders : pedagogisch coördinator, directeur en stagiair. 
Gewenst resultaat : time-out wordt op een gepaste manier toegepast binnen onze visie en/of naar 
aanleiding van incidenten. 
Link met groeiniveau : kernprocessen, kwaliteitszorg. 

 

Verbeterdoel 6, 2021 : het (nog meer) binnenbrengen van theoretische modellen en methodieken 

waarbij er genoeg interactie is tussen de verschillende medewerkers tijdens vergaderingen. 

Afdeling : Kleine Dennen. 

Verantwoordelijke voor het project : hoofdbegeleider en pedagogische coördinator. 

Geplande acties :   
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- Inzetten op het (blijven) doorgeven van nieuwe methodieken en modellen (bv. nieuwe 

autoriteiten, oplossingsgericht werken, omgaan met zelfvertrouwen,… ). 

- Een manier uitzoeken om de personeelsvergadering interactiever uit te bouwen en boeiender te 

maken. 

- Het voorstel om het interactieve gedeelte tijdens de personeelsvergadering uit te breiden met 

verschillende interventies van medewerkers die bezig zijn met een opleiding of een opleiding 

hebben gevolgd. 

Tijdpad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : begeleid(st)ers- team. 

Gewenst resultaat : Een interactieve personeelsvergadering, met het warm houden van verschillende 

methodieken. 

Link met groeiniveau : medewerkers -en gebruikersresultaten. 

 

Verbeterdoel 7, 2021 : evalueren, bijsturen en accepteren van de rol van de back to basic medewerker 
én de voordelen en mogelijkheden daaruit ten volle benutten.  
Afdeling : ‘t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : kwaliteitswerkgroep. 
Acties :  
- Evalueren van de rol back to basic functie dmv methodiek Bannen, Behouden, Bereiken.  
- De rollen zijn duidelijk en er is afstemming tussen de trajectbegeleider en back to basic 

medewerker.  
- De werking uitschrijven in een procedure.  
- Evalueren en bijsturen van de vernieuwde teenmeeting in leefgroep en kamertraining.  
- Project van de stagair kreeg vorm, de vormingsboxen kregen een update, de vormingsruimte is 

werkbaar. Welke rol kan de back to basic medewerker hierin betekenen ? 
- Leefregels en afspraken kregen een update en zijn duidelijk, ook binnen de verschillende 

verwachtingen. Groene boekjes werden aangepast.  
- Corona gaf mogelijkheden. Op geregelde tijdstippen wordt de evaluatie van deze periode naar 

boven gebracht. Wat wordt verder vast houden, ook in een tijd zonder corona ? 
Tijdpad : begin voorjaar 2021 en daarna verder gedurende het ganse jaar.  
Betrokken uitvoerders : trajectbegeleiders, medewerker positief leefklimaat , pedagogisch 
coördinator, ondersteund door directie.  
Gewenst resultaat : optimaal gebruik maken van de meerwaarde van de back to basic functie zowel 
binnen de trajecten als in leefgroep/kamertraining. Jongeren ervaren een positief leefklimaat.  
Opvolging/evaluatie : kwaliteitswerkgroep tussentijds in juni 2021. 
Link met groeiniveau : kernprocessen. 
 

Verbeterdoel 8, 2021 : het installeren van inhoudelijke teams op onze afdeling. 
Afdeling : De Schoor. 
Verantwoordelijke voor het project : het pedagogisch team van De Schoor, met als trekkers de 
pedagogische coördinatoren en de afdelingsdirecteur. 
Acties : 
- Het maken van een jaaragenda waarin eens per kwartaal een moment wordt gekozen om 

inhoudelijk te werken met het pedagogisch team. 
- Er wordt per kwartaal een datum afgesproken om een inhoudelijk team te organiseren. 
- De agenda wordt op voorhand vastgelegd. 
- Ieder inhoudelijk team wordt voorgezeten door 2 collega’s van het pedagogisch team. Er wordt 

afgewisseld onderling zodat eenieder eens samenwerkt om een agendapunt uit te werken. De 
collega’s werken een thema uit dat een meerwaarde kan betekenen voor het team en/of De 
Schoor. 
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- Er wordt een lijst opgesteld met vooropgestelde thema’s waar collega’s een keuze uit kunnen 
maken. 

Tijdpad : 2021. 
Betrokken uitvoerders : pedagogisch team van De Schoor. 
Gewenst resultaat : dat er elk werkjaar een aantal inhoudelijke teamintervisies doorgaan. 
Opvolging/evaluatie : volgend werkjaar. 
 

✓ In 2022 wordt actief context versterkend/verruimend gewerkt zodat jongeren ook na 

de hulpverlening ondersteuning hebben.  

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : medewerkers handvaten geven voor een kwaliteitsvolle 

contextbegeleiding.  

Afdeling : Kleine Dennen. 

Verantwoordelijke voor het project :  staf Kleine Dennen. 

Uitgevoerde Acties :  

- Een werkgroep heeft een visietekst uitgeschreven rond contextbegeleiding. 

- Samen met alle begeleid(st)ers werd deze visietekst besproken in de personeelsvergadering. 

- Bijhorend op de visietekst, zijn er zijn concrete handvaten, praktijkgerichte noden en acties 

uitgewerkt.   

- Tijdens de individuele coachingsmomenten komt dit onderwerp ook aan bod.  

- Tijdens de maandelijkse contextintervisie, kan een contextbegeleid(st)er een (vastgelopen) casus 

aan bod brengen, zodat de contextbegeleid(st)er verder kan groeien. Hierbij worden 

verschillende methodieken ook overgebracht naar andere leden van de contextintervisie. 

Betrokken uitvoerders : volledige begeleidingsteam. 

Behaald resultaat : kwaliteitsvolle contextbegeleiding met sterke contextbegeleid(st)ers. 

Vervolgproject : Blijven inzetten op het warm houden van deze manier van werken en het bieden van 

inspiratie naar de medewerkers. 

Invloed op het groeiniveau : kernprocessen. 

 

Verbeterdoel 1, 2021 : meer aandacht voor begeleiding van het netwerk van de jongere. 

Afdeling : Kamertraining Brugge. 

Verantwoordelijke voor het project : volledige pedagogische team van kamertraining. 

Geplande acties :  

- Heropfrissing van reeds gevolgde vormingen rond dit thema (Lus vzw, veerkrachtige 

netwerken,…). 

- Teamnamiddag uitwerken rond dit thema. 

- In De Patio en het SamenwerkingsverbandTrainingscentrumKamerwonen bevragen hoe het 

netwerk wordt begeleid. 

- Informatie ophalen rond diverse invulling van individuele begeleiding en contextbegeleiding, 

trajectbegeleiding,… 

- Methodieken opfrissen en oefenen (sos, oase,…). 

- Cliënten en context bevragen rond noden aan begeleiding. 

Tijdspad : voorjaar 2021. 

Betrokken uitvoerders : pedagogisch team.  

Gewenst resultaat :.  

-  Duidelijker in kaart brengen van het netwerk van de jongere (ecogram, netwerkfiche,…). 

-  Weten wat het netwerk en de jongere verwachten van de begeleiding. 

-  Systematischer invulling van de begeleiding (bepalen intensiteit, keuze individuele begeleiding of 

aparte context begeleiding,…). 
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- Responsabilisering van het netwerk. 

Opvolging: Tegen eind van het jaar via tevredenheidsbevraging bij jongeren en netwerkpersonen 

evalueren of er duidelijke verbetering is in het begeleiden van het netwerk.  

Link met groeiniveaus: kernprocessen. 

Verbeterdoel 2, 2021 : pedagogisch team en trajectbegeleider werken op een zinvolle en efficiënte 
manier samen met de context zodat de begeleiding en opvolging van een jongere optimaal verloopt. 
Afdeling : Estas. 
Verantwoordelijke voor het project : pedagogische coördinator en directeur. 
Geplande acties :  
- Een oefening met het pedagogisch team aan de hand van  een concrete casus om tot richtlijnen 

te komen in het werken met context. 
- Pedagogische coördinator, directeur en stagiair formuleren de richtlijnen in een procedure. 
- De procedure wordt afgetoetst bij het pedagogisch team om op een gedragen en duidelijke 

manier aan de slag gaan met de context in trajectbegeleiding. 
- Trajectbegeleiders worden gecoacht (supervisie) in het voeren van een overleg met context en 

contextbezoek. 
Tijdpad : 
2020 : teamoefening en uitwerken procedure. 
2021 : aftoetsen bij team en implementatie. 
Betrokken uitvoerders : pedagogische coördinator, directeur en stagiair.  
Gewenst resultaat : er zijn duidelijke en gedragen richtlijnen over hoe context betrekken in de 
(traject)begeleiding van een jongere (zowel bij het onthaal als bij het verdere verblijf in Estas). 
Elke TB is in staat om op regelmatige basis een toegankelijk en inhoudelijk overleg te hebben met de 
context. 
Er is een procedure contextwerking in het Kwaliteitshandboek.  
Opvolging/evaluatie : directeur. 
Link met groeiniveau : kernprocessen.  
 

Verbeterdoel 3, 2021 : in voorbereiding van de verbouwingen pedagogisch profiel op punt zetten en 

nu al omzetten naar acties in de praktijk. 

Afdeling : ’t Groot Hersberge. 

Verantwoordelijke voor het project : kwaliteitswerkgroep. 

Acties :  

- Er is een eerste denkdag geweest waar het pedagogisch profiel op punt gezet werd. Conclusie 

van de denkdag was om meer in te zetten op regio gebonden zorg en meer los te komen van 

geslacht, leeftijd en module.  

- Dit moet nog officieel geformuleerd worden. Er moet nog bekeken worden waar met zijn allen de 

schouders onder gezet zullen worden.  

- Deze plannen worden daarna gecommuniceerd aan de partners buiten de muren van Groot 

Hersberge.  

- Daarna zal de stap naar de praktijk gezet worden.  

Tijdpad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : kwaliteitswerkgroep + pedagogisch team GH. 

Gewenst resultaat : aanbieden van regio gebonden zorg waarin context ondersteunend gewerkt 

wordt. Modules bieden een antwoord op de hulpvraag, los van het geslacht.  

Opvolging/evaluatie : 6 maandelijks, aan de hand van teamevaluaties.  

Link met groeiniveau : kernprocessen. 

 

Jeugdzorg De Patio 
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✓ In 2022 is er continuering van zorg door duidelijk omschreven voorrangsregels en procedures 

waardoor er vlot geschakeld wordt in Jeugdzorg De Patio. 

O.O.O.C. ‘t Laar 

✓ In 2022 is de methodiek van de handelingsgerichte diagnostiek in de werking van ’t Laar 

geïmplementeerd. 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : toepassing van het protocol handelingsgerichte diagnostiek van 

intake tot afronding op een efficiënte wijze en met respect voor de andere denkmodellen die heersen 

in ’t Laar. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : directeur. 

Betrokken uitvoerders : psycholoog en pedagogisch verantwoordelijke geruggensteund door staf 

met regelmatige terugkoppeling naar de pedagogische vergadering. 

Uitgevoerde acties : 

- In 2020 werd verder aan de slag gegaan met de uitgewerkte instrumenten. Het digitaal werken 

vormde hierbij een extra beproeving. Meer dan ooit vormden de schriftelijke instrumenten een 

houvast om ook in digitale tijden het hele pedagogisch team en het miniteam in het bijzonder 

met elkaar te verbinden.  

- Het was minder evident om met de andere OOOC overlegmomenten te voorzien en ook de 

geplande studiedag verdiepende diagnostiek werd uitgesteld tot 2021.  

- Leefgroeps – en gezinsbegeleider kregen de kans om bijkomende lessen te volgen tot een 

volwaardig eerste jaar van de tweejarige opleiding Oplossingsgericht werken. Door Corona gingen 

deze lessen evenwel niet door en dit alles werd met een jaar verschoven, evenals de integratie 

Brugs Model en HGD in samenwerking met De Zandberg. 

- Pedagogische verantwoordelijke  nam deel aan de studiedag ‘intersectorale richtlijn diagnostiek’ 

van het KwalIteitscentrum Diagnostiek te Gent. De handelingsgerichte diagnostiek krijgt een 

belangrijke vermelding in deze richtlijn. De visie van het kwaliteitscentrum werd teruggekoppeld 

naar het team op de pedagogische vergadering van december 2020. 

- Gelet op de vele wissels in het team en de onduidelijkheden naar rol-en taakverdeling werden de 

tijdlijnen per functie van het miniteam in één document gegoten en teruggekoppeld naar het 

team via de pedagogische vergadering van 10 september 2020. De intakeprocedure werd tevens 

verder verfijnd waarbij de vraagverheldering voor opname vooral op de schouders van de 

directeur terechtkomt. Een document werd ontwikkeld om de stappen in de vraagverheldering 

per jongere te registreren. 

Behaald resultaat : duidelijkere afspraken omtrent de hantering van het protocol van intake tot 

afronding als leidraad voor verder proefdraaien. 

Invloed op groeiniveaus : kernprocessen.  

Opvolging 2021 : 

- Verdere groei naar implementatie waarbij het model uiteindelijk af te lezen is uit de aard van de 

intake, het geformuleerde handelingsplan, de teamvergaderingen, de voorbereidingen door de 

mini-teams, de besprekingen, de eindverslagen (aansturing door HGD-bewaker) 

- Aanpassing van het visuele tijdspad in functie van de verruiming van de termijn van 2 naar 3 

maanden. 

- Verder overleg met de andere OOOC’s omtrent implementatie HGD en verslaggeving.  

- Opvolgen van verdere basisvorming omtrent HGD, evenals verdiepende vorming (zie stuurgroep 

HGD vanuit federatie OOOC, studiedag 6 mei 2021). 

- Verdere groei naar integratie van HGD en Oplossingsgericht werken in nauwe afstemming met 

OOOC De Zandberg, dit geruggesteund door de cel Oplossingsgericht werken van De Patio. 
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Gezinsbegeleider en een leefgroepsbegeleider startten ondertussen de tweejarige opleiding 

Brugs Model aan het Korzybski-instituut.  De werkgroep neemt de opvolging in ’t Laar op zich. 

- Nauwe opvolging van de rol van de handelingsgerichte diagnostiek binnen het concept van ‘de 

ideale wereld’ in samenspraak met de andere OOOC van West-Vlaanderen en de regionale 

partners (directeur, pedagogische verantwoordelijke en hoofdbegeleidster). 

- Verder implementeren van nieuwe methodieken gelinkt aan HGD zoals cognitieve 

schemavragenlijst (psychologe, pedagogische vergadering 1 april 2021). 

 

HCA Baab 

✓ In 2022 zijn alle kernprocessen in Baab afgestemd op het nieuwe decreet jeugdrecht.  

 

7.1.6. Gebruikersresultaten 

In de zorg- en welzijnssector vormen  verwijzers een belangrijke groep van betrokkenen die niet alleen 
cliënten “aanleveren”, maar ook deze cliënten later “terugkrijgen” of ook tijdens de hulp- of 
dienstverlening mee begeleiden en afhankelijk zijn van de informatieverstrekking en de openheid van 
het centrum. Zij zijn dus, naast de ontvangers van hulp- of dienstverlening belangrijke betrokkenen. 
Ook in het sociale netwerk van cliënten kunnen andere personen betrokken zijn die op een of andere 
manier van de dienstverlening van het centrum gebruik maken of gevolgen ervan ondervinden. Indien 
de persoon waaraan hulp- en dienstverlening wordt geboden een minderjarige is, dan dient het 
centrum zelf te definiëren wie als de cliënt kan worden begrepen. 

 

Strategische doelstellingen gebruikersresultaten 

✓ In 2022 wordt de gebruiker van bij het begin van het hulpverleningsproces zoveel 

mogelijk aangesproken op een manier waarbij hij zelf verantwoordelijkheid 

mag/kan/moet nemen over zijn eigen proces, telkens rekening houdend met de 

specifieke beperkingen en kwetsbaarheden en de maatschappelijke opdracht van De Patio. 

 
Evaluatie verbeterdoel 1 : omzetten van handelingsplan en evolutieverslag in concrete 
begeleidingsacties. Jongens kennen hun traject, zijn eigenaar van dat traject. Binnen dit traject gaan 
we methodisch aan de slag. 
Afdeling : ‘t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : afdelingsdirecteur en pedagogisch coördinator. 
Uitgevoerde acties in 2020 :  
- Kernteams, overleggen tussen de pedagogisch coördinator en de twee trajectbegeleiders,  zijn 

opgestart en lopen op regelmatige basis.  
- Er zijn ook regelmatiger geplande traject- en contextmomenten afwisselend in de voorziening en 

in de context.  
- De trajectbegeleidingen zijn ook methodisch meer onderbouwde door de 4 x 4 uit te werken als 

methodiek in teams, overstijgend op het traject. 
- Er zijn ook vrije uren  gecreëerd om meer methodisch met de jongere aan de slag te gaan. 
- Studielokaal, penthouse omgebouwd tot werkbare ruimtes. 
Behaald resultaat : de werkingen tijdens de trajecten zijn heel wat methodischer, onderbouwder en 
breedgedragen door het team. Er kan nog extra ingezet worden op de link tussen de verslaggeving en 
het concreet werken met jongeren en context. Er zijn 3 wekelijkse kernteams, waarin de stem van de 
jongere heel duidelijk bevraagd wordt om van daaruit komende toekomstacties te plannen.  
Vervolgproject in 2021 :  
- Hebben de jongeren na alles het gevoel dat ze nu wel eigenaar zijn van hun traject en hun traject 
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kennen ?  
- Hoe de link maken tussen verslaggeving en trajecten ?  
Invloed op het groeiniveau : kernprocessen. 
 
Evaluatie verbeterdoel , 2020 : actualisering van de afspraken inzake intern informatie delen over 

cliënten. 

Afdeling : Baab. 

Verantwoordelijke voor het project : afdelingsdirecteur en pedagogisch coördinatoren. 

Uitgevoerde acties in 2020 :  
- Er is een evaluatie geweest van de afspraken inzake intern delen van informatie, rekening 

houdende met de nieuwe organisatiestructuur van Baab.  
- De huidige afspraken zijn concreet geactualiseerd. 

Behaald resultaat : de subteam overstijgende intervisie wordt afgeschaft en de afspraken inzake 

informatiedeling over cliënten tussen de subteams zijn helder. 

Vervolgtraject : in de dagelijkse werking. 
Invloed op groeiniveau : kernprocessen. 

 
✓ In 2022 hebben we een goede methodiek om resultaten zowel naar doel als naar proces in 

kaart te brengen. 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : effect van de hulpverlening. 
Afdelingen : alle afdelingen van De Patio.  
Verantwoordelijke voor het project :  stafmedewerker beleid/ kwaliteitscel 
Uitgevoerde acties :  
- Visietekst ‘effect van hulpverlening’ is in februari in de staf voorgesteld.  
- Door tijdsgebrek is dit nog niet op de verschillende afdelingen kunnen voorgesteld worden.  
Betrokken uitvoerders : pedagogische coördinatoren en medewerkers. 
Behaald resultaat : er is een voorstel tekst : visie op ‘effect van de hulpverlening’. Deze moet nu nog 
verder uitgewerkt en besproken worden.  
Verder  opvolging/evaluatie : in inhoudelijk team. 
Link met groeiniveau : gebruikersresultaten. 
 
Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : komen tot een verfijnde visie en zinvolle, werkzame, realistische 
methodieken voor de meting van het effect van de hulpverlening door ’t Laar. 
Afdeling : ’t Laar. 
Verantwoordelijke voor het project : kwaliteitscoördinator. 

Betrokken uitvoerders : staf en ruimere medewerkersploeg ’t Laar, staf De Patio, OOOC West-

Vlaanderen, federatie OOOC.  

Uitgevoerde acties : 

- Terugkoppeling van de medewerkersbevraging inzake effectmeting van november 2019 naar de 

medewerkers op de algemene vergadering van augustus 2020 aan de hand van de tekst omtrent 

effectmeting in het  jaarverslag 2019. 

- Inventarisatie van de reeds bestaande metingen, indicatoren op de afdeling (cfr. jaarverslag 2019, 

kwaliteitsthema). 

Gewenst resultaat : visie op effectmeting en tools over de verschillende werkvormen heen 

(crisisopvang, rechtstreeks en niet-rechtstreekse diagnostiek). 

Invloed op groeiniveaus : gebruikersresultaten, effect van de hulpverlening, samenlevingsresultaten.  

Opvolging 2021 :  

- Verdere ontwikkeling van visie en tools mede op basis van de visietekst en de verdere 

denkoefeningen op niveau van De Patio (inhoudelijk team van april 2021) en de good practices 
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die daaromtrent te vinden zijn op de server van De Patio en op basis van de inspiratie uit verdere 

bijeenkomsten met de collega-OOOC  

- Registratie van indicatoren en meer systematische synthese van deze gegevens. 

 
Evaluatie verbeterdoel 3 : effect van de hulpverlening meten. 
Afdeling : ’t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : kwaliteits-werkgroep. 
Uitgevoerde acties in 2020 :  
- De visie van De Patio werd besproken op team ‘t Groot Hersberge en moet nog officieel 

goedgekeurd worden in De Patio.  
- Er zijn documenten voor tussentijdse evaluaties, eindschalen na een begeleiding en 

tevredenheidsmeting verwijzers. Deze documenten moeten wel nog officieel goedgekeurd 
worden door het team.  

- Eindschalen afnemen na begeleiding lukt en is zinvol zowel voor de werkvormen als tevredenheid 
(traject)begeleiders.  

- In kernteams worden jongeren bevraagd via een srs, vooral door pedagogisch coördinator.  
- Er is een Excell – document opgemaakt waar een overzicht wordt bijgehouden van  

aanmeldingsproblematieken, instroom, uitstroom, uitval bij hulpverlening. 
Behaald resultaat : het proces van ontwikkelen en bijsturen van geijkte documenten én het inbedden 
van gesprekken wordt verder afgewerkt om over te kunnen gaan naar het opmaken van een 
procedure.  
Vervolgproject in 2021 :  
- Verder uitzoeken wat kan werken, wat en vooral hoe en hoe vaak er gemeten zal worden, 

werkdocumenten finetunen.  
- Procedure effectmeting hulpverlening schrijven op de afdeling.  
- Verder uitwerken en uitvoeren met en door alle trajectbegeleiders.  
Invloed op het groeiniveau : gebruikersresultaten. 
 
Verbeterdoel 1, 2021 :  effect van de hulpverlening. 
Afdelingen : alle afdelingen van De Patio. 
Verantwoordelijke voor het project :  stafmedewerker beleid/ kwaliteitscel. 
Geplande acties : zie kwaliteitsthema. 
Tijdpad : najaar 2021. 
Betrokken uitvoerders : inhoudelijk team en directieteam. 
Gewenst resultaat : met de visie ‘effect van de hulpverlening’ verder concreet aan de slag gaan.  
Opvolging/evaluatie : in de kwaliteitscel. 
Link met groeiniveau : gebruikersresultaten. 

 
Verbeterdoel 2, 2021: Zicht krijgen op het effect van de hulpverlening, zowel op niveau het proces als 
van de individuele doelstellingen dit om continue de kwaliteit van hulpverlening te verbeteren.  
Afdelingen : ’t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : kwaliteitswerkgroep. 
Acties :  
- Verder uitzoeken wat en vooral hoe en  wanneer te  meten. 
- De werkdocumenten finetunen en gebruiken.  
- Procedure effectmeeting verder uitwerken met en door alle trajectbegeleiders. 
- Daarna de procedure effectmeeting hulpverlening schrijven op de afdeling.  
- ‘Fredje Feedback’ verder uitwerken zowel naar jongeren als naar context door middel van 

tevredenheidsmetingen binnen de trajecten.  
- Iro-doc verder aanvullen, bijwerken, updaten, kijken welke nut die nog kan hebben in functie van 

nood aan het bijhouden van de resultaten betreft effectmeting.  
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- Methodieken zoals 4 x4 gebruiken om zicht te krijgen op verschillende facetten.  
Tijdpad : jan – dec 2021. 
Betrokken uitvoerders : trajectbegeleiders in samenwerking met pedagogisch coördinator. 
Gewenst resultaat : het continu kunnen verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening.  
Opvolging/evaluatie : trimesterieel aan de hand van  kernteams én algemene teams.  
Link met groeiniveau : gebruikersresultaten.  
 

✓ In 2022 zijn er methodieken ontwikkeld om meer verfijnde tevredenheidsresultaten 

van cliënten te verkrijgen en worden deze beleidsmatig gebruikt. 

 

Verbeterdoel 1, 2020 : komen tot een procedure voor het meten van tevredenheid bij 

verwijzers/aanmelders en bij de scholen waarmee samengewerkt wordt. 

Afdeling : ’t Laar. 

Verantwoordelijke voor het project : kwaliteitscoördinator en hoofd- en schoolbegeleidster en 

psychologe. 

Betrokken uitvoerders : staf en kwaliteitsstuurgroep De Patio en staf ’t Laar. 

Acties en tijdspad : 

- Uitwerken van een procedure voor de bevraging van de scholen. 

- Verkrijgen van info vanuit overleg omtrent dit thema op niveau van Lobj, Intervisiegroep Kwaliteit 

en stuurgroep kwaliteit te Brussel omtrent de bevraging van aanmelders en verwijzers, IRC. 

- Uitwerken van een procedure voor bevraging van de verwijzers/aanmelders op niveau van ’t Laar 

congruent aan de hierboven gemaakte afspraken (kwaliteitsplanning, tijdpad afhankelijk van 

hogergenoemde) en tevens in overeenstemming met de doelstellingen inzake effectmeting (zie 

elders in dit jaarverslag). 

Gewenst resultaat : een gebruiksvriendelijke tool voor de bevraging van externe partners omtrent 

hun tevredenheid over de samenwerking met ’t Laar. 

Opvolging : er komt een procedure omtrent de meting van de tevredenheid bij verwijzers en scholen 

waarvan de resultaten bijgehouden worden in functie van een optimalisatie van de samenwerking 

door middel van eventuele verbeterprojecten die hieruit voortvloeien.  

Invloed op groeiniveaus : gebruikerstevredenheid, waardering strategische partners. 

7.1.7. Medewerkersresultaten 

 Onder personeelstevredenheid vallen de volgende aspecten: 

 

✓ In 2022 kan elke medewerker zijn competenties en talenten maximaal inzetten in De Patio. 

✓ In 2022 voelt elke medewerker zich verantwoordelijk voor zijn eigen competenties en 

voert hij autonoom zijn taken uit.  

✓ In 2022 voelt iedere medewerker zich een betrokken en enthousiaste medewerker. 

 

✓ In 2022 is er een evenwicht tussen het takenpakket en de werklast van alle medewerkers. 

Deze pakketten worden ook actief bewaakt. door middel van een eerlijke/transparante 

werkdrukbewaking waarbij we op elk moment kunt inspelen op de personeelsinzet qua 

aantal, kwalificaties,… Dit in overleg en dialoog met medewerkers en rekening houdend met 

de regelgeving. 

 

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020 : evenwicht zoeken tussen werkdruk,  engagement   en de beperkte 

middelen. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 
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Verantwoordelijke voor het project : algemeen directeur in samenspraak met directieteam en raad 

van bestuur. 

Uitgevoerde acties :  

- Gezien de grote druk op de enveloppe moest bekeken worden hoe om te springen met 

vervangingen van ziektes bij medewerkers, medewerkers die de organisatie verlaten,… 

- Het plan was om met directieteam een visie  uit te werken om hier een evenwichtige verdeling te 

krijgen over de verschillende afdelingen.  

- Dit zou ook met de medewerkers bekeken worden want ook zij moesten mee zijn in het 

gedachtegoed dat met minder middelen evenveel zaken niet uitgevoerd kunnen worden. Er 

zouden keuzes moeten gemaakt worden. Medewerkers zouden hierin  gecoacht moeten worden.  

- Bij iedere vervanging werd bekeken hoe de medewerker het efficiënts kon vervangen worden. Er 

werd hierbij ook gekeken voor een evenwicht tussen uren - en takenpakket. Indien een 

medewerker niet of niet volledig vervangen werd, werd bekeken welke taken eventueel werden 

doorgegeven of niet meer werden gedaan. 

Betrokken uitvoerders : alle medewerkers. 

Behaald resultaat : door het niet vervangen van ziektes is de begroting in evenwicht en de 

personeelskosten gedrukt.  

Dit zijn echter geen structurele oplossingen over de afdelingen heen.  

Verder opvolging/vervolgtraject : deze structurele oefening  wordt verder meegenomen in het 

verbetertraject rond structuur en werking.  

Link met groeiniveau : medewerkersresultaten. 

 

7.1.8. Samenlevingsresultaten 

Waardering door de maatschappij maakt duidelijk wat de organisatie bereikt heeft op het vlak van de 

plaatselijke, nationale en internationale samenleving.  Zij is het logisch gevolg van de aanpak en leert 

in hoeverre de organisatie in haar opzet geslaagd is.   

Strategische doelstellingen inzake samenlevingsresultaten 

✓ In 2022 gebruikt De Patio haar ervaringen met gebruikers om ‘adviezen’ en/of feedback te 

geven aan het relevante beleidsniveau (gemeente of stad, Jongerenwelzijn, Vlaams beleid, 

rechterlijk beleid …). 

 

Evaluatie verbetertrajecten 1, 2020 : meer dynamiek en up to date info op de  website. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : werkgroep communicatie. 

Uitgevoerde acties : 

- Er is vanuit de raad van bestuur een verantwoordelijke aangesteld die de website bijhoudt. 

- Zo worden acties, nieuwe projecten, vacatures via de directeurs naar deze medewerker 

doorgestuurd die deze aanpast/vermeld/kadert op de website.  

- Er kwam via  een nieuwsflash een oproep naar alle medewerkers naar tips over zowel de inhoud 

als de vorm van de website. Op die manier worden ook de medewerkers meer naar de website 

geleid.  

- De website zal dan ook gebruikt worden om onze organisatie en de dynamiek die er heerst weer 

te geven en de organisatie op die manier positief in beeld te brengen. 

Behaald resultaat : een dynamische, up-to-date - website die al een beter beeld weergeeft van de 

huidige werking. 
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Verdere opvolging : Om zelf meer dynamiek te kunnen steken en de website meer te kunnen 

aanpassen, wordt bekeken om dit via een andere opbouw te doen. Nu moet voor grotere aanpassingen 

telkens beroep gedaan worden op de ontwikkelaars van de website. Via een andere opbouw is het de 

bedoeling zelf efficiënter en goedkoper aan de slag te kunnen met de website.  

Link met groeiniveaus : samenlevingsresultaten. 

 

Verbetertrajecten 1, 2021 : meer dynamiek en up to date info op de  website. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : werkgroep communicatie. 

Geplande acties : 

- Op dit moment staat de structuur van de website vast en kunnen er per pagina wel aanpassingen 

aan gebeuren maar als pagina’s, onderverdelingen,… aangepast moeten worden, moet telkens 

beroep gedaan worden op de ontwikkelaars van de website.  

- Dit is een omslachtig, tijdsrovend en duur gegeven.  

- Daarom worden verschillende andere opbouwen bekeken met als doel een efficiënter opzet. 

Daarvoor wordt in gesprek gegaan met de huidige ontwikkelaars en vergeleken met andere 

oplossingen om daarna een keuze te maken.  

Tijdspad : 2021. 

Betrokken uitvoerders : werkgroep communicatie en directiecomité. 

Gewenst resultaat : een aantrekkelijke, dynamische, up-to-date - website die een mooi beeld 

weergeeft van de huidige werking. 

Opvolging : binnen de werkgroep communicatie. 

Link met groeiniveaus : samenlevingsresultaten. 

 

✓ In 2022 geeft De Patio zijn expertise en knowhow door via communicatie, vorming, extern 

overleg en externe vertegenwoordiging. 

✓ In 2022 neemt de werking van De Patio een betekenisvolle rol op in de samenleving en de 

buurt via participatie en integratie (buurtvervlechting/vrijwilligerswerking). 

  

Evaluatie verbeterdoel 1, 2020  : via 10  jaar viering ‘De Patio’ positief in de kijker brengen. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : werkgroep 10  jaar. 

Uitgevoerde acties :  

- Gezien de corona perikelen is geen enkel project uitgevoerd.  

- Zo was het plan om in ons feestjaar op iedere afdeling een ‘buurt’-feest te geven. Alle afdelingen 

konden dan hun deuren openzetten voor de buurt, familie en kennissen,… Hiermee was de hoop 

een (eerste) laagdrempelige ontmoeting en verbinding te bereiken. Tijdens deze verbinding 

konden ook fundamenten gelegd worden om te kijken wat de buurt voor de organisatie kon 

betekenen maar nog meer wat de organisatie voor de buurt kon betekenen. Konden residenties  

hun tuin  openstellen, ambulante diensten  boodschappen  doen voor buren,… 

- Daarnaast was het idee ook een plenaire zitting te geven voor sponsors, collega-voorzieningen, 

sympathisanten,… Dit om verbindingen te leggen en De Patio op de kaart te zetten. 

- Deze acties zijn niet kunnen doorgaan. De werkgroep is wel verschillende keren samengekomen 

en heeft enkele voorstellen theoretisch uitgewerkt.  

Behaald resultaat : de draaiboeken voor de evenementen zijn in ontwerp maar zijn, door corona niet 

in de praktijk omgezet.   

Vervolgproject : er wordt bekeken om in 2021 voor een alternatief te zorgen.  

Link met groeiniveaus : samenlevingsresultaten.  
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Evaluatie verbeterdoel 2, 2020 : een  betekenisvolle rol opnemen in de samenleving en de buurt via 
participatie en integratie (buurtvervlechting/vrijwilligerswerking). 
Afdeling : ’t Groot Hersberge. 
Verantwoordelijke voor het project : kwaliteitswerkgroep. 
Uitgevoerde acties in 2020 :  

- Het voetbalpleintje op het domein van Groot Hersberge werd op orde gezet en opengesteld 

voor de buurt. Kinderen uit de buurt kunnen hier dan ook samen met onze jongeren voetballen, 

basketten.  

- De verantwoordelijkheid voor de buurtvervlechting zit opgenomen in het takenpakket van een 

begeleider.  

- Het concept midwinter en zomerterras is uitgewerkt. Midwinter kon doorgaan.  Jongeren 

werden daar actief in betrokken.  

- De afdeling blijft zich verder engageren voor projecten in de buurt die niet noodzakelijk een 

onmiddellijk zichtbare link hebben met onze jongeren maar wel met de inbedding van onze 

organisatie in Torhout.  Zo zijn er regelmatige uitwisseling van ideeën met kinderopvang. Een 

begeleider wordt ook ingezet in het ontmoetingscentrum ‘centrum’. 

- Directeur participeert aan het lokaal jeugdwelzijnsoverleg en pedagogisch coördinator blijft 

inzetten op de eerstelijnszones. 

Behaald resultaat : er is een mooie, stevige basis gelegd om hier in de toekomst nog meer op in te 

zetten. Door corona waren er beperkingen in het uitwerken van concrete acties.  

Vervolgproject in 2021 : wordt verder mee genomen in ons Vipa Dossier en de uitwerking 
pedagogisch profiel.  
Invloed op het groeiniveau : samenlevingsresulaten.  

Verbeterdoel 1, 2021 : via  vieringen  ‘De Patio’ positief in de kijker brengen. 

Afdeling : alle afdelingen van De Patio. 

Verantwoordelijke voor het project : directieteam. 

Geplande acties :  

- Er zijn heel wat afdelingen die dit jaar een jubileum te vieren hebben. Er is ook een afdeling die 

verandert van naam.  

- Heel wat reden dus om te vieren.  

- Er wordt een brainstorm georganiseerd hoe dit aangepakt kan worden en op die manier 

verbindend kan werken naar medewerkers, buurt en sector, externen. 

Tijdspad : najaar. 

Betrokken uitvoerders : staf en directieteam. 

Gewenst resultaat : De Patio komt meer positief  en als één geheel naar buiten. De festiviteiten werken 

ook verbindend voor de medewerkers. 

Link met groeiniveaus : samenlevingsresultaten.  

 

7.1.9. Performantie 

In het aandachtsgebied performantie wordt gepeild naar de performantie van het centrum of de 

dienst: de mate waarop de organisatie haar missie realiseert.  Die performantie is het logisch gevolg 

van een kwaliteitsvol beleid en een professionele organisatie.  De antwoorden dienen gebaseerd te 

zijn op objectieve gegevens.  

Door het effectief realiseren van de doelstellingen die in dit plan beschreven zijn, helpt een 

performante organisatie te zijn die haar missie realiseert. Door systematisch de doelstellingen op te 
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volgen en te meten kan  een meerwaarde gecreeërd worden voor de cliënt, de medewerker, de 

organisatie en de maatschappij.  

Hiervoor wordt de strategische focus gelegd op onze rode draad: groeien in het nemen van 

verantwoordelijkheid !  
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8. Kwaliteitsthema 
 

Het spreekt voor zich dat stilstaan bij het effect van de hulpverlening wat op de achtergrond geraakt 

is door betrokken te zijn om de effecten van corona zo laag mogelijk te houden.  

In 2020 is er een visietekst geschreven maar daarna is die niet meer verder concreet ingevuld.  

 

Met volle kracht gingen onze medewerkers in 2021 weer aan de slag. Het thema had een proces in 
gang gezet. Meten, weten, tellen, vertellen. Kortom eens stilstaan bij de werking en dat niet alleen 
naar individuele doelrealisatie maar ook naar het proces, ook naar methodieken,… 

 

Vandaar dat in overleg met de pedagogische coördinatoren en de directeur van de verschillende 
afdeling even stil werd gestaan bij volgende vragen : 

  

- Waarom wordt nu al het effect van de hulpverlening gemeten ? 
- Met welke set van indicatoren wordt nu gemeten ? 
- Wat gebeurt met deze indicatoren ? Met wie wordt hierover in gesprek gegaan ?  
- Welke tools worden gebruikt ? 

- Welke resultaten worden bekomen ?  
- Wat wordt geleerd uit deze effectmeeting ?  

 

Het belangrijkste resultaat hiervan is dat iedereen  overtuigd is van het meten en het nut ervan.  

De meeste aandacht gaat naar het bijhouden van de doelrealisaties. Hoe ver staat de realisatie van 

onze doelen, hoe moet bijgestuurd worden ?  

Ook de tevredenheid wordt gemeten. De resultaten hieruit zijn niet altijd bevredigend en neigen naar 
het sociaal wenselijke.  

Daarnaast wordt na een begeleiding ook wel eens stilstaan bij het traject en hoe dit verlopen is.  

 

Er wordt vooral gemeten om kort op de bal te kunnen spelen in individuele trajecten. Moet er 

bijgestuurd worden ? 

Via metingen, vooral van traject dan, willen afdelingen interne beleidskeuzes aftoetsen en eventueel 
nieuwe beleidskeuzes maken.  

Door het meten en bespreken van de cijfers kunnen ook wel signalen gegeven worden aan het 
ruimere beleid en kan op die manier ook mee richting bepaald worden.  

 

Belangrijkste instrumenten op individueel niveau hierin zijn het handelingsplan en het 
evolutieverslag. Deze resultaten worden aangevuld met schaalvragen die polsen naar effect en 
tevredenheid. Deze zaken worden met de jongere, context en de begeleiders besproken.  

Trajecten worden meestal op team besproken.  

 

Om de afdelingsrichting mee te ondersteunen wordt veel beroep gedaan op jaarverslagen.  

 

Het inhoudelijk team stond stil hoe hier nog meer uit gehaald kon worden . Hoe kan nog meer 

feedback uit de effectmetingen gehaald worden. Hoe kunnen de huidige metingen daarin 
ondersteunen ? 

Enkele voorbeelden : 
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Vanuit het oplossingsgerichte idee is de relatie tussen hulpverlener en jongere heel belangrijk. Kan 

dit aangetoond worden met oa uitval, welke rol heeft de doelrealisatie hierin, kunnen contacturen 
hier iets over zeggen,… ? 

 

Het voorstel kwam dan om op de verschillende afdelingen opnieuw meer metingen uit te voeren/bij 
te houden om onderling te vergelijken en te leren van elkaar en er ook op organisatieniveau meer 

mee aan de slag te gaan.  Het voorstel is dan ook om in die verslagen met enkele vooropgestelde 
indicatoren te gaan werken, eenzelfde sjabloon te gebruiken. 

 

Er wordt verder mee aan de slag gegaan om te kijken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan.  
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9. Tot slot 
 

 

Als afronding van dit jaarverslag nog deze inspirerende tekst die de dynamiek van 2020 weergeeft die 

zeker in 2021 zal blijven duren. 

 

Wacht niet 
 

Wacht niet op zorgeloze dagen 
om gelukkig te zijn, 

want altijd zal er een probleem zijn 
dat je zorgen geeft 

 
Wacht niet op waardering van iedereen 

om gelukkig te zijn want altijd zal er iemand 
kritiek op je hebben 

 
Wacht niet op een dag zonder fouten 

om gelukkig te zijn 
want altijd maak je ergens 

een grote of een kleine fout 
 

Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt 
om gelukkig te zijn 

want altijd zal iemand denken 
het toch veel beter te weten 

 

 

(tekst ergens te velde opgetekend…) 

 


