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0. Woord vooraf
Beste,
Het zou niet fair zijn om in het woordje vooraf het woord Corona niet te gebruiken. De pandemie was en
is nog steeds alomtegenwoordig. 12 maart 2020 viel alles stil en gingen vele deuren op slot. We leerden
vanaf dag één te vechten tegen Corona.
Veerkracht werd nog meer dan ooit ons wapen.
De eerste lockdown zorgde voor een ongewone situatie, de jongens in huis, moesten in huis blijven en
doordat alles stil viel, gaf het hen ook een bijzondere rust.
Gelijktijdig zetten we ons huis open voor een tijdelijke crisisopvang voor jonge kinderen. Een uniek
moment in het Laar bestaan.
We leerden te leven met het nieuwe normaal en verwierven op heel korte tijd tal van nieuwe inzichten.
Nieuw was ook dat we anders keken naar de natuur, die eerste periode viel de natuur niet stil, in
tegendeel, de flora en fauna herleefde. Vogels ontdekten nieuwe broedplaatsen, karpers zwommen
ongestoord boven in de Brugse reien, er werden dolfijnen gespot in de kanalen van Venetië, veldbloemen
schoten overal.
De maandag ging het gespreksonderwerp vaak over alweer een nieuwe prachtige wandeling of fietstocht
ergens in de buurt. Grote reizen verdwenen in de koelkast en de kortbij vakanties leken reuze mee te
vallen.

Toine Perneel, directeur

SAMEN OP ZOEK NAAR EEN HAABAAR PLAN VOOR DE TOEKOMST

1. Visie op Kwaliteit
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 stuk. Een herziening hiervan staat dan ondertussen ook al twee jaar op het
programma, zo ook voor 2020.
Zoals zoveel zaken is deze herziening echter in onze rivier blijven stromen en er ook in 2020 door
verschillende redenen, nog niet uitgevist om aan een grondige herziening onderworpen te worden.
Ondertussen zijn we in 2021 en zijn we opnieuw begonnen met vissen.
Met de kwaliteitscel zijn we uiteindelijk gestart en bezig deze visie te herzien. Volgend jaar zal hier
dus een herwerkte versie staan. Aan de geest zal niet zoveel veranderd zijn. De doelstelling van de
werkgroep was vooral om de tekst gebalder, verstaanbaarder, concreter te maken. Het moest een
echte werktekst worden die voor iedere medewerker begrijpbaar is. De gemengde werkgroep heeft
hier mee voor gezorgd.
Dit jaar geven we jullie bij deze hieronder nog de huidige visie mee die volgend jaar een nog
toegankelijker, begrijpbaardere tekst moet worden.

1.1 Wat is kwaliteit ?
Voor een zinvol kwaliteitsdebat lijkt het ons belangrijk te beseffen dat kwaliteit een abstract en
relatief begrip is.
Met het eerste bedoelen we dat kwaliteit geen op zich staand gegeven is, maar steeds gekoppeld is
aan een product, een zaak of ding. Kwaliteit is een eigenschap van iets. We spreken van de kwaliteit
van een auto, koelkast, 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, eigen invulling.
Kwaliteit heeft veel te maken met wat 'goed' en wat 'niet goed' is. Kwaliteit is echter geen absoluut
gegeven. We kunnen onze 'kwaliteit' niet voor eens en altijd meten en vastleggen. Over 'de kwaliteit'
wordt namelijk een oordeel uitgesproken. Zo'n oordeel komt tot stand op basis van vele en mogelijk
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 oordelaar verkeert en daarmee een situationeel
bepaald begrip;
- Afhankelijk van de tijd waarin de oordelaar leeft en daarmee een in de tijd variërend begrip.
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Zo zal vanuit het standpunt van de cliënt kwaliteit het voldoen zijn 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 ons echter
om de gebruiker een steeds grotere stem te geven in de formulering van de eisen en de vormgeving
van ons aanbod. Kwaliteitszorg biedt ons inziens juist 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 we kwaliteit steeds moeten zien
in relatie tot de ingezette middelen. Het gaat met andere woorden over optimale kwaliteit van hulpen/of dienstverlening, nooit de over 'absolute' kwaliteit. Kwaliteit kan je maar afmeten t.a.v. de
beschikbare middelen. Kwaliteitseisen moeten dan ook steeds 'haalbaar en realiseerbaar' zijn.

1.2 Uitvoeren van een kwaliteitsbeleid
Binnen ons beleid willen we werken rond 'kwaliteit van zorg' en 'kwaliteitszorg'. Beiden zijn in wezen
te onderscheiden doch niet te scheiden aspecten van het kwaliteitsbeleid van een welzijnsvoorziening.

1.2.1 Werken aan kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg omschrijven we als de inhoud van de hulp- en dienstverlening en de werking van
de voorziening.
1.2.2. Werken aan kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg kan men omschrijven 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 een kwaliteitshandboek.

1.3.

Kwaliteitsstructuur

Binnen De Patio willen we op vlak van kwaliteit zoveel mogelijk iedere medewerker betrekken en/of
op de hoogte stellen en de kwaliteitswerkzaamheden zoveel mogelijk binnen de bestaande interne
structurele overlegmomenten plannen en afhandelen.
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 om 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 doorheen gans de organisatie. Bovendien dient hij toe te zien op hoe de ideeën inzake
kwaliteit en de daartoe te nemen maatregelen verder vertaald worden naar lagere of hogere
echelons. Deze 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
zoekt men naar afstemming van het kwaliteitsbeleid op elkaar via intervisie en uitwisselen van ideeën.
Vanuit het directieteam worden de werkzaamheden opgevolgd door de verantwoordelijke kwaliteit.

1.4.

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 beschouwen we als relatief en afhankelijk van het oordeel van de betrokkenen, in
eerste instantie zijn dit gebruikers en de medewerkers van De Patio. Omdat kwaliteit ook afhankelijk
is van omstandigheden en tijd, willen wij een systeem uitbouwen waarbij we periodiek en bij
noodzaak alle aspecten van de hulpverlening bekijken.
Aangezien de medewerkers van de organisatie cruciale betrokkenen zijn bij het bieden en beoordelen
van kwaliteit willen we binnen 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 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 de visie op kwaliteitszorg van De Patio dagelijks
werken in de organisatie. Dit impliceert niet alleen het streven naar kwaliteit maar ook oog hebben
voor wat beter kan en hoe deze mogelijke verbeteringen kunnen gerealiseerd worden en structureel
kunnen verankerd worden in de manier van werken en in de organisatie.
Om te streven naar deze houding van medewerkers ondernemen we systematisch volgende acties in
verband met kwaliteit:
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Denkoefeningen rond kwaliteitsthema’s met de verschillende teams
medewerkersgroepen;
Toegankelijke en bruikbare teksten, onder andere in de kwaliteitshandboeken;

en

-

1.5.

Bieden van houvast bij het werken met de cliënten en in de organisatie, met de
kwaliteitsteksten en –procedures als basisinstrumenten;
Inwerkingstrajecten op maat voor elke medewerker, met kwaliteitshandboeken en teksten
als essentieel onderdeel hiervan;
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, …).

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 bij prioriteit moeten worden nagestreefd. De
systematische en gerichte toetsing van de werking en de resultaten aan het model moeten 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 gebruiken we een zelfevaluatie-instrument
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
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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.

1.6.

Verbeterprojecten

Jaarlijks worden door de werkgroep kwaliteit de gegevens geanalyseerd uit verschillende bronnen:
- 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 en 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,
de benodigde financiële en materiële middelen zijn indien nodig begroot. Verder is stapsgewijs
aangegeven welke acties zullen worden ondernomen, tegen wanneer en door wie.
Bij elk verbeterproject wordt erop gelet 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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2. Kerncijfers OOOC ’t Laar
2.1.

Aantal jongeren opgenomen

2018
2019
2020
___________________________________________________________________

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
--38

4
--55

7
--41

Totaal

Op zich lijken deze globale jaarcijfers weinig bijzonder, ze doen niet meteen vermoeden dat dit een
heel uitzonderlijk jaar betrof; We deden iets minder diagnostieken. We merkten 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 we deden.
Als Laar hadden we geen time-out bewegingen binnen De Patio gestoeld op de richtlijn om het aantal
bewegingen tussen voorzieningen tot een minimum te herleiden.
We zien alvast ook een stijgende lijn in de rechtstreeks toegankelijke aanmeldingen, waaruit we
durven afleiden dat deze module aan bekendheid wint (zie verder).
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2.2.

Gemiddelde duur
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
maanden)

diagnostiek
zonder verblijf
(5)

122,00

-

3

2

diagnostiek met
verblijf (12)

138,67

-

3

9

Crisis (1 week)

15,47

-

-

-

4

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.
We zien hier mogelijk een effect van de evolutie van de uitgangstermijn van 2 maanden naar 3
maanden. Het zal belangrijk zijn dit verder nauw op te volgen, om te bekijken of dit effect blijft ook
na de Corona-periode.
In 11 van 17 situaties overschreden we zelfs de 4 maanden. We kunnen niet ontkennen dat de
lockdownmaatregelen in een aantal situaties vertragend werkten. Een bepaalde periode werd ons
zelfs gevraagd geen uitstroom te doen naar een andere voorziening. Voor een aantal jongeren
dienden we ver over onze 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). 2 kinderen
verbleven 42 dagen bij ons, gevolgd door een kindje dat 35 dagen bij ons verbleef.
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2.3.

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)

Crisis

54,92

Diagnostiek
zonder
verblijf (3)
113,66

a. jaar %
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

69,95

We zien dat de bezetting diagnostieken met verblijf bij momenten wat lager is, meestal ten voordele
van de diagnostieken zonder verblijf of de crisisopvang. Voor de ambulante diagnostieken gingen we
9 van de 12 maanden in overtal. Corona speelde hier een rol. Bepaalde momenten was het meer
aangewezen of mogelijk een ambulante dan wel een residentiële begeleiding op te starten. Anderzijds
hadden we ook een aantal jongeren die van het residentiële luik schakelden naar het ambulante luik.
Ook voor de crisisopnames gingen we enkele maanden in overtal. Dit had te maken met de tijdelijke
crisisunit De Schommel.
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Bezettingsgraad volgens BINC :
Berekening: op capaciteit 19, volgens BINC (een jongere in diagnostiek met verblijf telt voor 2, een
jongere in ambulante diagnostiek telt voor 1 en het crisisbed telt hierbij sowieso voor 2 in het kader
van het verzekerd aanbod)

Capaciteit
11: 10 + 1
residentieel (7) + ambulant (3)
+ crisis/ time-out (1)
8: 7 + 1
Residentieel (7) + crisis/ timeout (1)
Gewogen gemiddelde

2.4.

Resultaat Bezettingsgraad: 01/01/2020 – 31/12/2020
Diagnostiek in het kader van
de bijzondere jeugdbijstand

78,2%

Verblijf

73,8%
76,3%

Benutting

Berekening: alle benutte bedden per maand berekend op de capaciteit
Diagnostiek met verblijf = 7
en crisis = 1
2020
a. jaar %
b. maand %
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Diagnostiek
met verblijf
38,10

Crisis

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

69,95

Voor het crisisbed is de benutting identiek aan de bezetting. In december zetten we de crisisopnames
een kleine periode on hold omwille van personeels-en leefgroepfactoren.
Voor de module diagnostiek met verblijf zien we een zeer flexibele inzet.
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Jongeren die meer thuis slapen maar bijvoorbeeld wel de dagactiviteiten bijwonen zijn hier niet
meegerekend. Naar ons gevoel geeft dit een enigszins vertekend beeld. Vanaf mei 2021 houden we
daarom ook de jongeren bij die overdag wel participeren maar niet slapen in de voorziening.

2.5.

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
Hier zien we voor 2020 een wel heel uitzonderlijke spreiding en een duidelijk effect van de crisisunit
De Schommel. We vingen 5 kinderen jonger dan 12 jaar op. We gingen ook met een 19-jarige jongen
aan de slag binnen ons rechtstreeks toegankelijk aanbod en met een 17-jarig meisje. 2020 was het
jaar bij uitstek dat we onze initiële doelgroep overstegen.
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2.6.

Herkomst van de jongeren

2.6.1. Gezien vanuit het milieu (zonder crisis)
Vraag naar diagnostiek/indicatiestelling

- oorspronkelijk milieu
(al dan niet met een vorm van
ambulante of semi-residentiële
ondersteuning)
- adoptieouders
- pleeggezin
- grootouders, familie
- begeleidingstehuis, tck
- psychiatrie, jeugdpsychiatrie
- crisisopvang BJB *, Fedasil
- andere (GIBJ, MPI,
onthaalgezin, kennissen)
- Crisisbed psychiatrie

2018

2019

2020

19

23

14

2
3
1
1
-

3
4
1
-

7
2
1

De meeste jongeren komen naar ons toe vanuit hun oorspronkelijke milieu. In 2020 hadden we ook
heel wat jongeren in begeleiding die verbleven in een begeleidingstehuis of kamertraining. Dit betrof
dan vaak een ambulant traject bij ons gecombineerd met een verderzetting van hun verblijf in deze
settings.

2.6.2. Gezien vanuit het onderwijs (zonder crisis) :
%
L.O.
B.L.O.
B.S.O.
Bu.S.O. Type 1
Bu.S.O. Type 2
Bu.S.O. Type 3
Bu.S.O. Type 5
Bu.S.O. Type 9
T.S.O.
K.S.O.
A.S.O.
Deeltijds Onderwijs
Leerovereenkomst

14

2018

11

2019
1
1
14

4

2020

9

3

1

2
6

3
6

2
5

4
4
1
1

Okan
Thuisonderwijs

2.7.

1

2

Verwijzende instanties *

► Jeugdrechtbanken :
2018

2019

2020

Brugge
Ieper
Kortrijk
Veurne
Antwerpen
Gent
_______________

10
1
2
1
1
___

12
1
4
___

9
1
___

Totaal

15

17
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► Ondersteuningscentra Jeugdzorg
2018

2019

2020

Brugge
Gent-Eeklo
Ieper
Kortrijk
Oostende
Roeselare-Tielt
Veurne-Diksmuide
___________________

4
1
___

4
1
___

3
1
1
1
___

Totaal

5

5

6

► CLB

1

► Crisismeldpunt (Crisisopname)

17

► Time-out vanuit De Patio

-

► DGGZ

-

►voorziening BJB

-

15

*rechtstreeks toegankelijke diagnostiek werd hierin niet opgenomen. Dit komt verder in dit verslag
gedetailleerd aan bod.
Globaal tonen bovenstaande cijfers een vrij regionaal gebonden werking. We vermelden nog even
dat vaak ook in situaties van crisisopname (dus met aanmelding vanuit het Crisismeldpunt) het OCJ
of SDJ reeds betrokken is in het traject.

2.8.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Verwijzende instanties door de jaren heen

JRB
26
19
17
17
24
27
25
27
28
25
26
24
19
31
14
14
16
15
17
10

CBJ/OCJ
34
28
34
26
27
26
27
23
16
20
17
16
17
6
8
8
10
5
5
6

andere
(CGG,
CLB, …)

Crisismeldpunt

4
4
4
8
9
1

11
9
14
10
20
17

OOOC
’t Laar
(intern)

1

4

40

JRB

CBJ/OCJ

Andere/ CLB

Crisis-meldpunt

OOOC ’t Laar (intern)

35
30
25
20

15
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bovenstaand staafdiagram toont mooi de intrede van de Integrale Jeugdhulp, met een groei inzake
diversiteit van aanmelders en tevens de start van het verzekerd aanbod crisisbed in ’t Laar.

2.9.

Bestemming van de jongeren

Het gaat hier over 19 jongeren (totaal van 41 – crisisopnames (17) – rechtstreeks toegankelijke
diagnostieken (7); 7 jongeren die opgestart werden in 2019 maar pas in 2020 hun advies kregen zijn
hier ook meegeteld; 5 jongeren werden opgestart in 2020 maar kregen pas in 2021 hun advies. Deze
5 jongeren zijn hier niet meegerekend)
(de nummering van de categorieën verwijst naar Cat. B.V.R. 13.07.94)

2018
advies
Terug naar huis
Terug naar huis + begeleiding
(CGG, drughulpverlening, CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
Familielid
Familielid + begeleiding
Begeleidingstehuis

17

2
6

2018
gegaan
naar
8
6

1
2

2019
advies
1
3

2019
gegaan
naar
9
9

2020
advies

5

2020
gegaan
naar
2
8

1

1

Begeleidingstehuis + begeleiding
(CGG, drughulpverlening, OTA,
CAW, contextbegeleiding of
andere
therapeutische
begeleiding)

4

2

6

5

5

3

TCK

3

1

1

1

1

1

TCK + begeleiding (CGG,
drughulpverlening,
CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
O.O.O.C.
Dagcentrum
Dagcentrum + begeleiding (CGG,
drughulpverlening,
CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
Contextbegeleiding)
waaronder ook IKT
Contextbegeleiding + begeleiding
(CGG, drughulpverlening, CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
IKT + begeleiding

3

1
1

1
2

1
3

1
2

1
3

3

Contextbegeleiding + internaat
CBAW

1

CBAW + begeleiding (CGG,
drughulpverlening,
CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
Pleeggezin
Internaat
Internaat + begeleiding (CGG,
drughulpverlening,
CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
M.P.I. (VAPH)
M.P.I. + begeleiding (CGG,
drughulpverlening,
CAW,
contextbegeleiding of andere
therapeutische begeleiding)
Opvang Jongvolwassenen
Psychiatrie (residentieel) incl. For
K, UKJA

1

18

1

1

1

1

1

1
1

2

1

1

2

2

2

Observatieen
behandelingscentrum,
OBC
(VAPH, ambulant of residentieel)
K.W. IBIS
RKJ (of andere residentiële
Drughulp)
Voortijdige afronding, terug
verwezen naar JRB of CBJ (o.a. na
fugue)…
Gemeenschapsinstelling

3

1

1

1

3

1

Merk op dat geen enkele jongere voortijdig werd afgerond binnen de module diagnostiek.
Effectieve naadloosheid :
Advies

2018

2019

Naar huis

2

1

Naar huis + begeleiding

6

2

2020

4

Pleeggezin (familie/kennissen)
Pleeggezin
(familie/kennissen) + bgl
Familielid + begeleiding
Internaat
Internaat + begeleiding

1

Semi-internaat
Thuisbegeleiding + bgl

1

I.K.T. + bgl
Dagcentrum

1

Dagcentrum + begeleiding
Begeleidingstehuis

2

Begeleidingstehuis + begeleiding

2

TCK
TCK + begeleiding
BZW

19

1
5

3
1

1

MPI

1

MPI + begeleiding

1

K.W. Ibis
Residentiële drughulp
Residentiële psychiatrie

1

2.10. Time-outs en samenwerkingen
In 2020 gingen 4 time-outs door van 4 verschillende jongeren naar een gemeenschapsinstelling. Er
gingen geen time-outs door naar andere voorzieningen.

2.11. Samenwerking met psychiatrie, drughulpverlening, Exit binnen de module
diagnostiek

Psychiatrische
problematiek
(aanvraag psychiatrische
screening,consult, overleg,
gebruik psychofarmaca,
doorverwijzing
naar
psychiatrische
vervolghulp)

Problematiek
middelengebruik
(vraag
screening
De
Sleutel,
lopende
drughulpverlening,…)

Problematiek
Seksueel
grensoverschrijdend
gedrag
(overleg
met,
vraag
screening of begeleiding
Exit)
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2018

2019

2020

13/26 = 50 %

14/31 = 45 %

12/24 = 50 %

10/26 = 38,46 %

6/31 = 19 %

5/24 = 20,83 %

1/26 = 3,85 %

4/31 = 13 %

4/24 = 16,66 %

De helft van onze jongeren in de module diagnostiek kampt met een psychische problematiek. Een
cijfer dat tot nadenken stemt en dat zich de laatste jaren vrij stabiel toont. Het was ook deze trend
die ons aan de alarmbel deed trekken destijds en die aantoont hoe belangrijk de samenwerking met
de sector van de geestelijke gezondheidszorg en kinder-en jongerenpsychiatrie is.
Vele jongeren hebben al een ‘verbintenis’ met een psychiater nog voor hun opname hier. Voor
sommige jongeren hebben we nood aan psychiatrische expertise maar is er nog geen psychiater
betrokken in het verhaal. In zo’n situaties is het belangrijk te kunnen terugvallen op een structurele
samenwerking. We hebben immers een kort tijdsbestek en vaak kunnen we zodoende geen beroep
doen op het reguliere aanbod wegens de lange wachttijden.
In het najaar van 2020 kregen we dankzij Wingg als OOOC de mogelijkheid tot samenwerking met
Kinder-en Jeugdpsychiater Dokter Cherlet (DGGZ Noord-West-Vlaanderen). We zijn hier bijzonder
dankbaar voor. In het najaar van 2020 dienden we reeds voor 4 van onze jongeren beroep te doen
op haar ondersteuning. Deze ondersteuning nam verschillende vormen aan, van casusbespreking in
miniteam of team over gesprek met de jongere en de ouders tot uitzonderlijke gespecialiseerde
testdiagnostiek.
Zoals gezegd noopt dit cijfer tot nadenken. Zijn er daadwerkelijk de laatste jaren zoveel meer
psychiatrische problematieken bij onze jongens ? Toont zich een beweging van psychiatrisering ?
Gaan we problematieken te snel als psychiatrisch omschrijven ? Toont zich hier vooral soms ook iets
van ons eigen onvermogen, een soort onmacht tegenover soms erg complexe situaties waardoor we
een ‘weten’ gaan zoeken bij andere expertises ?
Ergens lijkt het logisch te veronderstellen dat een groot deel van de jongeren die in een
problematische opvoedingssituatie opgroeien (het merendeel van onze jongeren), een psychische
kwetsbaarheid hebben. Wanneer je niet steeds kon rekenen op stabiele zorg, wanneer je er niet
kon op vertrouwen dat er troost en hulp zou zijn op momenten van stress en onbehagen dan kunnen
de frustraties inherent aan het dagelijkse leven een bijzondere beproeving vormen. De familiale
context met in het bijzonder de hechtingsgeschiedenis heeft zijn impact.
Enkel focussen op kindfactoren lijkt even onfair te zijn als focussen op louter familiale factoren. De
vraag stelt zich immers welke ruimere maatschappelijke veranderingen hier eventueel een effect
hebben. Je zou vermoeden dat ook bepaalde verwachtingen en normen van de ruimere omgeving
een wezenlijke impact hebben op onze jongeren : een toenemende prestatiedruk, een toegenomen
keuzestress, minder ruimte voor falen, minder verdraagzaamheid voor vallen en opstaan, minder
ruimte voor leren voorbij het moeten excelleren, meer eenzaamheid, de verwachting te voldoen aan
het perfecte plaatje dat vele sociale media cultiveren, om van het volgen van de vele
Coronamaatregelen nog te zwijgen … Leggen we als maatschappij onze normen soms dermate hoog
met als gevolg dat er ook steeds meer mensen, ook jonge mensen uit de boot vallen en bij uitbreiding
‘afwijken’ ?
Het blijft belangrijk als hulpverlener in een OOOC alert te zijn hiervoor en op te letten voor een te snel
psychiatriseren van wat afwijkt van de maatschappelijke norm. Het is onze opdracht ook kritisch te
durven kijken naar bepaalde normen en om te signaleren waar kansen in de maatschappij niet voor
elkeen gelijk zijn. Sommige van onze jongeren kregen in het verleden misschien wel te snel een label
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of arriveren bij ons met een grote lading medicatie ‘om zich te kunnen handhaven’, soms enkel een
goedbedoelde poging ‘om aan de norm te kunnen voldoen’.
Het blijft onze opdracht als OOOC om ons omzichtig te begeven in dit alles. Onze diagnostiek mag niet
verworden tot een alleenstaande testdiagnostiek en labeling van de jongere. We dienen vooral oor
te hebben voor het verhaal van elke particuliere jongere en zijn context, hen te voorzien van een plek
van rust en vertrouwen waarbinnen ze ook kunnen groeien in het eigen vertrouwen in de ander.
We zijn bijzonder dankbaar dat we met Dokter Cherlet een daadwerkelijke multidisciplinaire alliantie
kunnen aangaan. Onze blik wordt niet verengd maar verruimd. Met gebundelde krachten proberen
we net een groter verhaal te beluisteren en in kaart te brengen.
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2.12. : Specifieke cijfers voor de module rechtstreeks toegankelijke diagnostiek, overzicht (’t Laar met 1 module en De
Zandberg met 2 modules) :
Wachtlijst per jaargang
wachtlijst

Aantal
aanmeldingen

geslacht

leeftijd

Situering in traject

2018
(opgestart in
november
2018)

T

M

Gem 13.4

Begin

2019

T

9

ZB
4

L
5
38

ZB
24
2020

T
ZB
24

L
14
36

V

M
V

M
L
12

V

6
3

24
14

22
12

-12 2
+12
6
(2?)
Gem 11.6
-12 12
+12 23
(3?)
Gem 11,9
-12
+12
(2?)

15
19

Lopend

Wachttijd
(tijd
tussen
aanmelding
en opstart)
Reeds
gekend

5

3

1

Begin

Lopend

Reeds
Gekend

14
Begin

15

17
Lopend

18

5
(2?)
Reeds
gekend
3

2 tot 5 weken
ZB
3
T
0
tot
weken

L
1
17

10
ZB
12

L
5

Gem. 5 weken
T
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Corona !
Gem.
weken

*dit betreft het aandeel ontvankelijke vragen, de opstart kan zich ook voordoen in een volgend werkjaar
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Aantal
hiervan
opgestart, op
te starten *
T
4

13

ZB
18

L
8

Overzicht opgestarte begeleidingen per jaargang :
Aantal
T

geslacht
3

M

2

V

1

M

8

V

5

M

11

V

7

Gemiddelde leeftijd

Duur begeleiding

10.6

2 : 45 dagen
1 : 7 dagen

13.7

12 : 45 dagen
1 : 6 dagen

13.5

Tussen 3 en 53 dagen

2018
ZB
2
T

L
1
13

2019
ZB
9
T

L
4
18

2020
ZB
11

L
7

14 : tussen 44 en 47
dagen

De tabellen leren ons dat het aantal aanmeldingen (en opgestarte begeleidingen) groeit. We zien 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 en komen we tussen 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 liepen we ook een lichte achterstand op. We kunnen stellen
dat onze wachtlijst van 2020 afgewerkt werd bij het verschijnen van dit jaarverslag. De tabel hieronder toont een mooie ‘uitwaaiering’ wat de aanmelders
betreft. Het aanbod lijkt steeds breder gekend en gewaardeerd te worden. Het CLB toont zich een belangrijke verwijzer in dit verhaal.
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Redenen niet opstarten :
-geen motivatie, vraag bij cliënten
-vraag is te complex en eerder voor regulier aanbod ambulante diagnostiek of crisisbegeleiding
-vraag is te vaag, onduidelijk
-eerder vraag naar bemiddeling, begeleiding
Aanmelder
Begeleidingstehuis, tck
Pleegzorg
Contextbegeleiding
Herkern
Ouder
Clb
Ocj
Sdj
Mpi
Ten Anker, Spermalie
Sociaal Huis
De Sleutel
Jongere
School, Groep Intro
Wingg
Caw
Dggz
Vk
K&g
CAR
CKG
25

2018
1
1

2019
7

2020
6
3

2
1
5
2

13
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
10
4

1
1
1
1
3
1
3
1

Evaluatie door de cliënt :
Vrij algemeen was de feedback positief
- men is tevreden met verloop en advies
- men ervaart de tussenkomst als zinvol, steunend, erkennend en zuurstof brengend
- men krijgt handvatten en inzichten
- een klankbord
- men kan verder op weg
In klein aantal situaties bleek tijd te kort om tot vertrouwen te komen (bandopbouw), vervaagde de
hulpvraag, hadden betrokkenen gevoel geen nieuwe inzichten te vernemen.
Evaluatie door de aanmelder :
Globale tevredenheid
-

over snelle tussenkomst
flexibel en laagdrempelig voor cliënten
samenwerking wordt positief ervaren
men ervaart tussenkomst als meerwaarde, steun
men krijgt handvatten en suggesties
hulp in de toetsing van de eigen hypotheses, feedback, extra inzicht en duiding
Richtinggevend, puzzelstukken vallen in elkaar, het voelt aan als een volwaardig
diagnostisch traject

In een uitzonderlijke situatie wordt aanbod toch als ontoereikend ervaren (vraag blijkt onderweg
complexer, er toont zich een nood aan regulier (residentieel) aanbod of ander aanbod), ervaring dat
verwachtingen niet gerealiseerd konden worden in het korte tijdsbestek
Evaluatie door onszelf :
-

-
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belang van goede vraagverheldering (geen valse hoop of niet inlosbare verwachtingen)
belang van motivatie en bereidheid bij jongere en context
oefening in afbakening, begrenzing voor betrokken mini-team
intense begeleidingen in kort tijdsbestek (bv. verlofperiodes, Corona)
betrekken verschillende disciplines niet steeds eenvoudig binnen tijdsbestek
door onze opgebouwde ervaring en routine ervaren we deze trajecten als haalbaar
binnen korte tijdsbestek en geeft het soms zuurstof als hulpverlener (gevoel van
resultaat / afgewerkt / dankbaarheid van cliënten / waardering voor inbreng van cliënten
en verwijzers)
vlotte samenwerking, gedeelde opvolging van traject vormt grote meerwaarde

2.13. Aantal ernstige agressie-incidenten
incidentenregistratie De Patio 2020 : 3

zoals

opgenomen

in

Drie incidenten met jongeren kwamen terecht op de incidentenregistratie. Twee keer ging het over
agressie (vooral gericht op materiaal maar ook dreigend naar personen). Een keer ging het over
seksueel grensoverschrijdend gedrag van een jongere naar een medewerker (tonen van geslachtsdeel
tijdens gesprek).
Daarnaast hebben we de afspraak dat observaties in het logboek die betrekking hebben op agressie
in het rood genoteerd worden. Met een 7-tal jongeren deden zich incidenten voor die eigenlijk ook
grenzen over gingen. Het ging dan over agressie naar materiaal, pestgedrag, verbale dreigementen.
In 2020 kenden we heel wat personeelswissels. We merkten dat sommige jongeren de nieuwe
medewerkers op de proef stelden. We kregen te maken met een grote verscheidenheid aan jongeren
(cfr. nodige samenwerkingen met experten). Deze jongeren vergen een specifieke, gedifferentieerde
aanpak. Deze benaderingen op maat vergen een afgestemde teamwerking. Onze jongeren hebben
door hun geschiedenis niet zelden geleerd manipulatie niet te schuwen in functie van eigen gewin.
We probeerden maximaal in te zetten op het gelijkstemmen van de violen zodat begeleiders niet
tegen elkaar zouden uitgespeeld worden. We voerden een extra personeelsvergadering in.
Door de Coronamaatregelen bleven bepaalde jongeren ook langer hangen in onze setting, uitstroom
vlotte niet steeds en perspectiefloosheid laat zich moeizaam verdragen.
We merkten mogelijks ook dat jongeren minder externe uitlaatkleppen hadden door de
Coronamaatregelen. Sommigen namen hun toevlucht tot veelvuldige fugues (voor een tweetal
vormde dit de aanleiding tot time-outs). In sommige situaties vernamen we ook agressie-incidenten
in de thuiscontext. Bij een van deze jongeren dienden we de ouders aan te manen de politie te
betrekken. Deze jongere werd uiteindelijk doorverwezen naar een For-K setting.
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2.14. Resultaten tevredenheidsonderzoeken module diagnostiek 2020 :
Respons :
Respons 2020
Jongeren residentieel: 9/12
Ouders residentieel: 3/12
Jongeren ambulant: 1/5
Ouders ambulant: 0/5
Procentueel overzicht respons doorheen de jaren
2019

2020

Jongeren residentieel

58%

75%

Ouders residentieel

16%

25%

Jongeren ambulant

0%

20%

Ouders ambulant

0%

0%

In vergelijking met de respons in 2019, zien we in 2020 een beduidendere respons. Dit omwille van
de extra aandacht die we gespendeerd hebben aan het aanbieden van het tevredenheidsonderzoek.
Toch dient er opgemerkt te worden dat de tevredenheidsonderzoeken ook in 2020 niet steeds
werden aangeboden door onverwachte omstandigheden of door vergetelheid. Bovendien was er niet
steeds respons, ondanks aangeboden. In 2021 blijven we aandachtig in het aanbieden van het
tevredenheidsonderzoek. Voor de rechtstreeks toegankelijke module kan de bevraging voor de
reguliere ambulante jongeren aangeboden worden. De evaluatie wordt er sowieso reeds kwalitatief
bevraagd en genoteerd bij de afronding (cfr. specifieke fiches en synthese hierboven bij 2.12).

Impact :
In het tevredenheidsonderzoek ligt de focus vooral op de tevredenheid omtrent de aard van de
tussenkomst en verhoudingsgewijs minder op het effect. In het kader van het kwaliteitsthema
effectmeting hebben we besloten om een aantal items hier extra uit te lichten. Verder in het
jaarverslag gaan we dieper in op het kwaliteitsthema en de verbeterpunten op vlak van
tevredenheidsonderzoek (cfr. kwaliteitsplanning).
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Jongeren worden gevraagd een score te geven op volgende items die pijlen naar effect, impact. Dit
zijn de resultaten:
HELEMAAL
NIET
TEVREDEN

EERDER
ONTEVREDEN

EERDER
TEVREDEN

ZEER
TEVREDEN

GEWOGEN
GEMIDDELDE

Ik krijg doorheen de begeleiding
inzicht in mijn situatie.

0

2

4

2

3,00

Ik zie nieuwe mogelijkheden
voor de toekomst.

0

0

3

5

3,63

Ook in de bevraging van de ouders peilen we via enkele items naar impact. We vragen een score te
geven op de volgende items met betrekking tot effect. Dit zijn de resultaten:
HELEMAAL
NIET
TEVREDEN

EERDER
ONTEVREDEN

EERDER
TEVREDEN

ZEER
TEVREDEN

GEWOGEN
GEMIDDELDE

Ik kreeg inzicht in de situatie

0

0

0

1

4,00

Ik kreeg voldoende een
antwoord op mijn vragen

0

1

0

1

3,00

Ik voelde me gesterkt,
geholpen, een stap vooruit
doorheen de begeleiding

0

1

0

1

3,00

Ik kreeg een degelijk advies
inzake vervolg-hulpverlening

0

0

0

1

4,00

Hier dient echter opgemerkt te worden dat deze resultaten niet betrouwbaar zijn gezien de geringe
respons.
Naast een kwantitatieve bevraging, wordt ook een kwalitatieve bevraging gedaan via open vragen.
Ook deze open vragen leren ons iets rond effecten. Deze staan – naast de algemene kwantitatieve
resultaten, zie de grafieken – in de onderstaande resultaten vet gedrukt.
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Resultaten :

Tevredenheidsonderzoek jongeren residentieel
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Onthaal, de opname

3,21

De begeleiding

3,42

Verloop begeleiding

3,58

Informatie, samenwerking en inspraak

je

nog

aan

andere

positieve

of

negatieve

elementen

3,43

?Denk je nog aan andere wenselijke veranderingen?

Nee

Heb je iets geleerd uit je begeleiding hier?
Ja

Ja
Geen drugs
meer gebruiken
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Nee

Ik vind het niet kunnen
dat we de gsm moeten
afgeven in de nacht.

Je GSM
afgeven
in de
nacht

4

3,5

Dagelijkse werking

Denk

3,5

GSM bijhouden in de
nacht.
Later gaan
slapen

Heb je het gevoel dat er verandering gekomen is in je situatie?
Ja

Ja
Ja, ik ben veel
rustiger gekomen.

Tevredenheidsonderzoek ouders residentieel
0

0,5

1

Onthaal, de opname

Gezinsbegeleiding

De werking/organisatie

Hebt u het gevoel dat verandering
gekomen is in de situatie?

Ja, ze zijn na het verblijf bij jullie
en het afgeleverd advies, opnieuw
thuis tot rust gekomen.
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1,5

2

2,5

3

3,5

4

3,27

3,56

3,79

In welke zin wel? In welke zin niet?

Het residentieel verblijf werd
logischerwijze met veel tegenzin
aangevat maar na verloop van tijd zag
ik beterschap. Als ik nu met de jongens
praat over hun periode in t Laar merk
ik dat er weinig negatieve gevoelens
naar boven komen, integendeel zelfs,
er wordt gelachen met de dingen die
ze gedaan of uitgestoken hebben.

Vergelijking resultaten doorheen de jaren
Tevredenheidsonderzoek jongeren (gewogen gemiddelde op 4)
2019
Onthaal, de opname
3,23
Dagelijkse werking
2,99
De begeleiding
3,25
Verloop begeleiding
3,11
Informatie, samenwerking en inspraak
3,17

2020
3,5
3,21
3,42
3,58
3,43

Uit het gewogen gemiddelde van deze resultaten kunnen we besluiten dat de jongeren op elk vlak
meer tevredenheid tonen in 2020 in vergelijking met 2019.
Tevredenheidsonderzoek ouders (gewogen gemiddelde op 4)
2019
Onthaal, de opname
3,74
Gezinsbegeleiding
3,56
De werking/organisatie
3,69

2020
3,27
3,56
3,79

De ouders vertonen meer tevredenheid op vlak van werking/organisatie in 2020 in vergelijking met
2019. Qua gezinsbegeleiding is men even tevreden. Naar onthaal en de opname toe lijkt men iets
minder tevreden te zijn. Hier dienen wij in 2021 nog wat extra aandacht aan te besteden.

32

3. Sociaal verslag

Personeel
Het jaar 2020 werd terug gekenmerkt door veel personeelswissels.
Maar eerst en vooral wil ik ons volledig team voorstellen van het voorbije werkjaar :
Leefgroep team: Kim De Boysere, Brent Vandemaele, Jelle Lenoir, Lisa Verhaeghe, Thomas
Keirsebilck, Saym Naveed, Lynn Verkest, Sofie D’hooghe, Jill Slabbinck en Nick Bovenistier.
Hoofdbegeleider + schoolbegeleiding: leen Wittewrongel
Contextbegeleiding: Jennifer Van Maele, Nic Christiaen
Contextbegeleiding + kwaliteitszorg: Vanessa Hoste
Psychologische functie: Lien Martens, Fien Waterschoot, Charlotte Demeyere
Logistieke medewerkers: Eva Rappé, Armelle Vuylsteke, Claudio Robesyn
Administratieve ondersteuning: Ami Thiam
Vrijwilliger: Ginette Brams
Directie: Toine Perneel
Sinds september 2020 hebben we een structurele samenwerking met Dr. Sofie Cherlet (Psychiater
verbonden aan het CGGZ). Zij komt één dinsdagvoormiddag in de maand het team vervoegen.
Het team werd even uitgebreid met collega’s van De Patio en het Agentschap Opgroeien voor de
tijdelijke crisisopvang ‘De Schommel’ tijdens de eerste lock-down:
Emilie Blomme, Sofie D’hooghe, Charlotte Vanhoutte, Nele Van Nevel, Lore Vanneste, Silke Van
Overloop, Lindsey Desmedt, Charlotte Deruwe, Nancy Meulebrouck en Leonie Verbeke.

4. Vorming
3.1.

Gevolgde vorming 2020

Externe vorming:
DATUM
23/01/2020
24/01/2020
5/02/2020
6/02/2020
6/03/2020
31/01/2020
04/02/2020
11/02/2020
18/02/2020
11/02/2020

10/03/2020

07/09/2020

21/09/2020
29/09/2020
30/09/2020
04/06/2020
08/10/2020
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TITEL
opleiding Brugs model

ORGANISATIE
Korzybski

DEELNEMERS
Jelle Lenoir
Nic Christiaen

Netwerkmoment groep
Intro (ontbijtmoment)
Verbindende communicatie

Groep Intro

Leen Wittevrongel

Vivo

Claudio Robesyn
Eva Rappé

Studiedag hechting en
Agressie

OOOC
Vlaanderen

Lunchdebat
Middelengebruik en licht
verstandelijke beperking
Webinar
crisisontwikkelingsmodel

Drugoverlegplatform
Stad Brugge
Crosslink

Fien Waterschoot

Webinar alarmsignalen en
sociale kaart
Webinar Ass in tijden van
Corona
Veerkrachtschalen

Crosslink

Lisa Verhaeghe

Crosslink

Nick Bovenistier

Bruggen
voor
Jongeren
Preventiedienst Stad
Brugge

Thomas Keirsebilck
Lien Martens
Brent Vandemaele

Problematisch gamen,
oplossingsgerichte aanpak,
online versie

West-

Charlotte Demeyer
Jill Slabbinck
Kim De Boysere
Leen Wittevrongel
Lien Martens
Lynn Verkest
Nick Bovenistier
Toine Perneel
Vanessa Hoste
Lynn Verkest
Lynn Verkest

14/10/2020
22/10/2020

Algemene
intersectorale
richtlijn diagnostiek
Streetwise app

26/10/2020

Online
psychologische
hulpverlening

04/11/2020

Gastcollege
FPPW,
neurologische
modellen ter verklaring
van jeugddelinquentie
HGD, basisvorming

13/11/2020
20/11/2020
27/11/2020
16/12/2020
16/12/2020

Webinar agressie bij ASS of
ADHD
Webinar symbiose

Kwaliteitscentrum
Diagnostiek
Bruggen
voor jongeren
Gentse
Alumni
Psychologie
en
PSYNC
UGent

Vanessa Hoste

Informant

Kim Deboysere
Lisa Verhaeghe

Atlass, wegwijs in
autisme
Crosslink / HerKern

Fien Waterschoot

Brent Vandemaele
Lien Martens

Lien Martens

Jennifer Van
Maele
Nick Bovenistier

Interne vorming
DATUM
17/01/2020

TITEL
Personeelsnamiddag

ORGANISATIE
De Patio vzw

06/02/2020
12/03/2020

Vlaggensysteem SGG
Inleiding in integrale

De Patio vzw
De Patio vzw

02/12/20

Teamwerking

4/12/20

Teamwerking

’t Laar, Geert
Taghon
’t Laar, Geert
Taghon
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DEELNEMERS
Charlotte Demeyer
Aminata Thiam
Claudio Robesyn
Jelle Lenoir
Jennifer Van Maele
Jill Slabbinck
Kim De Boysere
Leen Wittevrongel
Lien Martens
Lisa Verhaeghe
Nic Christiaen
Nick Bovenistier
Saym Naveed
Toine Perneel
Vanessa Hoste
Lynn Verkest
Claudio Robesyn
Eva Rappé
Leefgroepbegeleiders
Leefgroepbegeleiders

Werkgroepen en Intervisies
DATUM
16/01/2020

TITEL
Werkgroep Nieuwe Autoriteit

ORGANISATIE
De Patio vzw

21/02/2020
06/02/2020
19/11/2020
4/12/2020
16/12/2020

Intervisie coaching
Werkgroep Back to Basics
Werkgroep Ervaringsleren

De Patio vzw
De Patio vzw
De Patio vzw

3.2.

DEELNEMERS
Leen Wittevrongel
Nick Bovenistier
Leen Wittevrongel
Leen Wittevrongel
Brent Vandemaele

Nieuwe boeken en diagnostisch materiaal

 Guy Bosmans, Noëlle Pameijer - Diagnostiek bij kinderen, jongeren & gezinnen [10-2017]
 Guy Bosmans, Patricia Bijttebier, Ilse Noens, Laurence Claes – Deel II: Ontwikkeling in context [01-2015]
 Guy Bosmans, Patricia Bijttebier, Ilse Noens, Laurence Claes - Deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het
vizier [10-2015]

5. Zelfevaluatie
5.1.

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

0

1
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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).
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.
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).
Gedefinieerd (= niveau 2 +...)
Procedures zijn aanwezig. Zij zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en worden
toegepast (actief).
Beheerst systeem (= niveau 3 + ...)
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.
Geoptimaliseerd (= niveau 4 + ...)
De procedures worden voortdurend geoptimaliseerd via benchmarking en het behalen van
kwaliteitscertificaten of externe evaluaties.

2
3

4

5

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

5.2.

Op niveau van De Patio

De geplande zelfevaluatie van 2020 is uitgesteld naar 2021.
Dat wil echter niet zeggen dat we in 2020 stilgezeten hebben. Zoals u in het stuk rond de kwaliteitsevaluatie
en – planning zult merken, wordt bij elk verbetertraject wel telkens de link gemaakt naar de groeiniveaus en
de mogelijke invloed die 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
dezelfde zijn als het voorbije jaar.
We houden er verder wel aan 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
Kwaliteitszorg
Organisatie en
visie
Betrokkenheid
Methodieken
en
instrumenten
Verbetertraject

Prest

2016
groei

Prest

2017
groei

Prest

2018
groei

Prest

2019

2020

groei

Prest

groei

Prest

Groei

3

4

3

4

3

4

3

4

4

5

4

5

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

4

5

4

5

4

5

4

5

2

3

2

3

5

5

5

5

In 2020 zijn we verder op weg gegaan met de cluster ‘kwaliteitszorg’.
Na het herwerken van het kwaliteitshandboek in de server in 2019 zijn we in 2020 verder gegaan met de visie
op kwaliteitszorg te bekijken.
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Verdere verbeteracties die in het kader van visie en organisatie meegenomen moeten worden, zijn : het
minimaal samenleggen van de gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten 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.
2015
Kernprocessen
Onthaal van de
gebruiker
Doelstellingen
en
handelingsplan
Afsluiting en
nazorg

2016

2017

2018

2019

Prest

groei

3

4

3

4

4

3

4

3

4

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

groei

prest

groei

prest

groei

prest

2

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

1

2

2

3

2

3

Pedagogisch
profiel

2

3

2

3

2

Dossierbeheer

2

3

2

3

2

2015
Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling
Gebruikers
tevredenheid
Effect van de
hulpverlening

2016

2020
groei

prest

2017

groei

prest

2018

2019

2020

groei

prest

groei

prest

groei

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

prest

groei

prest

groei

prest

groei

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

prest

Kernprocessen en gebruikersresultaten worden op afdelingsniveau bepaald. De scores liggen bij alle
afdelingen dan ook anders. Zoals de richtlijnen rond de zelfevaluatie het aangeven, krijg je in het overzicht
een weergave van de laagste scores.
We kunnen echter wel enkele gemeenschappelijkheden uit de resultaten van de afdelingen halen.
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 uiteraard op niveau van De Patio stil gestaan bij het effect van de
hulpverlening. We kunnen al meegeven dat er een moment van intervisie is geweest in het stafoverleg waar
de methodieken die nu al gebruikt worden in de afdelingen uitgewisseld werden, gekoppeld aan de vraag :
waarom meten we dit nu eigenlijk ? Op basis daarvan werd een visie op effect van de hulpverlening
geschreven, die nu ter bespreking op de verschillende teams ligt.
Vanaf 2020 willen we ook bij de start van een nieuwe afdeling of een bestaande afdeling waar een nieuwe
werkvorm wordt toegepast na zes maanden een nulmeting doen van de kernprocessen en de
gebruikersresultaten.
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2015
Medewerkersresultaten
Personeels
tevredenheid
Indicatoren en
kengetallen

2016

prest

groei

2

3

2

3

2017

prest

2018

2019

groei

prest

groei

prest

groei

prest

2

3

3

4

3

4

3

2

3

3

4

3

4

3

2020
prest

groei

4

3

4

4

3

4

groei

Om bij de medewerkersresultaten een niveau te stijgen, is het linken van de gegevens van de
tevredenheidsmeting en de signalen en input van medewerkers aan de resultaten van andere thema’s nodig,
waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden.
Er werd ook een alertheid meegegeven om medewerkers voldoende wegwijs te maken in het
Kwaliteitshandboek. Zoals hierboven reeds aangegeven, is dit jaar een verbetertraject geformuleerd rond
het herschikken van de server waarbij een nieuwe indeling van de server het kwaliteitshandboek
toegankelijker en gebruiksvriendelijker zou moeten maken.
Bij het ‘duidelijk en gecommuniceerd beleid om signalen en input van medewerkers te capteren’ wordt ook
de alertheid meegegeven om systematisch signalen en input van medewerkers te bundelen en te bespreken
op beleidsoverleg.
2015
Samenlevingsresultaten
Waardering
strategische
partners
Maatschappelijke
opdracht/tendensen

2016

2017

prest

groei

prest

groei

2

3

2

3

2

3

2

3

prest

2018

2019

2020

groei

prest

groei

prest

groei

prest

groei

2

3

2

3

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 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.
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5.3.

Toegespitst op ’t Laar

Doorheen 2020 werden geen nieuwe metingen uitgevoerd uitgezonderd voor de onthaalprocedure. We
nemen zodoende de cijfers van 2019 over.

KWALITEITSZORG
(meting op
niveau van De
Patio vzw, staf
De Patio)

Prestatie
niveau

Groei
niveau

Prestatie
niveau

Groei
niveau

Prestatie
niveau

groei
niveau

Prestatie
niveau

groei
niveau

sept
2014

sept
2014

juni 2017

juni 2017

2018

2018

2019/
2020

2019/
2020

Organisatie
en visie

3 (*3)

4 (*4)

3

4

Betrokkenheid

2 (*2)

3 (*3)

2

3

Methodieken
en
instrumenten

2 (*2)

3 (*3)

4

5

Verbetertrajecten

2 (*1)

3 (*2)

5

-

3

4

4

5

2

3

2

3

4

5

4

5

5

-

5

-

(*) scoring door Inspectie in ‘t Laar op 22/2/2016
Link met verbetertrajecten : 2020 : zie luik De Patio

Kernprocessen
(meting op niveau
van afdeling ’t Laar)

Prestatie

Groei

Prestatie

Groei

Prestatie

Groei

dec 2014

dec 2014

mei 2017

mei
2017

2019/
2020

2019/
2020

Onthaal van de gebruiker

3

4

4

-

4

5

3

4

4

-

4

-

2

3

4

-

4

-

Doelstellingen
handelingsplan

Afsluiting en nazorg
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en

Pedagogisch profiel

4

5

4

5

4

5

Gebruikersdossier

3

4

3

4

3

4

Link met verbetertrajecten :
-onthaal : 2020 : nieuwe meting van enkel deze topic uitgevoerd in maart 2020 (staf ’t Laar) :
intakeprocedure wordt ondertussen systematisch extern gecommuniceerd, externe partners worden
betrokken bij evaluatie en bijsturing, andere O.O.O.C. ’s overwegen hun intakeprocedure af te stemmen op
de onze; gelet op het respecteren van de richtlijnen inzake intake uit het protocol handelingsgerichte
diagnostiek durven we verwijzen naar een zekere wetenschappelijke onderbouw; we kunnen evenwel nog
niet stellen dat de procedure gecertificeerd is; vandaar nog geen prestatieniveau 5
-doelstellingen en handelingsplan : 2020, 2021 : verdere implementatie van het protocol handelingsgerichte diagnostiek
-afsluiten en nazorg : 2019 : Optimalisatie van samenwerking en uitstroom
-pedagogisch profiel : 2020-2021 : actualisatie beleidsteksten (agressie, druggebruik, straffen en belonen),
implementatie Brugs Model, sova-methodieken en ervaringsleren in IB, implementatie ‘nieuwe autoriteit’,
project dagbesteding, semi-residentieel fasesysteem, visietekst vrije tijd bij crisisopname, werken met
dieren, beleidsplan bij suïcide en automutilatie, dagbesteding, samenwerking medici
-gebruikersdossier : 2021: samen met de andere afdelingen van De Patio bekijken we hoe we elk omgaan
met de aangepaste regelgeving inzake het bewaren van de cliëntgegevens tot de leeftijd van 35 jaar.

Gebruikersresultaten
(meting op niveau van
afdeling
’t
Laar)

Prestatie
niveau
dec 2014

Groei
niveau
dec 2014

Prestatie
niveau
2017

Groei
niveau
2017

Prestatie
niveau
2019 /
2020

Groei
niveau
2019/
2020

Klachtenbehandeling

2

3

2

3

2

3

Gebruikerstevredenheid

3 (*3)

4

3

4

3

4

Effect
van
hulpverlening

2

-

2

-

2

-

de

(*) scoring door Inspectie op 22/2/2016
Link met verbetertrajecten :
-2020-2021 : effect van de hulpverlening
-2021 : bevragen van de samenwerking met verwijzers en scholen
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6. Kwaliteitsplanning
6.1.

Evaluatie van de verbetertrajecten van 2020

6.1.A. Op niveau van De Patio
Zie kwaliteitsverslag vzw De Patio.

6.1.B. Op niveau van ’t Laar
Verruiming kennis sociale kaart, mogelijkheden voor samenwerking en doorverwijzing
Aandachtsgebied : basisvereisten en voorwaarden : middelen en partnerschappen, kernprocessen :
onthaal, afsluiten en nazorg
Verbeterdoel : komen tot een ruimere kennis van de regionale sociale kaart in functie van de optimalisatie
van de samenwerking met en doorverwijzing naar andere diensten
Verantwoordelijke voor het project : Toine (directeur) en Vanessa (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) (Vanessa)
-de samenwerkingsmogelijkheden met DGGZ, Wingg, Crosslink werden verder verkend en mondden in het
najaar van 2020 uit in een structurele samenwerking met Kinder-en Jeugdpsychiater Dokter Cherlet tevens
verbonden aan DGGZ Noord-West-Vlaanderen (Toine, Charlotte)
-het pedagogisch team kreeg verdere duiding bij de evoluties inzake het jeugddelinquentierecht
(uitnodiging van Bart Sanders, 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
Invloed op groeiniveaus : pedagogisch profiel, onthaal, afsluiten en nazorg, waardering strategische
partners, maatschappelijke opdracht en tendensen
Opvolging 2021, 2022 :
-we willen als team verder leren rond de mogelijkheden binnen VAPH, de nieuwe ontwikkelingen binnen
het onderwijsveld (bv. duaal leren), de combinatiematrix, de nieuwe projecten binnen bijzondere jeugdzorg
(bv. binnen 1g1p en het concept van ‘de ideale wereld’). We tekenen daartoe in op infosessies die zich
aandienen of nodigen een externe expert uit naar de pedagogische vergadering.
Implementatie Handelingsgerichte diagnostiek
Aandachtsgebied : kernprocessen, middelen en partnerschappen (interne overlegorganen)
Verbeterdoel : 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
Verantwoordelijke voor het project : Toine, directeur
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Betrokken uitvoerders : Charlotte en Vanessa geruggensteund door staf met regelmatige terugkoppeling
naar de pedagogische vergadering
Uitgevoerde acties :
-In 2020 gingen we verder aan de slag 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.
-Jelle en Nic 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
(werkgroep Nic, Vanessa, Jelle en terugkoppeling naar Seba)
-Vanessa 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 : doelstellingen en handelingsplan, pedagogisch profiel
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 Vanessa)
- Aanpassing van het visuele tijdspad in functie van de verruiming van de termijn van 2 naar 3 maanden
(Charlotte, Vanessa in samenspraak met pedagogische vergadering)
- 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. Nic en Jelle startten
ondertussen de tweejarige opleiding Brugs Model aan het Korzybski-instituut. Werkgroep (Nic, Jelle,
Vanessa met terugkoppeling naar Seba) 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 (Toine,
Leen en Vanessa)
- Verder implementeren van nieuwe methodieken gelinkt aan HGD, bvb. cognitieve schemavragenlijst
(Lien, pedagogische vergadering 1 april 2021)
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Verdere vormgeving rechtstreeks toegankelijk ambulant aanbod
Aandachtsgebied : Basisvereisten en voorwaarden : beleid en strategie, missie, visie en doelgroep; middelen
en partnerschappen, kernprocessen
Verbeterdoel : 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.
Verantwoordelijke voor het project vanuit ‘t Laar: Toine (directeur)
Betrokken uitvoerders : Toine, Nic en Vanessa met terugkoppeling naar ruimer pedagogisch team +
directieteam vzw 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; een PowerPoint werd opgemaakt
met verzamelde info van voorbije werkjaar (gepuurd uit ontwikkeld registratiesysteem); in navolging
hiervan vond alvast een overleg plaats begin 2020 met de module positieve heroriëntering in functie van
afbakening
-verdere afstemming met de OOOC van Zuid-West-Vlaanderen die ook starten met een rechtstreeks
toegankelijk ambulant aanbod
Behaald resultaat : in nauwe samenwerking met OOOC De Zandberg gekomen tot een rechtstreeks
toegankelijke inzetbaarheid van de module ambulante diagnostiek
Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, waardering strategische partners, maatschappelijke opdracht en
tendensen
opvolging 2021:
- verder afstemmen op elkaar van de verslaggeving gekoppeld aan deze kortere module (verschillend van
globaal oriëntatieverslag), verdere intervisie en wederzijdse feedback (werkgroep Rechtstreeks aanbod)
-verder afstemmen op elkaar 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 (ondermeer 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)
Omgaan met agressie, versterken van een positief leefklimaat
Aandachtsgebied : kernprocessen : pedagogisch profiel, personeelsbeleid
Verbeterdoel : verruiming van de tools in het voorkomen en opvolgen van agressie-incidenten
Verantwoordelijke voor het project : Toine (directeur), Vanessa (kwaliteitscoördinator), Leen
(hoofdbegeleidster) en Jelle (leefgroepbegeleider)
Betrokken uitvoerders : (pedagogisch) team ’t Laar
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 , Jelle)
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-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 wie we semi-residentieel aan de slag gaan en opstellen
van afspraken voor mogelijkheden tot vrije tijd voor jongeren in crisis (werkgroep zorgde voor voorbereiding
naar pedagogische vergadering dd. 1 oktober 2020 en 10 december 2020)
Invloed op groeiniveaus : kernprocessen : afsluiten en nazorg, pedagogisch profiel;
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,
Leen) (deze werkgroep lag even stil in 2020 omwille van de Coronamaatregelen)
-verdere vorming omtrent agressie (studiedag Icoba februari 2021 met terugkoppeling naar pedagogische
vergadering voorjaar 2021, vorming Positief agressief vzw Touché binnen de Patio in 2022)
-verdere implementatie inzichten Nieuwe Autoriteit (werkgroep De Patio lag in 2020 ook even stil doorheen
de Coronamaatregelen, 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 (Leen en Jelle)
Coaching, zelfsturing, organisatiestructuur, inspraak en participatie
Aandachtsgebied : basisvereisten : leiderschap, personeelsbeleid, inspraak en participatie van
medewerkers, interne overlegmomenten
Verbeterdoel : 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.
Verantwoordelijke voor het project : Toine, Leen, Vanessa
Betrokken uitvoerders : alle medewerkers
Uitgevoerde acties :
-Toine en Leen 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.
-Toine en Leen participeerden hiertoe aan verdere intervisie op niveau van De Patio
-opstart van de werkgroep organisatiestructuur (Nic, Leen, Toine, Vanessa) 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)
-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 : duidelijke visieteksten gedragen door de verschillende medewerkers
Invloed op groeiniveaus : medewerkersresultaten
Opvolging 2021 :
-verderzetting werkgroep organisatiestructuur met voortdurende terugkoppeling naar de pedagogische
vergadering, update functieprofielen, finalisering ‘interne structurele overlegmomenten’, update van
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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 (directiecomité De Patio, Mieke )
-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)
Groei naar samenwerking OOOC – OBC
Aandachtsgebied : pedagogisch profiel, beleid en strategie, missie, visie en doelgroep
Verbeterdoel : samenwerking OOOC-OBC
Verantwoordelijke voor het project : Toine
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
zelfevaluatie : 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
-Verder samenzitten om samenwerking verder vorm te geven. Eerste stap hierin is het bezoeken van elkaar
met een delegatie van de medewerkers per voorziening in functie van het beter leren kennen van elkaars
werking. (werd vorig jaar uitgesteld door Corona)
Uurrooster / inzet van de personele middelen
Aandachtsgebied : personeelsbeleid, inzet van personele middelen
Verbeterdoel : optimaliseren van het huidig uurrooster, de interne organisatie, matching van uurrooster
aan gedifferentieerde cliënttrajecten
Verantwoordelijke voor het project : Leen
Betrokken uitvoerders : Leen en begeleidersteam en terugkoppeling naar pedagogische vergadering
Uitgevoerde acties :
-werkgroep (Jelle, Leen, Lynn) 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 :
-werkgroep uurroosters wordt opnieuw samengesteld en loopt verder en koppelt terug naar de
pedagogische vergadering
-op Patio-niveau wordt verder uitgekeken naar een eenvoudig registratiesysteem
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Dagbesteding
Aandachtsgebied : pedagogisch profiel, samenwerkingsverbanden
Verbeterdoel : kunnen aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan al onze jongeren ongeacht of ze voor
een korte of langere tijd bij ons verblijven
Verantwoordelijke voor het project : Toine en Leen
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 een intense samenwerking tussen 4
voorzieningen bijzondere jeugdzorg en stad Brugge op zo korte tijd kon resulteren 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 : we streven ernaar elke jongere een passend aanbod te kunnen doen 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 (Leen, Vanessa, Sofie).
-We hopen dat Potgrond in 2021 een definitieve doorstart kan maken. Leen neemt verder deel aan de
inhoudelijke werkgroep. Arne participeert aan de stuurgroep namens De Patio. We hopen doorheen de
oproep ‘ideale wereld’ het project te kunnen regulier verankeren.

Werken met dieren
Aandachtsgebied : pedagogisch profiel
Verbeterdoel : komen tot een hernieuwde visie omtrent het werken met dieren binnen de afdeling ’t Laar
Verantwoordelijke voor het project : Toine
Betrokken uitvoerders : Lien, Jill en Jelle in samenspraak met het pedagogisch team
Uitgevoerde acties :
-in 2019 werd een visietekst (powerpoint) op punt gesteld (zie vorige kwaliteitsplanning)
-door Corona konden we weinig experimenteren met externe partners op dit vlak het voorbije werkjaar.
-doorheen het zwangerschapsverlof van Jill konden we nog niet experimenteren met het inschakelen van
haar hond.
Gewenst resultaat : een uitgebouwde visie omtrent het werken met dieren en implementatie ervan in de
werking
Invloed op groeiniveaus : kernprocessen, pedagogisch profiel
Opvolging 2021 :
-we blijven zoeken naar een partner die via het werken met dieren mee een pijler kan vormen in onze
trajecten van handelingsgerichte diagnostiek
-zodra de werkgroep dieren binnen De Patio opnieuw samenkomt, participeren we ook vanuit ’t Laar
-we merken dat het werken met eigen honden sterk personeelsgebonden is; als de mogelijkheden er zijn
passen we onze afspraken conform de opgestelde visietekst (power-point) toe
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Werkgroep duurzaamheid
Aandachtsgebied : beleidsplan De Patio, missie, pedagogisch profiel, samenlevingsresultaten
Verbeterdoel : identificeren van de knelpunten en verbeterpunten met betrekking tot duurzaamheid en
het ruimere maatschappelijk verantwoord ondernemen
Verantwoordelijke voor het project : Toine in samenspraak met directieteam
Betrokken uitvoerders : interne werkgroep (Toine, Nick, Claudio, Leen, Vanessa) in samenspraak met
ruimere team
Uitgevoerde acties :
-inspiratienamiddag Ecologie op personeelsnamiddag De Patio dd. 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, we
willen ook deze draad terug opnemen in 2021)
-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.
Beleidsplan suïcide en automutilatie
Aandachtsgebied : kernprocessen, externe samenwerkingsverbanden, omgaan met ernstige
gebeurtenissen, begeleiden van medewerkers bij ernstige gebeurtenissen
Verbeterdoel : komen tot verhoogde kennis en vaardigheden in het omgaan met automutilatie en
zelfmoord (poging)
Verantwoordelijke voor het project : Toine
Betrokken uitvoerders : werkgroep (Lien, Lynn, Charlotte, Nick) in samenspraak met pedagogisch team
Uitgevoerde acties :
-werkgroep ontwikkelde 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
-plan werd voorgelegd aan de collega’s van DGGZ en aangepast op basis van deze opmerkingen (Lien)
-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
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Opvolging 2021 :
-toevoeging van protocol aan kwaliteitshandboek en verspreiding bij andere geïnteresseerde afdelingen van
De Patio (Vanessa)
Infrastructuur
Aandachtsgebied : basisvereisten en voorwaarden, middelen en partnerschappen, gebouwen
Verbeterdoel : 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
Verantwoordelijke voor het project : Toine
Betrokken uitvoerders : werkgroep project Bruggen voor Jongeren (Leen, Charlotte, Kim ), werkgroep Bouw
(Toine, Nic, Claudio, Leen, Kim, Jelle), directiecomité, 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 kon reeds doorgevoerd
worden
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 :
- 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)
Samenwerking medici
Aandachtsgebied : kernprocessen, pedagogisch profiel, partnerschappen
Verbeterdoel :
-nu de vaste huisarts met wie het Laar een zeer lange traditie van samenwerken had, met pensioen is
gegaan, dienen we uit te kijken naar evenwaardige samenwerkingsmogelijkheden; ook onze vaste tandarts
gaf te kennen zijn praktijk te zullen stoppen waardoor we ook hier zoekende zijn naar nieuwe mogelijkheden
tot samenwerking
-verder komen tot structurele samenwerking met kinder- en jeugdpsychiater (cfr. Wingg)
Verantwoordelijke voor het project : Toine
Betrokken uitvoerders : staf van ’t Laar en terugkoppeling naar medewerkersploeg, de collega OOOC WestVlaanderen voor wat de psychiater betreft
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Uitgevoerde acties :
-verder overleg ging door omtrent de implementatie van de template DGGZ (Toine, Charlotte, Wingg)
-in het najaar 2020 konden we als team van ‘t Laar kennismaken 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 en konden we beroep doen op haar expertise
in functie van casusgerelateerd overleg (structureel 1 dinsdagvoormiddag per maand).
-op 30 oktober 2020 gingen we in overleg met de artsen verbonden aan de huisartspraktijk De Stoute. De
wederzijdse verwachtingen voor een optimale samenwerking werden verwoord en dit mondde uit in een
aantal werkingsafspraken die in verslag gegoten werden en doorgestuurd werden 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 :
-we kijken uit naar een structurele partner inzake tandzorg
-we evalueren de wijze van samenwerking met Dr. Cherlet en bekijken of de huidige wijze van samenwerken
dient bijgestuurd te worden.
-idealiter installeren we opnieuw een jaarlijks overleg 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
Effectevaluatie
Aandachtsgebied : resultaten op niveau van gebruikers en samenleving
Verbeterdoel : komen tot een verfijnde visie en zinvolle, werkzame, realistische methodieken voor de
meting van het effect van de hulpverlening door ‘t Laar
Verantwoordelijke voor het project : Vanessa (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 dd 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 onze 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 dd april 2021) en de good practices 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
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6.2.

De verbetertrajecten voor 2021

6.2.A. Op niveau van De Patio
Zie kwaliteitsverslag vzw De Patio.

6.2.B. Op niveau van ’t Laar
Afwerken van de in 2020 opgestarte verbeterprojecten, zie punt ‘opvolging 2021’ bij de oplijsting van de
realisaties van 2020.
Opvolging kwaliteitszorg : cluster onderhoud 2019,2020
Terugkoppeling van de aangepaste visietekst Kwaliteit van De Patio op een pedagogische vergadering.
Opvolging Basisvereisten en voorvoorwaarden, middelen en partnerschappen : cluster onderhoud 2020
Zie opvolging hierboven punt organisatiestructuur en infrastructuur
Bevraging verwijzers en scholen (dit thema stond geagendeerd in 2020 maar wordt integraal doorgeschoven
naar 2021-2022)
Aandachtsgebied : resultaten : gebruikersresultaten, meten van tevredenheid en effect
Verbeterdoel : komen tot een procedure voor het meten van tevredenheid bij verwijzers/aanmelders en bij
de scholen waarmee we samenwerken
Verantwoordelijke voor het project : Vanessa (kwaliteitscoördinator) en Leen (Hoofd- en
schoolbegeleidster) en Charlotte (psychologe)
Betrokken uitvoerders : inhoudelijk team De Patio en pedagogische vergadering van ’t Laar
Acties en tijdspad:
-uitwerken van een procedure voor de bevraging van de scholen (Leen, Vanessa en Charlotte)
-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 (Vanessa via Mieke
en terugkoppeling naar de pedagogische vergadering van ’t Laar)
-uitwerken van een procedure voor bevraging van de verwijzers/aanmelders op niveau van ’t Laar congruent
aan de hierboven gemaakte afspraken (Vanessa, 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
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Implementatie methodieken binnen individuele begeleiding en gedifferentieerde trajecten
Aandachtsgebied : kernprocessen, pedagogisch profiel
Verbeterdoel : De aangeleerde methodieken implementeren in de individuele begeleiding en de
gedifferentieerde trajecten
Verantwoordelijke voor het project : Leen (hoofdbegeleidster)
Betrokken uitvoerders : begeleiders
Acties en tijdspad :
Tijdens teams (begeleidersoverleg) en coachingsgesprekken die dit jaar plaatsvinden willen we verder 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 we
standaard in de begeleiding opnemen? Welke technieken kunnen we op maat aanbieden? Welke sovatechnieken kunnen in de vormingen voorkomen?
Hoe kunnen we nog meer oplossingsgericht werken? Welke technieken kunnen we gebruiken in de
individuele begeleiding? In onze structuur? In het groepswerk? Tijdens de vergaderingen? (Jelle vanuit zijn
opleiding Oplossingsgericht werken en deelname aan Patio-intervisies)
Hoe kunnen we 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 ervaringsleren juni 2021 en
basisopleiding klimtechnieken mei-juni 2021 en Kim vanuit basisopleiding klimtechnieken mei-juni 2021 )
Zijn er nog andere methodieken die we kunnen aangrijpen?
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
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7. Impressies van een bijzonder jaar

Persmededeling Brussel, 6 april
De Patio (Brugge) opent noodopvang kwetsbare kinderen
In samenwerking met het agentschap Opgroeien en partners De Zandberg en Binnenstad, opent de Brugse jeugdhulpvoorziening De Patio een
noodopvang voor kwetsbare kinderen. Er is plaats voor 4 kinderen tussen 6 en 12 jaar die zich in een onveilige thuissituatie bevinden en door
de Corona-situatie nergens anders naar toe kunnen. “We voelden ons moreel verplicht om iets te doen”, zegt Hans Paredis, algemeen directeur
van De Patio. De opvang wordt gerund met medewerkers van De Patio zelf, maar ook met medewerkers van Opgroeien. De eerste kinderen
kunnen vandaag maandag al opgevangen worden.
Bijzondere tijden vragen bijzondere initiatieven. Kwetsbare kinderen en jongeren die zich plots in een onveilige of crisissituatie bevinden kunnen
nog altijd terecht in de jeugdhulp, via de regionale crisismeldpunten die dag en nacht bereikbaar blijven. Voorzieningen blijven ook opnemen.
Toch blijven er prangende situaties die dringend een oplossing vergen.
Om die nood in West-Vlaanderen te lenigen, is De Patio op de kar gesprongen. “Er is in ons gebouw een verdieping vrijgemaakt met slaapkamers
en ook een aparte leefruimte voor de jonge kinderen”, zegt Toine Perneel, directeur van het OOOC ’t Laar, een onthaal,-oriëntatie en
observatiecentrum in de jeugdhulp. OOOC ’t Laar maakt deel uit van de vzw De Patio. Als verantwoordelijke voor ’t Laar zal Toine Perneel de
opvang coördineren.
Zelfde gezin
Toine Perneel: “Normaal vangen we jongens op tussen de 12 en 18 jaar, maar naast deze adolescentenwerking mikken we nu op jongens en
meisjes die in de lagere school zitten en die uit het zelfde gezin komen. Daar is de nood voorlopig het hoogst. Het gaat om kinderen van wie de
veiligheid in gedrang is en waar we ons ernstige zorgen om maken. Dit kan om diverse redenen zijn: mogelijk fysiek geweld of emotionele
verwaarlozing.”
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“Doorheen dagdagelijkse activiteiten bieden we de kinderen een rustplek, een plek van veiligheid, geborgenheid en herstel aan. Er wordt ook
samen gesport en gespeeld. We halen veel inspiratie bij onze collega’s van OOOC De Zandberg die heel wat expertise hebben met deze
doelgroep, ook in crisisopvang. De kinderen kunnen wel dagelijks in contact blijven met hun ouders via telefoon of Skype. En in uitzonderlijke
gevallen kan onder heel strikte voorwaarden bezoek toegelaten worden.”
Medewerkers Opgroeien
De eigen begeleiders van OOOC ’t Laar zullen de nachtdiensten op zich nemen en hebben de voorbije dagen hard gewerkt om de structuur en
de pedagogische werking op poten te zetten. Andere medewerkers van vzw De Patio springen overdag bij, daarbij ook bijgestaan door een 6-tal
medewerkers van het agentschap Opgroeien, die dit op vrijwillige basis doen. Het gaat om consulenten die werken bij het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), de Sociale dienst Jeugdrechtbank (SDJ) en ook medewerkers van de afdeling Continuïteit en Toegang
(ACT). Ze zullen meedraaien en fungeren als back-up. Er zijn voldoende mondmaskers en ander materiaal aanwezig voor personeel en
vrijwilligers.
Solidariteit
“We appreciëren heel hard de solidariteit zowel in onze eigen organisatie als bij de partners en het agentschap Opgroeien”, zegt Toine Perneel.
“We zullen deze kinderen opvangen zo lang het nodig is doorheen deze moeilijke tijden.”
Het initiatief brengt ook solidariteit teweeg uit het netwerk van De Patio. Laurence en Daniel Jecjic, de eigenaars van een B&B en de tapasbar
Malabar, zorgen voor de maaltijden in de weekends en dus ook in het paasweekend. De scouts 39° FOS De Menapiërs sjorren een heus speelplein
in de tuin. Het Vrij Technisch Instituut Brugge zorgt voor extra beschermingsmateriaal.
Perscontact
Toine Perneel, directeur OOOC ’t Laar, vzw De Patio
Peter Jan Bogaert, woordvoerder jeugdhulp, agentschap Opgroeien

Soms is thuisblijven juist niét meer veilig
De Morgen - 14 Apr. 2020
In Brugge is een noodvoorziening geopend voor kinderen die deze dagen niet meer thuis kunnen blijven. Naast de
oorspronkelijke tienerjongens is er nu ook plaats voor kleinere kinderen. 'Voor ons is het ook nieuw dat er plots
meisjes rondlopen.'
Op de eerste verdieping van huis 't Laar zit een negenjarig meisje in haar nieuwe kamer. Voor haar ligt een
opengeslagen koffer. Ze pakt haar spulletjes uit; een knuffelbeest, een stapeltje shirts, een armbandje. Alles krijgt een
plek. Haar zusje van tien heeft de kamer tegenover haar. Ook zij is aan het uitpakken. De tekening die ze vanmiddag
in de tuin maakte, komt bij haar bed, haar kleren gaan in de kast. Aan de gezichtjes te zien vinden ze het best spannend,
zo'n nieuwe omgeving. "Gelukkig maar," knikt Toine Perneel, directeur van het opvanghuis. "Ze zijn gisteren gebracht
door de politie. Niet niks natuurlijk, al moet ik er meteen bij zeggen dat de politie haar
best doet om het zo normaal en discreet mogelijk te laten verlopen." Sinds een paar dagen heeft het onthaal-, oriëntatieen observatiecentrum in Brugge de deuren geopend voor noodopvang van kwetsbare kinderen die zich in een onveilige
thuissituatie bevinden en door de Coronacrisis nergens anders heen kunnen. 't Laar is een afdeling van De Patio, een
vzw die zich bezighoudt met de bijzondere jeugdhulp in de regio Noordwest-Vlaanderen. De Patio is
de eerste in Vlaanderen met een noodvoorziening voor kinderen in Coronatijden, een initiatief in samenwerking met het
agentschap Opgroeien en partners De Zandberg en Binnenstad. Perneel troont ons mee door de kamers en
gemeenschapsruimtes van het dubbele rijhuis. Normaal vangen ze jongens op tussen 12 en 18 jaar voor een periode
van een paar maanden. Maar toen de Coronamaatregelen begonnen, koos een aantal jongens ervoor om naar huis te
gaan. Waardoor er vier bedden vrij zijn gekomen. "Er is nu een dringende vraag naar noodopvang voor kinderen tussen
6 en 12 jaar," zegt Perneel. "Tijdens de eerste week van de Coronamaatregelen kregen we al signalen van het
crisismeldpunt over gezinnen waar de situatie escaleerde. Het is voor een normaal gezin al niet evident om wekenlang
op elkaars lip te zitten, laat staan voor gezinnen die al langer met complexe problemen en spanningen te maken
hebben."
Zieke begeleiders
Door de lockdown vallen niet alleen de huisbezoeken van het agentschap Opgroeien weg, ook bezoeken aan de
dienst zelf voor een gesprek zijn niet meer mogelijk. "En dat zijn net de belangrijkste voelsprieten die aangeven of het
thuis veilig is", legt gezinsbegeleider Nic Christiaen van de Patio uit. "Want daar draait het vaak om bij onze cliënten;
is het thuis leefbaar, is het veilig?" Toch doen de ouders met wie ze werken heel hard hun best, vinden Christiaen en
Perneel. "Iedereen beseft dat het een bijzondere situatie is waarvoor je extra inspanningen moet doen." Maar zoals -
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helaas - te voorspellen was, stijgt het aantal oproepen over intrafamiliaal geweld na meer dan drie weken lockdown.
De hulplijn 1712 kreeg vorige week 70 procent meer oproepen over familiaal geweld ten opzichte van de eerste week
van de Coronamaatregelen. Het aantal e-mails naar de hulplijn is verdubbeld. 't Laar heeft een overeenkomst met het
crisismeldpunt. Er is altijd onmiddellijk een bed beschikbaar voor jongens vanaf 12 jaar. "Nu gaat die vraag dus over
jongere kinderen," zegt Perneel. "Willen we dat wel, vroegen we ons in eerste instantie af. Maar we hebben er
niet lang over na moeten denken. In een paar uur tijd was het geregeld." De opvang in 't Laar wordt verzorgd door
zeven begeleiders. Maar door de uitval van mensen die ziek werden of griepachtige verschijnselen kregen, moest de
organisatie op zoek naar vervanging. "Op een bepaald moment waren er nog maar drie van de zeven begeleiders
actief. Met de opvang van de nieuwe kinderen erbij zouden we dat niet redden." De hulp liet gelukkig niet lang op zich
wachten. Medewerkers uit de jeugdzorg die normaal vooral huisbezoeken doen, boden zich aan en draaien nu
diensten mee.
In de gang op de eerste verdieping wijst Perneel op een 'verklikker'. "Heeft de klusjesman zojuist gemonteerd. Het
licht springt aan als er iemand voorbij komt. De jongens die zijn gebleven, vier in totaal, slapen op de tweede
verdieping. De twee meisjes op het eerste. We beseften dat we een veilige situatie moesten creëren voor de jongere
kinderen, vandaar de verklikker." In deze tijden moeten ze creatief zijn, vindt Perneel. "Ik ga een camping-wc kopen.
Daar maak ik dan een nachttoilet van waar de kinderen makkelijk vanuit hun kamer naar toe kunnen. Ze kunnen
nadien hun deur weer zelf op slot doen." De jeugdzorg heeft zich altijd met weinig middelen moeten beredderen,
benadrukt de directeur van het opvanghuis. "In Coronatijden moeten we dat nog meer dan anders. De
tekortkomingen zijn scherp voelbaar, zeker met de besparingen in de zorg door de Vlaamse regering." Ook voor hem
en collega Christiaen is het nieuw om plots meisjes in huis te hebben. "Maar ik ben blij dat we dit kunnen doen. De
verhalen zijn soms schrijnend. De twee zusjes die hier nu verblijven, komen uit een gezin van vijf. De mama is
alleenstaand en werd twee weken geleden ziek. In het begin ging het nog, maar vorige week werd ze echt ziek. Uit de
test bleek dat ze Corona had. De oudste zoon van 16 bleef voor de moeder zorgen, samen met de andere kinderen
van wie de jongsten 3 en 5 jaar zijn. Het gaat om een gezin dat bekend was bij de hulpverlening. Omdat de kinderen
al eerder uit huis waren geplaatst, was de moeder zo bang dat het weer zou gebeuren dat ze geen hulp van buitenaf
wilde vragen. Tot de zoon het niet meer aankon en aan de alarmbel trok." Voor de meisjes naar 't Laar kwamen,
werden ze opgevangen in een ziekenhuis waar ze ook werden getest, samen met hun broer en zusjes. Alle kinderen
bleken negatief. De moeder is gehospitaliseerd, de twee jongste zusjes verblijven iets verderop, vertelt Perneel. Ook
voor de oudste broer is opvang voorzien. "We proberen dagelijks te skypen, zodat ze allemaal met elkaar in contact
blijven."
Straks komen er nog twee broertjes, klinkt het. Hun moeder kon het niet meer aan om hen thuis op te vangen, ze
moesten dringend naar een veilige plek. "De bedoeling van dit huis is dat we veiligheid, rust en geborgenheid geven",
zegt Perneel. Hij neemt ons mee naar de keuken waar een begeleidster tiramisu aan het maken is. "Ik pas het menu
aan nu er kleinere kinderen zijn", zegt de vrouw lachend.
Als er nieuwelingen arriveren, laten ze die eerst wat bekomen, legt Perneel uit. "Daarna vraag ik vaak wat hun
lievelingseten is. Als dat spaghetti is, vraag ik aan de keuken om het menu te veranderen. Het zijn net die kleine zaken
die een verschil kunnen maken." Maar ze vermijden de moeilijke onderwerpen niet, benadrukt de directeur. "We vragen
altijd wat er gebeurd is thuis." Omdat de leefruimte van de jongens die er al woonden nu gebruikt wordt voor de nieuwe
kinderen, is er een kamer ingericht aan de andere kant van het huis. Met een groot tv-scherm dat de vzw net cadeau
heeft gekregen. Twee jongens zijn aan het gamen, een derde speelt keyboard. "Hier gaat het voorlopig goed," zegt
Christiaen. "Maar we horen ook van voorzieningen waar ze met een volle leefgroep zitten en de jongeren niet meer
naar huis kunnen en geen sportactiviteiten buiten meer kunnen beoefenen. Ik kan je verzekeren dat met een groep van
acht adolescenten met een probleem het allesbehalve makkelijk is om na drie weken opsluiting de rust te bewaren."
Solidariteit
Steeds meer jongeren lopen dan ook weg uit de voorzieningen, weet Christiaen. En de agressie neemt toe. "Het wordt
een enorme uitdaging om zo'n groep jongeren nog drie weken binnen te houden." Net als veel anderen, hopen de
hulpverleners dat de Coronamaatregelen na de paasvakantie wat versoepeld kunnen worden. "Iedereen in de
jeugdzorg doet keihard zijn best om het leefbaar te houden. We redden ons. Maar het blijft behelpen."
De solidariteit maakt dan weer veel goed, besluit Perneel. "De scouts hebben een schommel in elkaar gezet, een kok
die zijn zaak moest sluiten, zorgt voor de maaltijden in de weekends en het Vrij Technisch Instituut Brugge heeft
mondmaskers voor de kinderen gemaakt. Dat houdt de moed erin."

JOANIE DE RIJKE
Copyright © 2020 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden
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Vrt :

Brugge opent noodopvang voor kwetsbare
kinderen
In Brugge opent vandaag een noodopvang voor kwetsbare kinderen. Die wordt georganiseerd
door de jeugdhulpvoorziening De Patio in samenwerking met het Agentschap Opgroeien.
Normaal gezien kunnen in De Patio kwetsbare jongens tussen 12 en 18 jaar terecht. Tijdens de
Coronacrisis kunnen nu ook jongere kinderen tussen 6 en 12 daar opgevangen worden.

Florence Depauw
ma 06 apr 2020 11:08

•

Er zijn 4 bedden voorzien voor kinderen die beter niet thuis blijven omdat het daar niet veilig is. Soms kunnen die kinderen
terecht bij familieleden, maar nu is het risico op een Coronabesmetting te groot. "Jeugdhulpvoorziening De Patio in Brugge is
goed voorbereid op de komst van de kinderen", zegt directeur Toine Perneel. "Ze kunnen zelfs buiten spelen in de stadstuin. Daar
staat een schommel en nog wat andere speeltuigen gemaakt door de scouts. Zij hebben een handje toegestoken. We hebben ook
heel veel puzzels, gezelschapspelletjes en knutselmateriaal kunnen verzamelen. De kinderen die hier opgevangen worden, willen
we vooral een veilige plek aanbieden. Ze moeten hier kunnen bekomen van de barre thuisomstandigheden."
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Bericht vanuit ’ t Laar en de Schommel maar ook een deel vanuit mijn home office …
(Leen Wittevrongel)

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. Whatsappgroepen 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.
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Begeleiding in tijden van Corona …
(Nic Christiaen)

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’ 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.

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 telefoongesprekken, 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

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.

61

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 …

8. Tot slot

Een Bloem
Als ik een bloem was,
zou ik dan nu bloeien?
Of zou ik een bijzondere bloem zijn,
een onvoorstelbare bloem,
een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien
en niet bloeien,
En die over de rand van een vaas voorover
leunt
om te zien of zijn afgrond een bodem heeft?
Of zou ik alleen maar kunnen bloeien,
moeten bloeien,
rood en gedachteloos,
op een ongerepte schoorsteenmantel, ergens
tussen schaamte en geluk?
En als ik een bloem was,
zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken?
Nu nog niet?
----------------------uit: 'Kruis en Munt'.
Schrijver: Toon Tellegen, 18 feb. 2020
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