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Woord vooraf 

Als de wind van de veranderingen waait, bouwen sommige mensen muren en andere windmolens… 
 
Nog steeds laverend tussen navolgende coronagolven, brachten opeenvolgende veranderingen het 
team van ’t Laar het afgelopen jaar regelmatig naar woelige wateren; hier en daar een deining, soms 
een stevige bries, tot zelfs ruige, stormachtige open zee... 
 
Verandering van directeur: eind maart verruimt Toine Perneel zijn horizon en vindt een nieuwe 
uitdaging als coördinator binnen 1Gezin1Plan. Een nieuw afdelingshoofd wordt gezocht en pas 
gevonden halftijds vanaf juli en voltijds vanaf september. Het team vaart een tijdje noodgedwongen 
koers zonder kapitein aan het roer.  
 
Verandering binnen de vzw De Patio: organisatorisch werd er binnen de Patio van koers gewijzigd. 
Het organogram werd grondig herdacht en hertekend. Onafwendbaar kwam ’t Laar in het kielwater 
terecht, wat gewis stevige turbulenties veroorzaakte. 
 
Verandering van werking: een schaarste aan personele middelen (vooral in de leefgroep) bracht ons 
in nauw vaarwater. De werking liep vast en dwong ons onontkoombaar terug te schroeven.  
 
Zwaar weer hoeft echter geen reden tot paniek te zijn. Een schip dat diep in de golven duikt om er 
vervolgens met opspattend schuim weer uit te springen, levert sterke en krachtige beelden op.  
 
Veerkracht is de kunst mee te deinen op de golven van verandering. Niets is immers zo blijvend als 
verandering. 
 
De wind kunnen we niet keren. Maar met de benen stevig op het dek veranderde het team van ‘t Laar 
samen wel de stand van de zeilen. 
 
Beste lezer, zie hier… het verslag van een turbulent jaar 2021; een jaar waarin we noodgedwongen 
even ankerden op zoek naar een nieuwe dynamiek en inzichten.  
 
 
Sofie Goossens, afdelingshoofd ’t Laar  
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1 Een nieuwe kapitein 

Toine Perneel stond van 2015 tot 2021 aan het hoofd van de Laarploeg. 
We vroegen hem een blik te werpen op wat was en op de toekomst. 
  
Toine, hoe kijk je terug op de Laarperiode ? 
6 jaar ‘t Laar was intens, alomvattend en gaf heel veel voldoening. Ik deed het graag en met goesting. 
De vele jongens die radeloos een invulling zochten in hun leven, de ontspoorde thuissituaties, ouders 
die op waren en toch steeds het beste wilden voor hun kroost…  ontmoetingen die mij bijblijven.  Ik 
zag onlangs nog een gast die knikte en dag zei, ik zei eerlijk dat ik hem niet meteen herkende en toen 
zei hij zijn naam : J uit Oostkamp… Meteen zag ik de film terug van mijn beginperiode in ’t Laar. 
Vorige zomer toen ik terug was uit verlof en ten volle voor Eén gezin Eén plan kon gaan, was het voor 
mij ook zoeken: als je aankomt in ’t Laar is het meteen volle bak, overdonderend, te veel. Toen ik mijn 
taken hervatte in één gezin één plan moest ik bijna een invulling zoeken, omgaan met rust, … Ik was 
toevallig in die week herstart met een collega van De Zandberg en zij herkende het contrast met de 
werking van het OOOC … 
Mijn waardering voor ’t Laar is dan ook groot ! 
’t Laar heeft een zeer groot ‘nest’ gehalte.  Inzetten op dat huiselijke vond ik steeds belangrijk. 
Het aanklampende blijft me bij, voor de jongens gaan, vasthouden zo lang als nodig en vroegtijdig 
afronden als het echt, echt niet anders kon. 
Ook de vele expertise in huis vond ik altijd heel boeiend : samen proberen te zoeken naar een beter 
plan voor de toekomst …  
De open communicatie doorheen deze zoektocht naar de jongeren en hun ouders.  
En vooral telkens weer een professioneel en volledig, uitgebreid verslag met een advies.  
Ik heb dit misschien te weinig teruggekoppeld, maar ik was telkens onder de indruk van ‘onze’ 
verslagen. 
’t Laar is een begrip in de jeugdhulp. Ik had voor mijn periode in ’t Laar al bewondering voor de 
werking. Door er midden in te hebben gestaan en alles aan den lijve te hebben meegemaakt, is mijn 
bewondering alleen maar gestegen. 
De doelgroep is ECHT niet evident, jongens met vaak al een heel verhaal, een hele geschiedenis, 
levensweg ,… en toch zag je bijna altijd een hoop, een streven, een wil om het anders en beter te 
hebben. Een strijd met onmacht, frustraties, onkunde, verzet ,…  een berg, een brug die moeilijk te 
beklimmen of over te steken is. 
Ik zag veel grenzen die verlegd werden door de jongeren en vaak ook door het team, de ploeg van ’t 
Laar. 
  
Sinds 2015 heeft het Laar veel veranderingen gekend.  Op welke realisaties kijk je met fierheid 
terug? 

 Nog meer vraaggericht werken 
 De wifi 😊    
 Diagnostiek boven verblijf zetten (en de jeugdrechters hierin mee hebben) 
 De samenwerking binnen de jeugdhulp en de vier OOOC’s in West-Vlaanderen 
 De doorbraak van psychiatrische expertise via de uitbreiding convenant WINGG 
 Aan de wieg staan van snel en kortbij diagnostiek,  de rechtstreeks toegankelijke hulp 
 De gedeelde verantwoordelijkheid in de hulpverlening en in het team 
 Het inbedden van een haalbaar en structureel crisisaanbod. 
 De crisisopvang tijdens de eerste covid-periode (De Schommel) 
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Wat neem je voor jezelf mee uit deze periode in ’t Laar en welke raad geef je ons graag nog mee ? 
Ik neem veel mee, mijn Laar periode was voor mijzelf heel boeiend en bijzonder leerzaam, hier 
opsommen is minder evident. 
Voor de toekomst ben ik ervan overtuigd dat de doelen van ’t Laar nog meer een plek zullen hebben 
in de jeugdhulp, diagnostiek staat terecht echt op de agenda van Opgroeien. Persoonlijk zou ik er nog 
meer op inzetten om de krachten met de collega’s van de Zandberg te bundelen. Dit biedt mijn inziens 
heel veel kansen tot een nog sterker profileren en inzetten van de middelen. 
 
Bedankt Toine voor het mee schrijven aan dit stukje jaarverslag en in het bijzonder aan de 
geschiedenis van ’t Laar.  
Succes in jouw nieuwe functie bij Eén gezin Eén plan ! 
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2 40 jaar ’t Laar: 1981 – 2021 

Toen er in 1980 jongens door een Jeugdrechter of een Jeugdbeschermingscomité gevat werden na 
een of ander delict of thuis tijdelijk dienden verwijderd te worden omwille van relationele 
spanningen, was plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht, bij gebrek aan alternatief, de aangewezen 
weg. Met ’t Laar wou men hierop een passend antwoord geven : een kleinschalig centrum in een 
volkse gastvrije buurt. Daarnaast moest het toegankelijk zijn voor, en kansen bieden aan eenieder, 
dus op pluralistische basis werken. Bovenal was het belangrijk dat het centrum objectief zou zijn in 
zijn adviesuitspraken over de jongeren ten overstaan van de plaatsende instanties. Bijgevolg zou het 
centrum opgericht worden door een autonome, onafhankelijk vzw. Zonder de hulpvragen van ver 
buiten de regio af te wimpelen is het huis van bij de start opgericht om bij voorkeur regionaal te 
werken. De betrokkenheid van het hele gezin bij dit gevoelsgeladen moment is immers belangrijk. 
 
Een huis dat beantwoordt aan de vooropgestelde criteria van huiselijkheid, voldoende ruimte biedt 
en onopvallend ingeplant is in een rustgevende en goed bereikbare buurt werd gevonden in het 
Stubbekwartier van Brugge. 
 
Op 1 september 1981 werden de deuren geopend. 
 
De naam ’t Laar werd afgeleid van het Franstalige ‘la clairière’, wat staat voor een ‘open plek in het 
bos’. Het verwijst symbolisch naar de tijdelijke adempauze die we willen bieden aan gezinnen in 
moeilijkheden  
 
(Bovenstaande passage komt uit het boekje Huis in de rij (Hans De Vliegher, 1992) dat gepubliceerd werd naar aanleiding 
van het 10-jarig bestaan van OOOC ’t Laar.) 
 
40 jaar verder ondertussen en de tijd stond niet stil : meer dan duizend jongeren werden door ’t Laar 
begeleid, het huis in de Houthulsstraat kwam er bij voor burelen en gesprekruimtes en de werking 
evolueerde : van een ‘half gesloten instelling’ met intern programma, naar een open werking met 
nadruk op context, school, vrije tijd zodat we samen met het gezin en brede netwerk van de jongere 
op zoek kunnen naar een haalbaar plan voor de toekomst. 
 
Naast onze collega’s van De Zandberg die ons voorgingen, kwamen er ondertussen nog 2 
gelijkaardige centra bij in het zuiden van de provincie. 
 
Sedert 10 jaar maakt 't Laar ook deel uit van het groter geheel van vzw De Patio en het team van ’t 
Laar blijft zich samen met jongeren, ouders, verwijzers en samenwerkingspartners volmondig scharen 
achter en inzetten om jongeren en gezinnen een plek te bieden om door de bomen het bos terug te 
zien. 
 
Het team van ’t Laar nam ondertussen verschillende gedaantes aan maar blijft zich volmondig scharen 
achter en inzetten voor bovenstaande droom. We willen er doorheen onze handelingsgerichte 
diagnostische trajecten mee voor zorgen dat jongeren de minst ingrijpende en meest passende hulp 
kunnen krijgen en behouden zolang ze hier nood aan hebben.  
 
We zijn de collega’s die ’t Laar  vorm gaven, zij die het verder maakten tot wat het nu is en de jongeren, 
ouders, verwijzers en samenwerkingspartners die ons doorheen de voorbije decennia het vertrouwen 
gaven bijzonder dankbaar.  
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3 Visie op kwaliteit 

3.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg 
3.1.1 Kwaliteit  

Voor een zinvol kwaliteitsdebat is het belangrijk om te beseffen dat kwaliteit een abstract en relatief  
begrip is. Met abstract bedoelen we dat kwaliteit geen op zich staand gegeven is, maar steeds 
gekoppeld is aan een product, een zaak of ding. Met relatief bedoelen we dat het geen absoluut 
gegeven is. Het is een oordeel dat uitgesproken wordt. Dit oordeel is subjectief, situationeel bepaald 
en varieert in tijd. 
 
We willen dan ook vanuit onze visie op hulpverlening verschillende processen in functie van “zo 
kwaliteitsvol mogelijke hulpverlening”. Hierbij willen we zeker de cliënt een stem geven en een 
evenwicht zoeken tussen de doelstellingen en visie van de organisatie en de verwachtingen van de 
cliënt. 

3.1.2 Kwaliteitszorg 

Onder kwaliteitszorg verstaan we alle inspanningen om kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te 
kunnen  aanbieden en  het  beleid dat gevoerd wordt om dit te realiseren:  

- het formuleren van doelstellingen; 
- begeleiden van veranderingen; 
- opstarten van verbeterprojecten; 
- het beheren en borgen van kwaliteit. 

 
Uitgangspunten bij kwaliteitszorg: 

- de cliënt staat centraal; 
- kwaliteit is nooit af; 
- kwaliteitszorg in integraal; 
- we handelen planmatig en systematisch; 
- kwaliteit omvat de gehele werking en is de verantwoordelijkheid van iedereen; 
- cliënten worden voortdurend betrokken en om feedback gevraagd. 

Wij willen een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan onze cliënten aanbieden, een 
kwaliteitsvolle werkplek zijn voor medewerkers en in het algemeen een kwaliteitsvol functionerende 
organisatie zijn. 
Deze visie willen we operationaliseren via ons kwaliteitssysteem dat bestaat uit de (zelf)evaluaties 
(evalueren en verantwoorden), de kwaliteitsplanning (verbeteren en vernieuwen) en onze processen 
en procedures (borgen). 
In onderstaande tekst beschrijven we hoe we verder de kwaliteitszorg organiseren, hoe we 
medewerkers betrekken bij kwaliteitszorg, welke methodieken en methodes we gebruiken om tot 
integrale kwaliteitszorg te komen en hoe we komen tot een kwaliteitsplanning.  

3.2 Organisatie van kwaliteitszorg 
3.2.1 De kwaliteitscoördinator 

De kwaliteitscoördinator: 
- werkt op het niveau van de ganse organisatie; 
- ondersteunt en stuurt de werkzaamheden rond kwaliteit aan; 
- formuleert voorstellen inzake kwaliteitsplanning ten aanzien van het directieteam; 
- volgt de dagdagelijkse werkzaamheden verder op na goedkeuring door het directieteam; 
- verzorgt  ook de rapportage in de vorm van een kwaliteitsverslag; 
- linkt de verschillende kwaliteitsprojecten aan elkaar doorheen de organisatie; 
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- ziet er op toe dat de ideeën inzake kwaliteit en de daartoe te nemen maatregelen verder 
vertaald worden in alle onderdelen van de organisatie (implementatie); 

- sensibiliseert de medewerkers en houdt zicht op wat wel en niet werkt bij het uitvoeren van het 
kwaliteitsbeleid. De feedback van de medewerkers en de cliënten is hiervoor een belangrijke 
bron van informatie. 

3.2.2 De kwaliteitsverantwoordelijke 

De kwaliteitsverantwoordelijke: 
- werkt inzake kwaliteit op afdelingsniveau; 
- is verantwoordelijk voor het  actualiseren, bewaken en het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid in 

de afdeling; 
- maakt de kwaliteitsplanning op; 
- ondersteunt en stuurt de verbeterprojecten aan; 
- houdt het kwaliteitshandboek up to date. 

3.3 Betrokkenheid bij kwaliteitszorg 
Alle medewerkers van De Patio dragen bij aan de kwaliteitszorg. Gezien hun betrokkenheid zijn zij, 
samen met de cliënten,  ook degenen die de  kwaliteit het beste kunnen beoordelen en daarom kiest 
De Patio ervoor om iedereen zo veel als mogelijk te betrekken bij het opmaken en uitwerken van het 
kwaliteitsbeleid: 

- denkoefeningen rond kwaliteitsthema’s met de verschillende teams en medewerkersgroepen 
- schrijven en verspreiden van toegankelijke en bruikbare teksten en procedures; 
- het bieden van een houvast bij het werken met de cliënten en in de organisatie, met  

kwaliteitsteksten en –procedures als basisinstrumenten; 
- inwerkingstrajecten op maat voor elke medewerker; 
- 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, …). 
 
We willen ook alle cliënten en verwijzers betrekken bij onze kwaliteitszorg door hen op geregelde 
momenten voor, tijdens  en na de begeleiding te bevragen naar hun belevingen.  

3.4 Methodieken en instrumenten voor kwaliteitszorg 
3.4.1 Het PROZA-model  

Het PROZA-model leunt heel sterk  aan bij onze dynamische invulling van het begrip kwaliteitszorg en 
kiest voor een procesmatige en verbetergerichte kwaliteitsaanpak. 
 
Het PROZA-model bestaat uit 9 aandachtsgebieden die grosso modo overeenstemmen met de 
negen hoofdcategorieën van het Excellence model van de European Foundation for Quality 
Management (EFQM). Het moet de organisatie ertoe brengen om op een professionele, 
gestructureerde manier betere resultaten voor haar functioneren te bereiken. 
 
De eerste 4 gebieden beschrijven aspecten van management en organisatie die nodig zijn om kwaliteit 
te leveren. Het centraal aandachtsgebied betreft de kwaliteitsbeheersing van de kernprocessen. De 
laatste 4 gebieden slaan op de resultaten van de kwaliteitsbenadering van de organisatie: leiden de 
processen tot de gewenste resultaten, zowel wat betreft de tevredenheid van de gebruikers en 
medewerkers  (perceptie en waardering) als de realisatie van de doelstellingen? 
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Omdat het PROZA-model een volledige, integrale leidraad is voor onze kwaliteitszorg, wordt de 
indeling gebruikt voor ons meerjarenplan, onze kwaliteitsplanning en wordt de quick-scan ook 
gebruikt voor de zelfevaluaties.  

3.4.2 Kwaliteitshandboek 

Een kwaliteitshandboek moet er voor zorgen dat de processen en procedures om aan kwaliteitszorg 
te doen voor iedereen op ieder moment duidelijk zijn. 
Het kwaliteitshandboek: 

- geeft de organisatorische, praktische en inhoudelijke werking weer van de organisatie; 
- geeft informatie aan alle medewerkers over de afspraken, procedures, regels,… die in de 

organisatie gehanteerd worden; 
- evalueert en stuurt de werking van de organisatie bij door het systematisch onderhouden van 

de onderdelen van het handboek. Op deze manier poogt de organisatie haar opdracht op een 
kwaliteitsvolle manier uit te voeren. 
 

In functie van duidelijkheid en overzichtelijkheid voor de medewerkers, organiseren we onze interne 
server volgens de indeling van Proza. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee: 

- iedere medewerker raakt meer en meer vertrouwd met de ‘kwaliteitstaal’; 
- indien medewerkers intern schakelen naar een andere afdeling, blijft dezelfde structuur voor 

duidelijkheid en overzicht zorgen. 

3.4.3 Paspoorten 

Alle procedures, visieteksten,… worden voorafgegaan door een paspoort. Dit paspoort bevat alle 
elementen die nodig zijn voor het duiden en actualiseren van het document. 
 

Kwaliteitshandboek 
De Patio 
Afd :   

Naam doc. De uitgiftedatum:   
 
Onderhoud geldig tot :   

Situering : 
  

Documentverantwoordelijke:  Goedkeuring  op:  

 

3.4.4 Bevragingen medewerkers 

Op regelmatige basis worden alle medewerkers van De Patio gevraagd om hun bevindingen te geven 
over de organisatie, het beleid, de jobinhoud,… De Patio maakt hiervoor gebruik van de diensten van 
Prose, een expertisecentrum voor kwaliteitszorg in de non-profit. Momenteel wordt de cyclus van 
bevragingen van medewerkers intern herbekeken.  
 
De resultaten van elke bevraging worden bekendgemaakt aan alle medewerkers en worden in de 
verschillende overlegorganen besproken. Indien nodig kunnen vanuit de bevindingen 
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verbeterprojecten opgezet worden. In 2022 zal voor het eerste gebruik gemaakt worden van de 
knipperlichtanalyse. 

3.4.5 Zelfevaluatie 

Sinds het in voege treden van het kwaliteitsdecreet in 2015 wordt vanuit het agentschap Opgroeien 
verwacht dat er jaarlijks een zelfevaluatie gedaan wordt waarvan de resultaten jaarlijks moeten 
opgenomen worden in het kwaliteitsverslag. Van de vijf kwaliteitsdomeinen wordt  het groeiniveau 
bepaald  op verschillende overleggen in De Patio:  

- kwaliteitszorg: op het directieteam; 
- kernprocessen: op de pedagogische teams; 
- medewerkersresultaten: in het CPBW  
- gebruikersresultaten: op de pedagogische teams; 
- samenlevingsresultaten: op het directieteam. 

 
In 2015 werd een nulmeting uitgevoerd zodat het kwaliteitsniveau op de verschillende domeinen kon 
vastgesteld worden en er een prioritering van verbeteracties kon gebeuren. De jaren erna is er 
systeem uitgewerkt om systematisch de zelfevaluaties verder te doen op basis van de nulmeting. 
Omwille van de covid-maatregelen is er in 2020 en 2021 geen zelfevaluatie doorgegaan. We 
organiseren terug een nulmeting in 2023. 

3.4.6 Onderhoud van kwaliteitssysteem 

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de processen en procedures actueel blijft, hebben we een 
systeem voor het onderhoud hiervan uitgewerkt. Dit moet ervoor zorgen dat de documenten 
inhoudelijk op peil blijven, daarom spreken we over een 'garantie-element'.  
Dit houdt in: 

- nagaan of de documenten de praktijk weergeven en of de gemaakte afspraken van het 
document in de praktijk uitgevoerd (kunnen) worden. Hiermee wordt flexibel ingespeeld op de 
veranderde situaties: gewijzigde methodieken, visie, personen,…; 

- toetsing aan de bestaande wetgeving,  kwaliteitsbeleid en actuele evoluties over de behandelde 
thematieken in het document; 

- identificeren van knelpunten en verder aansturen op verbetering; 
- het kwaliteitshandboek up to date houden; 
- het continu verbeteren van de werking van de organisatie en de hulp- en dienstverlening. 

 
De kwaliteitscoördinator van De Patio behoudt het overzicht op de verschillende stappen en acties 
op vlak van onderhouds- en verbeterprojecten. De kwaliteitsverantwoordelijken en de medewerkers 
dragen elk hun verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering.  
 
Het onderhoud gebeurt enerzijds gestructureerd, op basis van de geldigheidsperiode van een 
procedure (standaardperiode is 6 jaar). Anderzijds worden procedures ook (her)bekeken naar 
aanleiding van ad hoc gebeurtenissen in een team of een afdeling (inwerking van een nieuwe 
medewerkers, klacht van een cliënt, evaluatie van een samenwerking, …). 

3.5 Verbeterprojecten - kwaliteitsplanning 
Jaarlijks worden door de kwaliteitscoördinator de gegevens verzameld uit verschillende bronnen:  

- de zelfevaluaties die gebeuren voor elke afdeling afzonderlijk en voor De Patio als geheel; 
- de bevragingen bij de medewerkers; 
- het onderhoud van onderdelen van het kwaliteitshandboek; 
- het algemeen beleid dat good practices en noden tot verbetering vaststelt en rapporteert; 
- de afdelingen die good practices en noden tot verbetering vaststellen en rapporteren; 
- de stand van zaken van de verbeterprojecten; 
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- de verwachtingen van de overheid en de maatschappelijke tendensen; 
- de bevragingen bij de gebruikers van de afdelingen; 
- info vanuit effectmetingen van de gebruikers. 

 
Deze gegevens worden geanalyseerd en op basis van volgende criteria wordt een voorstel gedaan 
over welke acties zullen worden uitgevoerd: 

- is het een kernelement (structuur, proces of resultaten) op het vlak van kwaliteit van hulp- en 
dienstverlening ? 

- is er effectief sprake van een onduidelijkheid of tekort ? 
- komt deze onduidelijkheid of dit tekort frequent voor ? 
- is er al een bestaande procedure voor handen ? 
- hoeveel mensen en wie zijn erbij betrokken ? 
- wordt het als prioritair ervaren door de betrokkenen ? 

 
Op basis daarvan doet de kwaliteitscoördinator, in overleg met de kwaliteitsverantwoordelijken op 
de afdelingen, een voorstel voor prioritering op Patio-niveau. Dit voorstel wordt besproken en 
eventueel goedgekeurd op het directieteam. 
Voor elke geselecteerde prioriteit wordt een verbeterproject uitgewerkt, hetzij voor en door de 
afdelingen afzonderlijk, hetzij voor De Patio als organisatie op zich. 
  
Elk verbeterproject wordt uitgeschreven volgens een vast sjabloon. Op het einde van het jaar wordt 
van elk verbeterproject een verslag gemaakt. Voor zowel het uitschrijven als het evalueren hebben 
we ons laten inspireren door de pdca – cirkel waar de verschillende stappen tijdens het proces en ook 
het borgen beschreven worden.  
 

 
 
Elk project geeft aan:  

- op welk aandachtsgebied of -punt van het PROZA-model het verbeterproject betrekking heeft. 
Het specifieert in SMART-termen (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdig) 
welke verbeterdoelen worden nagestreefd; 

- wie zal instaan voor de algemene coördinatie op afdelingsniveau; 
- wat de afspraken zijn inzake opvolging van de streefdata en de rapportering over de voortgang 

van het verbeterproject; 
- wat de verwachte tijdsinvesteringen zijn van alle betrokken uitvoerders; de benodigde 

financiële en materiële middelen zijn indien nodig begroot; 
- welke acties zullen worden ondernomen, tegen wanneer en door wie.  

 
Het geheel van weerhouden verbeteracties wordt gebundeld in de kwaliteitsplanning voor het 
komende werkjaar. De realisatie van de kwaliteitsplanning wordt toevertrouwd aan de 
verantwoordelijken van elk verbeterproject. Elke afdeling kan ook naast de algemene 
verbeterprojecten, eigen interne verbeterprojecten uitwerken.  
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4 Kerncijfers OOOC ’t Laar   

4.1 Aantal jongeren begeleid 
 
              2019  2020  2021   
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Diagnostiek zonder verblijf      8     5      5 
   
Diagnostiek met verblijf     19    12       11 
 
Crisisverblijf       20    17       14 
 
Time-out in ‘t Laar       4     0       1 
 
Rechtstreeks toegankelijke diagnostiek    4     7       6 
        ---    ---      --- 
Totaal        55     41           37 
 
We zien hier een iets lager aantal jongeren dan het vorige werkjaar. We schrijven dit toe aan de 
verdere impact van de coronapandemie maar tevens aan de personele schaarste die ons op een 
bepaald moment ertoe noopte even op de rem te staan wat betreft de opstart van nieuwe jongeren.  
 
Een jongere vanuit Begeleidingstehuis De Kantel te Brugge kwam even op time-out in ons centrum. 
 

4.2 Gemiddelde duur van de trajecten 
Het betreft hier alle jongeren opgestart in 2021 (ook met afronding in 2022) 
 

 

Gemiddelde 
duur van het 
totale traject  
(in dagen) 

 
Afronding 
binnen de 3 
maanden 

 
Afronding 
binnen de 4 
maanden 

 
Afronding na de 
termijn van 4 
maanden 

Initieel opgestart 
in diagnostiek 
zonder verblijf* 
(5) 

153 - 2                  3 

Initieel opgestart 
in diagnostiek 
met verblijf* (11) 

137 2 5 4  

Crisis (1 week) 
(14) 

10.64 - - - 

 
Opmerkingen:  

- Deze tabel toont de totale duur van de trajecten zonder rekening te houden met schakelingen 
in de werkvorm. 
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- In 7 van de 16 trajecten werden de 4 maanden overschreden : dit had te maken met 
overbrugging naar vervolghulp, verdiepende diagnostiek in samenwerking met een CAR of 
met wijzigingen in de situatie van de jongere en zijn gezin waardoor meer tijd nodig was om 
tot een advies te komen. 

- Totaal aantal schakelingen binnen de module diagnostiek in 2021: 6/16  
 Ambulant  residentieel: 1 

  Residentieel  ambulant: 5  
- Verlenging crisisweek: bij 7 (de helft van het totale aantal) jongeren (verlenging tussen 1 en 

35 dagen bovenop de 7 dagen)  

4.3 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 
 

2021 Diagnostiek met verblijf 
(7) 

Diagnostiek zonder verblijf 
(3) Crisis 

a.jaar% 55,77 66,28 40,57 
b.maand%       

januari 36,41 61,30 58,06 
februari 36,22 126,20 0,00 
maart 44,24 89,25 38,71 
april 85,71 66,67 46,67 
mei 85,71 60,22 41,94 
juni 80,95 41,11 20,00 
juli 57,14 33,33 16,13 

augustus 41,47 48,39 0,00 
september 15,71 75,56 26,67 

oktober 61,29 40,86 61,30 
november 70,00 60,00 96,67 
december 54,38 92,47 80,65 
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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 Resultaat Bezettingsgraad: 01/01/2021 – 31/12/2021 
11: 10 + 1 
residentieel (7) + ambulant (3) 
+ crisis/ time-out (1) 

Diagnostiek in het kader van 
de bijzondere jeugdbijstand 

69,60% 

8: 7 + 1 
Residentieel (7) + crisis/ time-
out (1) 

Verblijf 68,70% 

Gewogen gemiddelde 69,20% 
 

4.4 Benutting 
Berekening: alle benutte bedden per maand berekend op de capaciteit  
Diagnostiek met verblijf = 7  
en crisis = 1 (een bezet crisisbed wordt steeds benut, vandaar dat deze kolom identiek is aan 
hierboven) 
 

2021 Diagnostiek met verblijf Crisis 
a.jaar% 26,50 40,57 

b.maand%     
januari 35,02 58,06 
februari 33,67 0,00 
maart 31,34 38,71 
april 37,62 46,67 
mei 35,02 41,94 
juni 24,76 20,00 
juli 13,82 16,13 

augustus 13,82 0,00 
september 3,33 26,67 

oktober 22,12 61,30 
november 34,76 96,67 
december 32,72 80,65 

 
 

  



15 

4.5 Leeftijd van de jongeren  
     2019   2020   2021 
___________________________________________________________________ 
8 jaar    -    1   - 
9 jaar    -    1   - 
10 jaar    -    2   - 
11 jaar    1    1   - 
12 jaar    1    -   3   
13 jaar     1    7   5 
14 jaar    6    6   4 
15 jaar    13    6   7 
16 jaar    7    8   8 
17 jaar    5    7   9 
18 jaar     1    1   -  
19 jaar    -               1   1 
 

4.6 Herkomst van de jongeren  
4.6.1 Gezien vanuit het milieu (zonder crisis/TO)  

Vraag naar diagnostiek/indicatiestelling  
 

 2019 2020 
 

2021 

 
- oorspronkelijk milieu   23  14  14 
(al dan niet met een vorm van  
ambulante of semi-residentiële  
ondersteuning) 
- adoptieouders    -  -  -  
- pleeggezin      -  -  2 
- grootouders, familie          -  -  - 
- begeleidingstehuis, tck, cbaw  3  7  2 
- psychiatrie, jeugdpsychiatrie  -  -  - 
- crisisopvang BJB, Fedasil   4  2  - 
- Crisisbed psychiatrie    -  1  - 
- andere (GIBJ, MPI, internaat   1  -  4 
  onthaalgezin, kennissen)  
        
Een jongere kwam van pleeggezin en internaat en staat hier genoteerd bij pleeggezin. 

4.6.2 Gezien vanuit het onderwijs (zonder crisis/TO)  :  

% 2019 2020 2021 
L.O. 1   
B.L.O. 1   
B.S.O. 14 9 5 
Bu.S.O. Type BA   4 
Bu.S.O. Type 2    



16 

Bu.S.O. Type 3  3 5 
Bu.S.O. Type 5    
Bu.S.O. Type 9 2   1 
T.S.O. 6 4 2 
K.S.O.    
A.S.O. 2 4  
Deeltijds Onderwijs  5 1 4 
Leerovereenkomst  1  
Okan  1 2  
Werkzoekend (+18-
jarigen) 

  1 

We hadden in 2021 een groot aantal jongeren vanuit Bu.S.O. onderwijs (9 van de 22 jongeren in de 
module diagnostiek). 

4.7 Verwijzende instanties * 
► Jeugdrechtbanken  :  
 
     2019   2020   2021 

 
Brugge    12    9   9 
Ieper    1    -   - 
Kortrijk    4    -   1 
Veurne    -    -   1 
Antwerpen   -         -   - 
Gent    -    1   - 
_______________  ___   ___   ___ 
 
Totaal    17   10   11 
 
► Ondersteuningscentra Jeugdzorg 
 
     2019   2020   2021 
 
 
Brugge    4   3   2 
Gent-Eeklo   1   -   1 
Ieper    -   1   - 
Kortrijk    -   -   - 
Oostende   -   1   - 
Roeselare-Tielt   -   -   - 
Veurne-Diksmuide  -   1   1 
___________________ ___   ___   ___   
 
Totaal    5   6   4 
 
► CLB        1      1     
              
► Crisismeldpunt (Crisisopname)     17    14     
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► TI            1  
 
*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. 

4.8 Verwijzende instanties door de jaren heen 

 JRB CBJ/OCJ 

andere 
(CGG, 
CLB, …) 

Crisis-
meldpunt 

OOOC 
’t Laar 
(intern) 

 

2001 26 34      
2002 19 28      
2003 17 34      
2004 17 26      
2005 24 27      
2006 27 26      
2007 25 27      
2008 27 23      
2009 28 16      
2010 25 20      
2011 26 17      
2012 24 16      
2013 19 17      
2014 31 6      
2015 14 8 4 11  
2016 14 8 4 9 1 
2017 16 10 4 14  
2018 15 5 8 10  
2019 17 5 9 20 4  
2020 10 6 1 17   
2021 11 4 1 14   
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Verwijzende instanties 

4.9 Bestemming van de jongeren  
Het gaat hier over 16 jongeren (totaal van 37 – crisisopnames (14) – rechtstreeks toegankelijke 
diagnostieken (6) – de jongere in time-out (1));  
 
+ 5 jongeren die opgestart werden in 2020 maar pas in 2021 hun advies kregen zijn hier ook 
meegeteld;  
6 jongeren die opgestart werden in 2021 maar pas in 2022 hun advies kregen zijn hier ook meegeteld; 
(advies was bekend ten tijde van het opmaken van het jaarverslag)  
 
(de nummering van de categorieën verwijst naar Cat. B.V.R. 13.07.94) 
 

 2019 
advies 

2019 
gegaan 
naar 

2020 
advies 

2020 
gegaan 
naar 

2021 
advies 

2021 
gegaan 
naar 

Terug naar huis 1 9  2 1 6 
Terug naar huis + Begeleiding 
(CGG, drughulpverlening, CAW, 
contextbegeleiding of andere 
therapeutische begeleiding, 
1G1P) 

3 9 5 8 6 
 
 

6 

Familielid       
Familielid + begeleiding       
Begeleidingstehuis   1 1   
Begeleidingstehuis + begeleiding 
(CGG, drughulpverlening, OTA, 
CAW, contextbegeleiding of 
andere therapeutische 
begeleiding) 

6 5 5 3 2 2 

TCK 1 1 1 1   
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TCK + begeleiding (CGG, 
drughulpverlening, CAW, 
contextbegeleiding of andere 
therapeutische begeleiding) 

3    1  

O.O.O.C.       
Dagcentrum 1   1   
Dagcentrum + begeleiding (CGG, 
drughulpverlening, CAW, 
contextbegeleiding of andere 
therapeutische begeleiding) 

3  2  1  

Contextbegeleiding 
waaronder ook IKT 

1      

Contextbegeleiding + begeleiding 
(CGG, drughulpverlening, CAW, 
contextbegeleiding of andere 
therapeutische begeleiding) 
IKT + begeleiding 

3  3    

KWE       

KWE + Begeleiding     1  

CBAW      1 

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

   1 1  

Pleeggezin       
Internaat    1   
Internaat + begeleiding (CGG, 
drughulpverlening, CAW, 
contextbegeleiding, pleegzorg of 
andere therapeutische 
begeleiding) 

    1 3 

M.P.I. (VAPH)       
M.P.I. + begeleiding (CGG, 
drughulpverlening, CAW, 
contextbegeleiding of andere 
therapeutische begeleiding) 

1 2   2  

Opvang Jongvolwassenen       
Psychiatrie (residentieel + semi- 
residentieel) incl. For K, UKJA 

1  2 2 2  

Observatie- en 
behandelingscentrum, OBC 
(VAPH, ambulant of residentieel) 

3      

K.W. IBIS       
RKJ (of andere residentiële 
Drughulp) 
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Voortijdige afronding, terug 
verwezen naar JRB of CBJ (o.a. na 
fugue)…  

3    3 

Gemeenschapsinstelling  1     
 
Effectieve naadloosheid : 
 

Advies 2019 2020 2021 

Naar huis 1  1 

Naar huis + begeleiding  2 4 1 

Pleeggezin (familie/kennissen)    

Pleeggezin  
(familie/kennissen) + bgl 

   

Familielid + begeleiding    

Internaat    

Internaat + begeleiding    

Semi-internaat    

Thuisbegeleiding + bgl    

I.K.T. + bgl    

Dagcentrum    

Dagcentrum + begeleiding    

Begeleidingstehuis  1  

Begeleidingstehuis + begeleiding 5 3 2 

TCK  1  

TCK + begeleiding    

BZW    

MPI    

MPI + begeleiding 1   

K.W. Ibis    

Residentiële drughulp    

Residentiële psychiatrie  1  
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4.10 Time-outs en samenwerkingen 
 1 jongere kwam bij ons op Time-out vanuit De Kantel 
 1 jongere ging op Time-out vanuit ’t Laar naar De Zande 
 1 jongere ging op Time-out vanuit ’t Laar naar een psychiatrisch crisisbed 

 

4.11 Samenwerking met psychiatrie, drughulpverlening, Exit binnen de module 
diagnostiek  

 2018 2019 2020 2021 
Psychiatrische 
problematiek 
(aanvraag psychiatrische 
screening, consult, 
overleg, gebruik 
psychofarmaca, 
doorverwijzing naar 
psychiatrische 
vervolghulp)       

 
 
13/26 = 50 % 

 
 
14/31 = 45 % 

 
 
12/24 = 50 % 

 
 
13/22 = 59% 

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

 
10/26 = 38,46 
% 

 
6/31 = 19 % 

 
5/24 = 20,83 % 

 
3/22 = 13.6% 

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

 
1/26 = 3,85 % 

 
4/31 = 13 % 

 
4/24 = 16,66 % 

 
1/22 =4,5% 

 

4.12 : Specifieke cijfers voor de module rechtstreeks toegankelijke diagnostiek, 
overzicht (’t Laar met 1 module en De Zandberg met 2 modules): 

4.12.1 Wachtlijst per jaargang 

 
wachtlijst Aantal 

aanmeldingen 
 

geslacht leeftijd Situering in traject Wachttijd 
(tijd tussen 
aanmelding 
en opstart) 

Aantal 
hiervan 
opgestart, 
op te 
starten * 

2018 
(opgestart 
in 
november 
2018) 

T            9 
 

M      6 Gem 
13.4 

Begin 
 
 
5 

Lopend 
 
 
3 

Reeds 
gekend 
 
1 

 
2 tot 5 
weken 

T          4 

ZB   
4 

L  
5 

V       3 -12      2 
+12    6       
(2?) 

ZB 
3 

L 
1 
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2019 T           38 
 

M      24 Gem  
11.6 

Begin 
 
 
14 

Lopend 
 
 
17 

Reeds  
Gekend 
 
5    
(2?) 

 
0 tot 10 
weken/3.5 
maanden 
 
Gem. 5 
weken 

T        17 

ZB  
24 

L  
14 

V       14 -12    12 
+12   23 
(3?) 

ZB 
12 

L 
5 

2020 T          36 
 

M     22 Gem   
11,9 

Begin 
 
 
15  

Lopend 
 
 
18 

Reeds 
gekend 
 
3 

 
Corona ! 
 
Gem. 13 
weken/4 
maanden 

T        26 

ZB  
24 

L  
12 

V      12 -12    15 
+12   19 
(2?) 

ZB 
18 

L 
8 

2021 T          38 
 

M     28 Gem   
11,1 

Begin 
 
15 
 
 

Lopend 
 
18 
 
 

Reeds 
gekend 
5 
 
 

 
Gem.  4.7 
maanden 
** 
(ZB 5,2/ 
L 3,6) 

T        17 

ZB  
21 

L  
17 

V      10 -12    15 
+12   23 

ZB 
12 

L 
5 

 
*dit betreft het aandeel ontvankelijke vragen, de opstart kan zich ook voordoen in een volgend 
werkjaar 
** een aantal opstarters van 2021 werden reeds aangemeld in 2020; de wachttijd varieerde van 1 
week tot 8 maanden. Wanneer de wachttijd vrij lang was, had dit ook soms te maken met de eigen 
vraag van het gezin om de opstart uit te stellen tot een moment dat beter paste voor het gezin (bvb. 
door zwangerschap en bevalling, vakantieperiode, …). 
 
Redenen niet opstarten : 

- geen motivatie, vraag bij cliënten (meer) 
- vraag is te complex en eerder voor regulier aanbod ambulante diagnostiek of meer 

gespecialiseerde diagnostiek (bv. in KAS of CAR) 
- er lijkt toch ook een nood aan verblijf te zijn 
- eerder vraag naar bemiddeling, begeleiding (bv. crisisbegeleiding, 1g1p) 

4.12.2 Overzicht opgestarte begeleidingen per jaargang 

 Aantal  
 

geslacht Gemiddelde leeftijd Duur begeleiding 

 
2018 

T                  3 
 

M            2 10.6 2 : 45 dagen 
1 : 7 dagen 
 ZB 

2 
 

L 
1 

V            1  

 
2019 

T                13 
 

M           8 13.7 12 : 45 dagen 
1 : 6 dagen 

ZB 
9 
 

L 
4 

V            5  

 
2020 

T                18 
 

M        11 13.5 Tussen 3 en 53 dagen 
 
14 : tussen 44 en 47 
dagen 

ZB 
11 
 

L 
7 

V         7  

 
2021 

T                19 
 

M        11 12.21 Tussen 35 en 59 dagen 
 
Gemiddeld 45.5 dagen ZB 

13 
L 
6 

V         8  
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De tabellen leren ons dat het aantal aanmeldingen (en opgestarte begeleidingen) vrij gelijklopend is 
de voorbije 2 jaren. Met 19 trajecten op een maximale turnover van 24 (3 keer 8) halen we samen 
voor deze drie modules 79 % van onze maximale ‘capaciteit’.  
We zien een groter aandeel van jongens dan van meisjes, vooral wat de aanmeldingen betreft 
(omzeggens 2 op 3). Het verschil wordt kleiner als we naar de eigenlijke opstarters kijken. 
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 het aantal aanmeldingen en ontvankelijke vragen steeg, neemt de wachttijd toe. Door 
Corona liepen we ook een lichte achterstand op die we probeerden weg te werken.  We zagen meer 
aanmeldingen voor +12 -jarigen dan voor -12-jarigen. In ’t Laar werden ook 2 meerderjarige jongeren 
aangemeld (1 ervan werd effectief opgestart).  
Wanneer we de gemiddelde begeleidingsduur bekijken merken we dat we mooi afkloppen op de 
vooropgestelde 45 dagen. In slechts 4 dossiers werd de termijn van 45 dagen overschreden. Wanneer 
we langer doorwerken in een dossier, kan minder snel een nieuw dossier opgestart worden. Dit 
verklaart mee hogergenoemde 79 %. 

4.12.3 Overzicht aanmelders 

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. 
Er kwamen 3 nieuwe ‘rijtjes’ bij. We zien 1G1P als een nieuwe samenwerkingspartner verschijnen.  
 

Aanmelder 2018 2019 2020 2021 
Ouder    1 1 
Jongere   1  2 
Begeleidingstehuis, tck, 
cbaw 

1 7 6 6 

Pleegzorg 1  3  
Contextbegeleiding  2   

Herkern  1   
Clb 5 13 10 11 
Ocj 2 4 4 5 
Sdj  1  2 
Mpi, internaat  1  1 
Ten Anker, Spermalie  2 1  
Sociaal Huis  1   
De Sleutel  1 1  
School, Groep Intro  1 1 2 
Wingg  1   
Caw  1 1  
CGG  1  1 
Vk   3  
K & g   1 1 
CAR   3  
CKG   1 2 
privépsycholoog    1 
Brugfiguur stad     1 
1g1p    2 
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4.12.4 Resultaat en evaluatie  

Resultaat van de trajecten : 
Vaak 1 van deze opties : 

- doorverwijzing naar verdere hulpverlening en ondersteuning (therapie,   
contextbegeleiding, ph, dagcentrum, internaat) 

- doorverwijzing naar verdere diagnostiek binnen OOOC, psychiatrische setting of OBC 
 
Evaluatie door de cliënt : 
Vrij algemeen was de feedback positief 

- men is tevreden met ondersteuning en advies 
- men ervaart de tussenkomst als erkennend, zuurstof en rust brengend 
- men krijgt handvatten en inzichten doorheen een herordening 

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 of was men niet akkoord 
met advies. 
 
Evaluatie door de aanmelder : 
Globale tevredenheid  

-  waardering voor, meerwaarde van multidisciplinaire benadering 
-  bevestiging en erkenning 
-  verhoogd inzicht 
-  richtinggevend 

Evaluatie door onszelf : 
- belang van goede vraagverheldering (geen valse hoop of niet inlosbare verwachtingen); 

soms blijkt doorheen de ordering in het traject de situatie toch complexer en kunnen niet 
alle verwachtingen ingelost worden en is meer gespecialiseerde diagnostiek aangewezen 

- belang van motivatie en bereidheid bij jongere en context gelet op het korte tijdsbestek 
- blijvende oefening in afbakening, begrenzing voor betrokken mini-team 
- intense begeleidingen in kort tijdsbestek (bv. verlofperiodes, Corona) 
- globaal mooi haalbaar binnen 45 dagen 
- vlotte samenwerking, gedeelde opvolging van traject met aanmelder vormt grote 

meerwaarde (wanneer contactpersoon wisselt tussen aanmelding en opstart of 
doorheen traject is dit niet steeds eenvoudig) 

 

4.13 Aantal ernstige agressie-incidenten zoals opgenomen in 
incidentenregistratie De Patio 2021  

In het overzicht worden 11 incidenten gemeld gelinkt aan agressie. Er zijn 3 incidenten gemeld van 1 
jongere op dezelfde dag. Van een andere jongere zijn er 4 incidenten op een zelfde dag gemeld. We 
kunnen beide sequenties zien als een crescendo op die dagen. We komen aan 6 dagen waarop zich 
incidenten voordeden over 2021.  
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4.14 Resultaten tevredenheidsonderzoeken module diagnostiek 2021 
4.14.1 Respons 

Respons 2021 
Jongeren residentieel: 5/11 
Ouders residentieel: 3/11  
Jongeren ambulant:  0/5  
Ouders ambulant:  0/5 
 
Procentueel overzicht respons doorheen de jaren 
 

 2020 2021 

Jongeren residentieel 75% 45% 

Ouders residentieel 25% 27% 

Jongeren ambulant 20% 0% 

Ouders ambulant 0% 0% 

 

4.14.2 Impact 

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 1 3 1 3,00 

Ik zie nieuwe mogelijkheden 
voor de toekomst. 

0 0 3 1 3.25 

 
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 3 4,00 

Ik kreeg voldoende een 
antwoord op mijn vragen 

0 0 1 2 3,67 

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

0 0 0 3          4,00 
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Ik kreeg een degelijk advies 
inzake vervolg-hulpverlening 

0 0 0 3 4,00 

 

 
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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4.14.3 Resultaten :   

 

2,9

3

3,1

3,2

3,3

Onthaal, de opname Dagelijkse werking De begeleiding Verloop begeleiding Informatie, samenwerking
en inspraak

Tevredenheidsonderzoek jongeren residentieel

Denk je nog aan andere positieve of negatieve elementen ?
 
 
 
 

Denk je nog aan andere wenselijke veranderingen? 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je iets geleerd uit je begeleiding hier? 
 
 
 

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

Ik krijg minder vrije tijd
  

Geen 
school 

Later gaan slapen 

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

GSM bijhouden in de nacht. 

Ja 
Niet veel  Ja deels 

Beetje  
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4.14.4 Vergelijking resultaten doorheen de jaren 

Tevredenheidsonderzoek jongeren (gewogen gemiddelde op 4) 
 

  2019 2020 2021 
Onthaal, de opname 3,23 3,5 3,2 
Dagelijkse werking 2,99 3,21 3,02 

De begeleiding 3,25 3,42 3,14 
Verloop begeleiding 3,11 3,58 3,06 

Informatie, samenwerking en inspraak 3,17 3,43 3,07 

 
Tevredenheidsonderzoek ouders (gewogen gemiddelde op 4) 
 

    

  2019 2020 2021 

Onthaal, de opname 3,74 3,27 3,74 

Gezinsbegeleiding 3,56 3,56 3,73 

Werking / organisatie 3,69 3,79 3,76 

 

 

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

 

 

3,7

3,72

3,74

3,76

3,78

Onthaal, de opname Gezinsbegeleiding Werking /
organisatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 
residentieel Neen, maar dat 

ligt niet aan jullie 
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6 Vorming  

6.1 Gevolgde vorming 2021 
6.1.1 Externe vorming  

Datum titel organisatie Deelnemers 
25/2/2021 Online congres ‘geweldig 

omgaan met agressie’ = 
webinar Icoba 

Icoba Jill Slabbinck 
Leen Wittevrongel 
Lien Martens 
Jennifer Van Maele 
Jelle Lenoir 
Brent Vandemaele 
Fien Waterschoot 

23/2/2021 
29/3/2021 
30/3/2021 
26/4/2021 
27/4/2021 
27/5/2021 
28/5/2021 
21/6/2021 
22/6/2021 
20/9/2021 
21/9/2021 
18/10/2021 
19/10/2021 
26/11/2021 
6/12/2021 
7/12/2021 

1ste en 2de jaar 
Oplossingsgericht werken 

Korzybski Jelle Lenoir 
Nic Christiaen 

25/3/2021 Webinar handvatten voor 
suïcidepreventie 

Zelfmoordlijn Charlotte Demeyer 

18/3/2021 Informatiemoment voor 
doorverwijzers 

Sint-Idesbald Roeselare Leen Wittevrongel 
Brent Vandemaele 

23/3/2021 Youth Start Brugge(n) voor jongeren Leen Wittevrongel 
8/10/2021 
9/10/2021 
15/10/2021 
16/10/2021 

Basisbrevet  
niveau 1 muurklimmen 

Bloso Brugge Reno Labaere 
Brent Vandemaele 

19/4/2021 
26/4/2021 
3/5/2021 

Basisopleiding 
handelingsgerichte 
diagnostiek 

Jongerenbegeleiding-
Informant 

Reno Labaere 
Sofie Dhooghe 

6/5/2021 Online studiedag 
verdieping 
Handelingsgerichte 
diagnostiek 

Federatie OOOC 
Vlaanderen 

Leen Wittevrongel 
Vanessa Hoste 
Sofie Dhooghe 
Lisa Verhaeghe 
Kim De Boysere 
Jennifer Van Maele 
Nic Christiaen 



32 

Lien Martens 
Charlotte Demeyer 

27/5/2021 Webinar eetstoornissen Crosslink Kim De Boysere 
4/6/2021 Webinar dubbeldiagnose DET Noord-West-

Vlaanderen 
Charlotte Demeyer 

18/6/2021 
19/6/2021 
20/6/2021 

Ervaringsleren Frank 
Dejonghe van  "Step Out, 
Make Contact" 
En Maxim Verbeere van 
“Inuit” 
 

Brent Vandemaele 

10/5/2021 Webinar 
Ouderschap en verslaving 

Drugexpertiseteam 
Noord-West-Vlaanderen 

Jennifer Van Maele 

11/5/2021 Infomoment DET Drugexpertiseteam 
Noord-West-Vlaanderen 

Charlotte Demeyer 
Lien Martens 

18/6/2021 Netwerkmoment omtrent 
samenwerkingsverbanden 
en projecten  

Brugge(n) voor jongeren Sofie Dhooghe 

19/10/2021 
26/10/2021 

Inschatten van emotionele 
ontwikkeling 

Jongerenbegeleiding-
Informant 

Charlotte Demeyer 
Jennifer Van Maele 

23/9/2021 Scid-5 junior training Vakgroep 
ontwikkelingspsychologe 
Ugent 

Lien Martens 
Charlotte Demeyer 

16/9/2021 Life City app Hogent Leen Wittevrongel 
7/10/2021 Lachgas Drugexpertiseteam 

Noord-West-Vlaanderen 
Jill Slabbinck 

30/9/2021 netwerkforum Wingg  Sofie Goossens 
Charlotte Demeyer 

10/12/2021 Netwerkmoment omtrent 
afhaken in de 
hulpverlening 

Brugge(n) voor jongeren Lisa Verhaeghe 

 
Daarnaast vervolgde Lien Martens de opleiding Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van 
Gent. Lien maakt hiervoor aanspraak op Vlaams Opleidingsverlof. 

6.1.2 Interne vorming  

Datum titel organisatie deelnemers 
6/5/2021 Initiatie 

oplossingsgericht 
werken 

De Patio Eva Rappé 
Juanita D’Hondt 

21/10/2021 EHBO  ’t Laar 
Bruno Van Houcke 
 

Sofie Goossens 
Leen Wittevrongel 
Vanessa Hoste 
Lien Martens 
Jennifer Van Maele 
Charlotte Demeyer 
Kim De Boysere 
Brent Vandemaele 
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Lisa Verhaeghe 
Jill Slabbinck 
Tibo Vanwambeke 
Sarah De Vriese 

4/5/2021 
5/5/2021 

Basis 
oplossingsgericht 
werken 

De Patio Reno Labaere 

4/6/2021 Inleiding schaling 
emotionele 
ontwikkeling 

De Patio 
Lore Goethals 

Lisa Verhaeghe 
Reno Labaere 
Jennifer Van Maele 

25/10/2021 
26/10/2021 
16/11/2021 

Basis 
oplossingsgericht 
werken 

De Patio Tibo Vanwambeke 

8/10/2021 Teamdag, 
voormiddag inleiding 
tot ervaringsleren 

’t Laar  Team ’t Laar 

 

6.1.3 Werkgroepen en intervisies  

Datum titel organisatie Deelnemers 
22/3/2021 Werkgroep Kopp  De Patio Jennifer Van Maele 
19/1/2021 
16/2/2021 
26/5/2021 

Werkgroep 
Ervaringsleren 

De Patio Brent Vandemaele 

2/4/2021 
9/7/2021 

Intervisie 
Oplossingsgericht 
werken 

De Patio Jelle Lenoir 
Reno Labaere 

26/11/2021 Geweldloos verzet De Korf Leen Wittevrongel 
 

6.1.4 Teamtrajecten en pedagogische vergaderingen  

Teamtraject met Geert Taghon omtrent de ontwikkelingsfases van een team, interpersoonlijke stijlen, 
feedback geven naar elkaar (voormiddagen)  

15/1/2021 Individuele functies 
30/4/2021 Begeleidersploeg 
21/5/2021 Individuele functies 
25/6/2021 Begeleidersploeg en individuele functies 

 
Inhoudelijke pedagogische vergaderingen (voormiddagen) met het team  

11/2/2021 Rouw,  Daphné Bouckaert, Baab 
Interne structurele overlegmomenten 
Veerkracht bij jongeren 
Evoluties Integrale Jeugdhulp 
Nieuw organogram De Patio 
Opvolging directeur ’t Laar 
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1/4/2021 Interne structurele overlegmomenten 
Functieprofielen 
Vto-planning 
Evoluties Integrale Jeugdhulp, concept van de 
Ideale Wereld 
Organogram De Patio 
Cognitieve schemavragenlijst 
Terugkoppeling infomoment Sint-Idesbald en 
Youth Start 

20/5/2021 Werkgroep Bouw 
Verbouwingen leopold II laan 
Functieprofielen, opvolging directeur ‘t Laar 

17/06/2021 Jaarverslag 2020 
08/09/2021 Evaluatie bijzondere zomer,  

compensatieregeling 
Samenwerkingsprotocol 
De Zandberg-Binnenstad-De Patio 
Overzicht tijdlijnen hgd per functie 

18/11/2021 Terugblik Nieuwe Lente 2018, evaluatie 
Terugblik bevraging Effectmeting  
Missie, finaliteit, denkkaders  

 

6.2 Nieuwe boeken en diagnostisch materiaal 
 Johan Deklerck - De preventiepiramide, preventie van probleemgedrag in het onderwijs 
Spel + boek: Filip Morisse, Erik De Belie, Mieke Blontrock, Jolien Verhasselt, Claudia Claes - Mentemospel en-
boek, Emotionele ontwikkeling in verbinding,  
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7 Zelfevaluatie  

De geplande zelfevaluatie van 2020 werd uitgesteld naar 2021. Maar ook in 2021 en 2022 is deze 
zelfevaluatie omwille van de werkdruk en de veranderingen niet haalbaar.  
We besloten daarom om in 2023 een grondige niveaubepaling te doen over kwaliteit op de verschillende 
managementdomeinen en deze te beschouwen als nieuwe nulmeting. 
Aangezien er daardoor drie jaar geen nieuwe cijfers zijn aangeleverd, vinden we het niet zinvol de ‘oude’ 
cijfers’ te blijven opnemen het jaarverslag. 
Deze beslissing houdt tevens in dat de geplande verbeterprojecten voor 2022 niet gebaseerd zijn op een 
gestructureerde niveaubepaling, maar wel op de noden van teams en afdelingen, zoals die aangevoeld 
werden (en bevraagd werden) bij medewerkers en cliënten.  
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8 Kwaliteitsplanning 

8.1 Evaluatie van de verbetertrajecten van 2021 
8.1.1 Op niveau van De Patio 

Zie kwaliteitsverslag vzw De Patio. 

8.1.2 Op niveau van ’t Laar 

Evaluatie verbeterdoel, 2021: toepassing van het protocol handelingsgerichte diagnostiek (HGD) van intake 
tot afronding op een efficiënte wijze en met respect voor de andere denkmodellen die heersen in ’t Laar 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinatoren 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- herdefiniëring van de structurele overlegmomenten met in het bijzonder de rol van het miniteam 
op pedagogische vergadering van februari en april 2021 (voorbereiding door werkgroep 
organisatiestructuur) 

- verfijning van organogram en functieprofielen afdelingshoofd/afdelingscoördinatoren met 
bijzondere aandacht hierbij voor duidelijkere verantwoordelijkheden en mandaten in opvolging van 
hgd-trajcten. 

- bespreking van overzicht tijdlijnen en rol van de verschillende actoren hierin binnen een miniteam 
op pedagogische vergadering van september 2021 

- aanpassing van het visuele tijdspad en de hgd-sjablonen in functie van de verruiming van de termijn 
van 2 naar 3 maanden 

- volgen van basisopleiding HGD door nieuwe medewerkers (Sofie en Reno) en verdiepende 
studiedag HGD van de federatie OOOC (6 mei, zie overzicht vto). Op deze laatste studiedag 
verzorgden we vanuit ’t Laar zelf een workshop omtrent onze hgd-sjabloon, ons visueel tijdspad en 
het werken met vragenlijsten met betrekking tot het in kaart brengen van de cognitieve schema’s. 

- verdere groei naar integratie van HGD en Oplossingsgericht werken in nauwe afstemming met 
OOOC De Zandberg, dit geruggensteund door de cel Oplossingsgericht werken van De Patio. Nic en 
Jelle zetten de tweejarige opleiding Brugs Model aan het Korzybski-instituut verder. Werkgroep 
(Nic, Jelle, Vanessa met terugkoppeling naar Sebastien Vernieuwe) nam de opvolging in ’t Laar op 
zich. Ondertussen maakten we een meer oplossingsgerichte checklijst als leidraad voor de intake en 
experimenteren we met een meer oplossingsgericht handelingsplan. Bedoeling is de integrale HGD-
sjabloon oplossingsgericht te gaan vertalen.  

Behaald resultaat:  
- omschrijving rolverdeling en opdrachten miniteam 
- aangepaste sjabloon en visueel tijdspad over de functies heen 
- deels reeds oplossingsgericht vertaalde sjabloon 

Vervolg project in 2022 : 
- basisopleiding HGD en oplossingsgericht werken voorzien voor nieuwe medewerkers 
- terugkoppeling naar het ruime team van de werkgroep integratie Oplossingsgericht werken binnen 

de HGD-trajecten op een pedagogische vergadering en verder oplossingsgericht vertalen van de 
HGD-sjabloon. Verdere kruisbestuiving op dit vlak met De Zandberg (bv. bespreking van casussen in 
rechtstreekse trajecten, doorgave denkwerk werkgroep) 

- verdere evaluatie van de taakverdeling binnen de miniteams mede in het licht van de herziening 
van de missie/visie en interne reorganisatie   
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Evaluatie verbeterdoel, 2021: verdere vormgeving van het rechtstreeks toegankelijk aanbod 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd, afdelingscoördinator hulpverleningstrajecten, 
werkgroep/stuurgroep samen met De Zandberg 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- verdere intervisie en wederzijdse feedback met de collega’s van De Zandberg (werkgroep en 
stuurgroep Rechtstreeks aanbod, 18/1, 2/3, 8/3, 13/04, 16/09, 21/12) 

- verdere profilering en bekendmaking  (aanschrijven van scholen) 
- synthese van de cijfers van de voorbije jaren, evaluatiemoment met de stakeholders (28 mei 2021) 

(door werkgroep en stuurgroep Rechtstreeks aanbod) en opvolging van de suggesties (*bijwonen 
intersectoraal overleg clb, bijwonen overleg wachtlijstbeheer rechtstreeks aanbod regio) 

- afstemming met de OOOC van Zuid-West-Vlaanderen die ook startten met een rechtstreeks 
toegankelijk ambulant aanbod (bijwonen van elkaars evaluatiemomenten, evaluatiemoment Zuid-
West-Vlaanderen 25/11/2021), opstart van ‘lerend netwerk’ 

- opmaak van ‘eindrapport’ naar aanleiding van het 3-jarig bestaan van het rechtstreeks aanbod 
binnen de samenwerking met De Zandberg in november 2021 

- delen van de expertise met andere OOOC Vlaanderen die ook aan de slag gingen of gaan met een 
rechtstreeks aanbod (online ad hoc overleg 7 september 2021 met vzw Radar, Elegast, ’t Pasrel, 
Elkeen en Ter Heide) 

Behaald resultaat: 
- verankering van de rechtstreekse module in de werking 
- opstart van lerend netwerk binnen West-Vlaanderen 

Vervolg project in 2022 : 
- verderzetting werkgroep en stuurgroep 
- verder opvolgen van de hogergenoemde suggesties * 
- samenkomst met de collega’s van ’t Laar en De Zandberg met als doel elkaars werkwijze nog 

concreter te leren kennen via het voorstellen van casussen  
- uitwerken gezamenlijke powerpoint in kader van duidelijkere profilering samen met de OOOC van 

Zuid-West-Vlaanderen 
- jaarlijks evaluatiemoment  
- overlegmoment met het team van 1G1P in kader van profilering en samenwerkingsmogelijkheden 

(juni 2022) 
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: versterken van een positief leefklimaat mede in kader van agressiepreventie 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinator leefgroep 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- opvolging van de suggesties tot aanpassing infrastructuur in de werkgroep Bouw (met team 
besproken op pedagogische vergadering dd. mei 2021, zie verder luik infrastructuur).  

- verdere vorming omtrent agressie (studiedag Icoba februari 2021 met terugkoppeling naar 
pedagogische vergadering dd. mei 2021) 

- verder implementatie inzichten Nieuwe Autoriteit (werkgroep De Patio lag in 2021 stil doorheen de 
coronamaatregelen en de interne reorganisatie) 

- 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) 
Behaald resultaat: verderzetting in 2022 

Vervolg project in 2022:  
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- denkwerk omtrent missie, visie van ’t Laar met procesbegeleiding door Hans Paredis, in 
samenspraak met directeur Movi, afdelingshoofd en afdelingscoördinatoren in voortdurende 
plenaire terugkoppeling doorheen de pedagogische vergaderingen 

- verder inzetten op een positief leefklimaat mede doorheen ad hoc werkgroep in De Patio (Back To 
Basics, Leen) 

Gewenst resultaat : duidelijkere missie met welomschreven referentiekaders waaronder Nieuwe Autoriteit 
die een vertaling kennen in een positief leefklimaat met een vereenvoudigde codex (document met regels 
en afspraken) en aanpassingen van de infrastructuur. 
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: verdere groei naar coachend leiderschap en een organisatiestructuur met 
bijhorende zorg en stimulans voor de medewerkers in een cultuur waarbinnen elkeen 
verantwoordelijkheden draagt en in staat is tot feedback aan elkaar.  
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd, afdelingscoördinatoren 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- update leidinggevende functieprofielen met terugkoppeling naar de pedagogische vergaderingen 
van voorjaar 2021 

- finalisering tekst  ‘interne structurele overlegmomenten’  
- verderzetting van het teamtraject met procesbegeleider Geert Taghon (15/1, 30/4, 21/5 en 25/6, 

zie overzicht vto) 
Behaald resultaat: verderzetting in 2022 
Vervolg project in 2022 :  

- verfijning functieprofielen in navolging van gewijzigd organogram op Patio-niveau  (samen met 
directeur Movi en algemeen directeur) 

- update van organogram ’t Laar en tekst ‘interne structurele overlegmomenten’ (impact 
reorganisatie) 

- evaluatie van de procedure omtrent het begeleiden van medewerkers op niveau van De Patio en 
finalisering van de nieuwe tekst (De Patio) 

- verdere vorming van de coachende functies op niveau van De Patio (intervisie en vorming)  
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021 : Groei naar samenwerking OOOC – OBC 
Hier werden voorlopig geen concrete verdere acties uitgevoerd naast het verder deelnemen van het 
afdelingshoofd aan het structureel overleg tussen de OOOC West-Vlaanderen, het OBC De Berkjes, ACT en 
Agentschap Opgroeien.  
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: optimalisatie van het uurrooster van het begeleidersteam en de inzet van de 
personele middelen gelinkt aan de gedifferentieerde cliënttrajecten 
 Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project:  afdelingshoofd en afdelingscoördinator leefgroep 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- herwerking van het uurrooster en het sb-systeem in samenspraak met de begeleidersploeg 
Behaald resultaat:  

- herwerkt uurrooster 
Vervolg project in 2022 : 

- verder herwerken van het uurrooster in overeenstemming met de hernieuwde missie, visie en 
reorganisatie in samenspraak met directeur Movi en algemeen directeur, afdelingscoördinator 
hulpverleningstrajecten (startpunt denkdag 4 maart 2022, contextbegeleider sluit aan vanuit 
ervaring); plenaire terugkoppelingen naar het team. 
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Evaluatie verbeterdoel, 2021: in kaart brengen van en uitbreiden van mogelijkheden tot zinvolle  
dagbesteding aan al onze jongeren ongeacht of ze voor een korte of langere tijd bij ons verblijven 
 Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinator leefgroep 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- opstellen van data-bank van bestaande en mogelijke samenwerkingsverbanden (Groene zorg, 
Groep Intro, Herkern, Prusik, …) door interne werkgroep (Leen, Vanessa, Sofie). 

- Leen nam verder deel aan de inhoudelijke werkgroep inzake Potgrond in functie van definitieve 
doorstart. Ondertussen maakten enkele jongeren vanuit ‘t Laar reeds met succes gebruik van het 
aanbod van Potgrond op vrijdag.  

Behaald resultaat: rudimentaire databank en samenwerking met Potgrond   
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: komen tot een hernieuwde praktijk van werken met dieren op basis van de 
bestaande visie binnen de afdeling ’t Laar 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinator leefgroep 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- verdere zoektocht naar en proefdraaien met samenwerkingspartners (Vogelopvangcentrum, 
Ezelspad) binnen het regulier dagprogramma en binnen de vakantiewerking. 

Behaald resultaat:  
- voorlopig geen vaste samenwerkingspartner gevonden 
- 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 
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: aanpakken van de knelpunten en verbeterpunten met betrekking tot 
duurzaamheid en het ruimere maatschappelijk verantwoord ondernemen  
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- twee onderhoudsvergaderingen (februari en maart 2022) werden gewijd aan het thema 
duurzaamheid om de gemaakte engagementen op te volgen en de volgorde van de af te werken 
acties te bepalen inzake de topics : energieverbruik, waterverbruik, aankoopbeleid, afvalbeleid, 
mobiliteit, voedingsbeleid, personeelsbeleid, infrastructuur, werkmateriaal, sensibilisering.  

 Behaald resultaat:  
- opfrissing van en hernieuwing van afspraken samen met de nieuwe medewerkers binnen het 

logistieke en administratieve team 
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: komen tot verhoogde kennis en vaardigheden in het omgaan met 
automutilatie en zelfmoord (poging) 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingscoördinator hulpverleningstrajecten samen met psychologe 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- finalisering van de tekst 
- verspreiding van de tekst onder andere geïnteresseerde afdelingen van De Patio 

Behaald resultaat:  
- protocol werd toegevoegd aan kwaliteitshandboek en werd ondertussen ook gedeeld met de 

afdeling Cruushove. 
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Evaluatie verbeterdoel, 2021:  optimalisatie van de gebouwen in functie van de opdracht van het centrum 
(leefgroepwerking, gespreksruimtes, logistieke ruimtes, …) de eerdere voorstellen uit het denkwerk inzake 
agressie, veiligheid, positief leefklimaat enerzijds en ecologie anderzijds indachtig 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- bijeenkomsten werkgroep bouw en terugkoppeling van de verbouwplannen op de pedagogische 
vergadering van mei 2021 

- vervanging van de ramen achterzijde in functie van hogere energiezuinigheid na toestemming van 
Stad Brugge 

Behaald resultaat: gedeeltelijke vernieuwing van de ramen  
Vervolg project in 2022 :  

- vernieuwing van de ramen aan de voorzijde 
- verdere bijeenkomsten van de werkgroep bouw in functie van het voorleggen van de wensen tot 

verdere infrastructurele werken in functie van de herziene missie, visie, reorganisatie 
 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: optimaliseren van de samenwerkingsverbanden met de medici rond het 
centrum 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinator hulpverleningstrajecten 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- er werd geen samenwerkingsverband aangegaan met een nieuwe vaste tandarts; we proberen de 
jongeren zo veel mogelijk verder te laten langsgaan bij de tandarts die ze met hun eigen gezin 
bezoeken. 

- evaluatie van de samenwerking met Wingg binnen de werkgroep OOOC West-Vlaanderen 
Behaald resultaat: verdere samenwerking met Wingg (ondermeer via Dokter Cherlet) 
Vervolgproject in 2022 : 

- opnieuw evaluatiemoment met dokterspraktijk De Stoute 
- signaleren aan Wingg van de noden tot psychiatrische expertise ook in ambulante trajecten en 

afstemming rond de specifieke diagnostiek van beide werkvormen en de verdere mogelijkheden tot 
samenwerking in trajecten 

- overleg met de privépraktijk Nexus die zich vestigde in de buurt van ’t Laar om te bekijken wat de 
samenwerkingsmogelijkheden daar kunnen zijn (mei 2022). 

 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: komen tot een verfijnde visie en zinvolle, werkzame, realistische 
methodieken voor de meting van het effect van de hulpverlening door ’t Laar 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingscoördinator hulpverleningstrajecten 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- dit thema werd overschaduwd door de interne reorganisatie 
Behaald resultaat:   

- in afwachting van verdere verfijning bleven we ondertussen aan de slag gaan met de vertrouwde 
indicatoren (zie jaarverslag 2019) 

Vervolg project in 2022 :  
- verdere ontwikkeling van visie en tools mede op basis van de visietekst en de verdere 

denkoefeningen op niveau van De Patio 
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Evaluatie verbeterdoel, 2021: komen tot een procedure voor het meten van tevredenheid bij 
verwijzers/aanmelders en bij de scholen waarmee we samenwerken 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinatoren 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- dit thema werd overschaduwd door de interne reorganisatie 
Behaald resultaat: / 
Vervolgproject in 2022 : 

- evaluatiemoment met ocj/sdj op 16 september 2021 
- uitwerken van bevraging samenwerking onderwijs wordt uitgesteld naar latere datum 

 
Evaluatie verbeterdoel, 2021: Implementatie methodieken (sova, oplossingsgericht werken, 
ervaringsgericht werken) binnen individuele begeleiding en gedifferentieerde trajecten 
Afdeling: OOOC ’t Laar 
Verantwoordelijke voor het project: afdelingshoofd en afdelingscoördinator leefgroep 
Uitgevoerde acties in 2021: 

- verdere deelname aan opleiding Oplossingsgericht Werken door Jelle en Nic 
- opleidingsweekend Ervaringsleren door Brent en terugkoppeling naar team op de teamdag van 

oktober (voormiddag toepassing ervaringsgerichte oefeningen met/op onze medewerkersploeg) 
- behalen basis klimbrevet door Brent en Reno 

Behaald resultaat:  kennis verworden door verschillende medewerkers en verdere oefening in 
implementatie via concrete casussen 
Vervolgproject in 2022 : verdere vorming, een tekst met inhoud individuele begeleiding (ook in ambulante 
trajecten), een ib-box met tools 
 

8.2 De verbetertrajecten voor 2022 
8.2.1 Op niveau van De Patio 

Zie kwaliteitsverslag vzw De Patio 

8.2.2 Op niveau van ’t Laar 

De vertrouwde laar-jaarverslag-lezer zal in het vorige luik gemerkt hebben dat enkele verbeterprojecten het 
voorbije werkjaar niet konden doorgaan, niet konden gefinaliseerd worden. Dit is niet onze traditie.  
Het zou al te makkelijk zijn dit toe te schrijven aan wederom een Corona-jaar. Het klopt dat er in tijden van 
opgelegd telewerk veel minder overlegd kon worden, dat werkgroepen en laat staan plenaire 
terugkoppelingen moeilijker realiseerbaar waren. We moeten evenwel stellen dat hier meer aan de hand 
was.  
 
We werden geconfronteerd met enkele grote uitdagingen. Op Patio-niveau voltrok zich een grondige 
reorganisatie. Het Laar kampte ook met momenten van schaarste inzake personele middelen (cfr. sociaal 
verslag). Temidden van dit alles diende ’t Laar ook op zoek te gaan naar een nieuw afdelingshoofd.  
 
Het was een jaar van overleven, van alles op alles zetten om de cliënttrajecten zo goed mogelijk te laten 
verdergaan. De kwaliteit van de dagelijkse zorg, diagnostiek en begeleiding blijven garanderen bleef in dit 
alles onze grootste prioriteit. Het uitvoeren van de kwaliteitszorg zoals vooropgesteld in de 
kwaliteitsplanning raakte bij momenten overschaduwd of zelfs ronduit ondergesneeuwd. Misschien namen 
we op dat vlak ook jaar na jaar steeds meer en misschien uiteindelijk te veel hooi op ons vork. 
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Eigen aan crisismomenten is dat ze je even tot stilstand brengen en je laten focussen op de essentie. 
Crisissen houden kansen in, zoals we het zo vaak zeggen naar onze cliënten toe. Ondanks het zo recente 
herdenkwerk van ‘de nieuwe Lente 2018’, vonden we de moed om ons wederom te gaan heruitvinden.  
 
De inspirerende vernieuwende ideeën vanuit Opgroeien vormden hierbij een warme stimulans (De Ideale 
Wereld, Vroeg en Nabij, de reconversiemogelijkheden, ….).  We merken in deze inspirerende teksten een 
accent op ambulant en mobiel werken, vroeginterventie, preventieve diagnostiek, samenwerking met 
partners, regionaal en lokaal werken dicht bij de leefwereld van de jongeren en hun gezinnen, kleinschalige 
leefgroepen, een aanbod dat flexibel en op maat is. Naast een focus op de eerste 1000 dagen ervaren we 
een blijvende bezorgdheid rond de overgang van minder-naar meerderjarigheid. Als Laar sluiten we met 
onze werking graag hierop aan.  
 
We werden meer dan uitgedaagd na te denken over de plaats van een diagnostisch centrum in het 
wijzigende landschap van hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. 
De soms moeilijke zoektocht naar geschikt personeel binnen een leefgroepkader noopte ons tot durven 
nadenken over ingrijpende keuzes. We gingen op zoek naar de mogelijkheden om met de ons toegekende 
middelen onze expertise toch bij zoveel mogelijk gezinnen te kunnen brengen. 
 
Eind 2021 begonnen we opnieuw na te denken over onze missie, visie, denkkaders :  wat willen we doen ? 
voor wie kunnen we het meest betekenen ? met welke methodieken doen we dit best ? welke partners 
hebben we hierin ?  
 
Ondertussen kwamen we reeds meerdere keren samen om ons hierover te bezinnen met de gehele laar-
ploeg onder de procesbegeleiding van Hans Paredis (december 2021 tot april 2022). Samen met de 
algemeen directeur en de directeur Movi dachten we na over de organisatorische mogelijkheden. 
 
De verdere concretisering van dit denkwerk nemen we graag als centraal verbeterproject voor 2022. 
Net voor het verschijnen van dit jaarverslag konden we met het laarteam alvast komen tot een vernieuwde 
missie en visie. We geven deze tekst dan ook graag alvast als primeur mee (zie punt 8. in dit jaarverslag) 
 
Verbeterproject, 2022 : reorganisatie van de werking aan de hand van een hernieuwde missie en visie in 
overeenstemming met de toekomstvisie van het agentschap Opgroeien (Conceptnota Vroeg en Nabij, 
Oproep tot reconversievoorstellen,  de ideale wereld, …) 
 
Afdeling : OOOC ’t Laar  
Verantwoordelijke van het proces :  afdelingshoofd 
Betrokken uitvoerders: algemeen directeur, kwaliteitscoördinator De Patio, directeur Movi, 
afdelingscoördinatoren ’t Laar en het team van ‘t Laar 
Acties en tijdspad:  

- bekijken van praktische organiseerbaarheid optie verhoogd inzetten op ambulant werk en inperking 
leefgroep (bekijken optie nachtbegeleider, halftijdsen), uitwerken nieuw uurrooster  

- bekijken impact op uurroosters individuele functies, aanpassingen afspraken huishoudelijk 
reglement  

- mandaat verwerven van De Patio om deze reorganisatie door te voeren 
- communicatie met belangrijke stakeholders, mandaat verwerven van de regionale verwijzers 
- communicatie naar Opgroeien 
- verfijning functieprofielen, organogram ’t Laar 
- invullen van vacatures (adhv actuele functieprofielen) 
- impact op crisisbed (werkgroep), communicatie hieromtrent met Centraal Crisismeldpunt 

Minderjarigen 
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- locaties voorzien voor de nieuwe medewerkers, voorzien van voldoende gespreksruimtes, 
uitwerken infrastructuur voor studiowerking en kleinere leefgroep (werkgroep Bouw) 

- visie studiowerking (werkgroep) 
- visie werken met 18+ (werkgroep) 
- verderzetting werkgroep ter implementatie van oplossingsgericht werken in HGD (eerste 

terugkoppeling op pedagogische vergadering van maart 2022) 
- aanpak codex vanuit Nieuwe Autoriteit/positief leefklimaat, uitwerken vernieuwd regelbeleid en 

sanctiebeleid (werkgroep) 
- bekijken dagstructuur, dagbesteding met kleinere leefgroep (werkgroep) 
- uitwerken betrekken van individuele begeleider in ambulante trajecten (werkgroep) 
- bekijken impact op structurele overlegmomenten  

Gewenst resultaat: heldere missie en visie met vertaling in praktijk en passende inzet van personele 
middelen daartoe, inspelend op de evoluties in het werkveld en waarin de toekomstdromen van het 
Agentschap Opgroeien terug te vinden zijn.  
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9 Een nieuwe start: Missie en visie van OOOC ’t Laar : 2022  

Onderstaande tekst is een synthese op basis van enkele denkvoormiddagen met de ploeg van ’t Laar eind 
2021 en begin 2022. De visie steunt op 4 cruciale pijlers : verblijf wordt enkel ingezet indien nodig, we 
werken zoveel mogelijk regionaal, we werken oplossingsgericht en met een focus op een huiselijke setting. 
Deze synthese vormt het aanknopingspunt voor het verdere denk-en vertaalwerk maar blijft een dynamisch 
document. Bepaalde passages zullen doorheen het verder uitdiepen van de visie en de vertaling naar de 
praktijk verder verfijnd, uitgeschreven worden.  

9.1 Missie 
’t Laar voorziet in handelingsgerichte diagnostiek voor jongens van 12 tot 21 jaar, met het oog op een 
haalbaar plan voor de jongere, zijn gezin en zijn netwerk. 
We vertalen deze missie in volgende toegankelijke slagzin (die we hanteren in de communicatie met de 
cliënten): ‘samen op zoek naar een haalbaar plan voor de toekomst’. 

9.2 Visie  
9.2.1 Wat doet ’t Laar 

Handelingsgerichte diagnostiek bij jongeren die ‘vastlopen’ in hun ontwikkeling, waarbij ’t Laar op zoek gaat 
naar het ‘waarom’, naar wat er speelt, om handvaten aan te reiken om de jongere weer ‘op gang’ te krijgen. 
’t Laar doet dit vanuit een zo objectief mogelijke  kijk  op het functioneren van de jongere en zijn netwerk.  
Handelingsgerichte diagnostiek is een cyclisch zoek- en beslissingsproces waarbij informatie van en over de 
jongere, zijn gezin en zijn netwerk wordt verzameld en geïntegreerd met als doel de noden en hulpvragen 
te objectiveren en te analyseren in functie van een adequate advisering voor het handelen. De jongere en 
zijn gezin zijn mede-onderzoeker in deze zoektocht naar samenhang en verbanden in functie van een 
uitweg. Hierbij ligt de focus niet op ‘wat de jongere heeft’ maar wel op wat ‘de jongere nodig heeft’. 
Classificerende testdiagnostiek is enkel indien nodig een hulpmiddel in de opbouw van het persoonlijk 
verhaal als integratief beeld. Onderkennende en verklarende diagnostiek is geen doel op zich maar staat 
enkel in functie van de indicatie-analyse. 
Om dit te realiseren is het belangrijk dat er een RUSTmoment gecreëerd wordt waarin de jongere voldoende 
afstand kan nemen van zijn (‘vastgelopen’) functioneren, om te kunnen reflecteren over, experimenteren 
met alternatieven qua gedrag en gevoel. De leefsituatie van sommige jongeren zit te vast of is te onveilig 
om deze rust en afstand te creëren. In deze situatie is verblijf in ’t Laar een middel om de nodige rust en 
afstand te installeren. Ook de structuur binnen verblijf in ’t Laar helpt om deze rust te voorzien. Aan 
diagnostiek doen in een rustmoment geeft grotere kans op een goed overzicht op wat leeft bij de jongere 
en op diepgaande verandering. 
De keuze of al dan niet verblijf moet ingezet worden voor de diagnostiek wordt dus in hoofdzaak bepaald 
door deze twee vragen: 

 Is de leefsituatie van de jongere voldoende veilig? 
 Heeft de jongere in zijn leefsituatie voldoende mentale ruimte om na denken over zijn functioneren 

en zijn perspectief? 

Als het antwoord op deze beide vragen ‘ja’ is, is inzet van verblijf in principe niet nodig. De keuze tussen 
ambulant of residentieel wordt gemaakt in overleg met de betrokkenen (jongere, netwerk, verwijzer) en 
wordt ook permanent beoordeeld in de loop van het diagnostisch traject. De optie ‘verblijf’ kan indien nodig 
opgelegd worden via de jeugdrechter, maar wel op basis van reflectie over de twee vragen. 
Ook het inzetten en organiseren van dagbesteding voor de jongere vormt een middel voor goede 
diagnostiek. Door het aanbieden van en stimuleren tot passende dagbesteding ontdekt de jongere wat hem 
ligt op vlak van dagbesteding, wat hij aankan, wat hem perspectief en energie geeft. 
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Wanneer verblijf in ’t Laar niet noodzakelijk is, gaat ’t Laar observeren in de actuele leefsituatie van de 
jongere (thuis of op de plek waar hij dan verblijft). ’t Laar komt ‘uit zijn kot’ en brengt zijn expertise actief 
mee naar de leefwereld, leefsituatie van de jongere en neemt daarbij een ‘helicopterperspectief’ in, een 
overstijgend gezichtspunt met multidisciplinaire focus, van waaruit we zowel de jongere, zijn netwerk, als 
de andere actieve hulpverleners handvaten aanreiken voor het oplossend handelen. 
’t Laar gaat samen met de jongere, zijn gezin, zijn netwerk, zijn verwijzer op zoek naar een gedragen en 
realiseerbaar plan voor de toekomst. Vanuit de observaties en de reflecties komt de jongere tot inzichten 
over de situatie: de jongere ervaart tijdens de periode van diagnostiek wat ervoor kan zorgen dat het wél 
lukt, wie hem daarbij kan helpen, … De inzichten geven de aanzet tot het kunnen formuleren van een 
werkbare hulpvraag en mogelijke oplossingen. 
Diagnostiek gaat over een afgebakende periode waarin een plan opgemaakt wordt, begeleiden van jongeren 
gaat over het effectief (helpen) handvaten geven aan de jongere om stappen vooruit te zetten. Ook dit 
wordt tijdens het diagnostisch proces ook effectief aangepakt, weliswaar binnen de contouren van het plan. 
Dit gebeurt omwille van deze redenen: 

 Urgentie: veel jongeren hebben een zeer urgente nood op bepaalde levensdomeinen,  waarbij 
wachten tot na de periode van diagnostiek niet aangewezen is 

 Effectiviteit: handvaten aanreiken en de jongere ondersteunen op de manier zoals geformuleerd in 
het plan, geeft een indicatie of het plan ook echt zal werken tijdens het verdere begeleidingstraject 

 Succeservaringen: ervaren dat actie leidt tot effectieve groei, maakt de jongere weerbaarder, 
waardoor hij sterker staat in het verdere begeleidingstraject 

Een onderdeel van het plan, van de diagnostiek is ‘oriëntatie’: helder krijgen waar de jongere best geholpen 
wordt. 
Wat blijft momenteel buiten de focus van de missie: crisisverblijf (‘onthaal’). Omwille van de complexiteit 
van deze opdracht kiezen we ervoor om hierover later een afzonderlijke denkoefening te houden met het 
team. 

9.2.2 Voor wie?  

Voor jongens van 12 tot 21 jaar en hun gezin. Het diagnosticeren en ondersteunen van de gezinscontext is 
daarbij een middel om het plan voor de jongere meer draagkracht en haalbaarheid te geven.  
Op dit moment kiest ’t Laar ervoor om diagnostiek te doen voor éénzelfde geslacht, voor jongens, hoewel 
de ruimere samenleving zo goed als overal gemengd is. Zeker in verblijf is één van de tegenargumenten het 
risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag (alhoewel dit ook tussen éénzelfde geslacht voorkomt).  
Ook ambulant beperkt ’t Laar zich momenteel tot jongens, met als voornaamste argument de afstemming 
met De Zandberg die zich richt tot adolescente meisjes (en niet tot jongens). Hierover gaan we later best in 
gesprek met De Zandberg, met de open vraag of ook zij deze denkoefening maken. Andere argumenten om 
zeer weloverwogen de keuze te maken om al dan niet zich te richten tot meisjes is beschikken over 
voldoende expertise (en die vertalen in pedagogisch kader en klimaat) en gepaste infrastructuur. De vraag 
is of de keuzes voor een kleine leefgroep de mogelijkheid creëert om ook meisjes in verblijf in functie van 
de diagnostiek op te vangen. Het antwoord op deze vraag moet zeker in dialoog met De Zandberg verder 
uitgewerkt worden. 
Naast de jongere en zijn gezin zijn ook zijn ruimer netwerk (inclusief hulpverleners) en zijn verwijzer 
(consulent) betrokken bij de opmaak van het plan. 
De gehanteerde leeftijdsgrenzen zijn vooral indicatief. Bij het proces van diagnostiek is het vooral belangrijk 
dat de jongere zich bevindt op de sleutelleeftijd van overgang van kind naar adolescent, waarbij hij ook zijn 
eigen identiteit gaat vorm geven en ontdekken. Deze sleutelleeftijd is erg belangrijk omdat in het 
diagnostisch proces van ’t Laar de jongere zelf een actieve partij is bij het opstellen van het plan. Voor de 
sleutelleeftijd naar adolescentie is het veel moeilijker om ditzelfde proces te lopen met een actieve rol van 
de jongere. (het verkennen van de sleutelleeftijd is dus een belangrijk element bij het verkennen van de 
vraag naar ’t Laar). 
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Het beperken van de leeftijdsgrenzen geeft ook meer kansen op verbinding tussen jongeren binnen de 
leefgroep, en minder kans op pesterijen (van de jongsten en meest kwetsbaren in de groep) 
Een tweede sleutelleeftijd die ‘t Laar voor ogen houdt is die van adolescent naar zelfstandige 
jongvolwassene. Diagnostiek om in kaart te brengen wat de wensen, mogelijkheden en vaardigheden van 
de jongere zijn op vlak van groeien naar zelfstandigheid is ook een opdracht voor ’t Laar (de vraag is of er 
om dit te doen geen bijkomend instrumentarium moet zijn, ook qua infrastructuur, bv.  een studiowerking). 
De jongeren mogen geen fysieke of mentale beperking hebben die afbreuk doet aan de noodzakelijke 
actieve rol binnen hun eigen diagnostiek 

9.2.3 Waar? 

Voor de jongere moet ’t Laar op een redelijke afstand liggen van zijn school, zijn netwerk, zijn vrije 
tijdsbesteding, zijn vrienden. ‘Redelijk’ bekijken we in termen van de tijd die de jongere nodig heeft om de 
verplaatsing te doen, (over het algemeen) met het openbaar vervoer. 
Concreet impliceert dit een werkingsgebied dat overeenkomt met de regio Noord-West-Vlaanderen. Dit 
heeft ook een logische samenhang met het werkingsgebied van andere actoren in de (jeugd)hulp, 
bijvoorbeeld het CAW Noord-West-Vlaanderen. Nog concreter houden we een afstand van ongeveer 30km 
naar ’t Laar voor ogen als redelijk (bijgestuurd door mogelijke verschillen in verplaatsingstijd tussen jongeren 
die landelijk of in een kern van een gemeente wonen). Bij vragen die buiten deze perimeter vallen, is de 
vraag of de afstand haalbaar is een onderwerp van debat (zie verder). 
We bekijken het perspectief van regio steeds vanuit het oogpunt van de jongere: waar is zijn netwerk en 
kan hij er vlot mee verbonden blijven tijdens het traject in en met ’t Laar. De motivatie om zich te verplaatsen 
is daarin ook een belangrijke factor en wordt expliciet besproken met de jongere en zijn netwerk. Op basis 
van deze elementen beoordeelt het team van ’t Laar of de te overbruggen afstand haalbaar is dan wel of 
het een (te) hoge belasting zou zijn voor de jongere (bv.  te lange verplaatsingstijden van en naar school 
gaan ten koste van de levenskwaliteit). 
Bij het bespreken van regio en afstand maakt ’t Laar geen onderscheid tussen ambulante en residentiële 
trajecten vanuit de visie dat beide kunnen ingezet worden in elk traject wanneer dit nuttig en nodig is (zie 
ook hoger). 
De vraag stelt zich – als alle OOOC op deze manier zouden regionaal afbakenen – of er geen ‘blinde vlekken’ 
zouden ontstaan in de provincie West-Vlaanderen. Deze vraag moet bekeken en besproken worden op het 
overleg tussen de West-Vlaamse OOOC’s en eventueel gesignaleerd aan Opgroeien. 

9.2.4 Met welke methodieken? 

Essentieel om goede diagnostiek te realiseren is een engagement van de jongere om mee te werken aan 
het traject in ’t Laar, vanuit een (basis)inzicht dat hij hulp nodig heeft. Dit engagement is mogelijks bij de 
start nog niet aanwezig en  kan afgedwongen worden (via een beslissing van een jeugdrechter), maar ook 
in deze gevallen is het zeer belangrijk dat het ontstaat tijdens het traject. 
’t Laar zet de minst intensieve vorm van interventie in om te komen tot het best mogelijke resultaat qua 
diagnostiek. Hierbij worden ambulant, mobiel en residentieel werken flexibel ingezet op maat van elke 
jongere. Het team werkt multidisciplinair samen en het traject wordt duidelijk afgebakend (niet langer dan 
nodig). Bij mobiele en ambulante trajecten is een intensiteit van (minstens) één contact per week nodig om 
continuïteit in het traject te installeren. 
’t Laar doet aan diagnostiek vanuit een oplossingsgerichte basishouding, waarbij methodische kaders zoals 
geweldloos verzet en nieuwe autoriteit zorgen voor een positief leefklimaat in de leefgroep. Daarbij behoudt 
’t Laar permanent een open kijk om nieuwe methodieken te integreren in dit oplossingsgericht basiskader. 
’t Laar ent een deel van zijn diagnostiek op observeren hoe de jongere omgaat met (leef)regels. ’t Laar 
streeft ernaar regels te hanteren op maat van elke jongere, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van 
de jongere. Het afstemmen van de regels zal in ’t Laar (hoofdzakelijk) op het team gebeuren tussen de 
medewerkers, eerder dan via gestructureerd overleg met de jongeren (gelet op de korte verblijfsduur). 
Belangrijk bij het kader van regels is dat die moeten kunnen zorgen voor verbinding met de jongere en dat 
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deze dicht aansluiten bij het de verwachtingen die gesteld worden aan de jongere vanuit de maatschappij 
en vanuit zijn netwerk. De afstemming tussen regels en verwachtingen gebeurt in dialoog tussen de 
teamleden en met de jongere. 

9.2.5 Met welke partners? 

Met het oog op aanleveren van diagnostische info tijdens het traject in ’t Laar: 
 Het netwerk van de jongere 
 Dr. Cherlet, de vaste psychiater die vanuit Wingg met ’t Laar werkt 
 West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid (WINGG) en Centra voor Geestelijke 

Gezondheidzorg (CGG) 
 De school van de jongere 
 Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) van de jongere 
 De vertrouwenspersoon van de jongere 
 Organisaties voor vrijetijdsbesteding en dagbesteding van de jongere (voetbalclub, Potgrond, 

Zorgboer, stage- en werkplekken, ’t Salon, Buurtsport, Groep Intro, Blink!, …) 
 Drugsexpertiseteam Noord-West-Vlaanderen (van De Sleutel  en Cgg) 
 Vroegere hulpverleners van de jongere 
 Politie en parket 
 Prusik (diagnostische info via ervaringsleren) 
 Ondersteuningsteam allochtonen (OTA) (voor cultuursensitieve info) 
 Huisartsenpraktijk 
 OndersteuningsCentrum Jeugdhulp (OCJ), Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank (SDJ), 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 
 Jeugdhulpvoorzieningen 
 Ic.  de andere afdelingen van De Patio 
 Pleegzorg 
 Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) en (jeugd)voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH) 

Met het oog op (goede) doorverwijzing: 
 OndersteuningsCentrum Jeugdhulp (OCJ), Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank (SDJ), 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 
 Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) van De Sleutel 
 Jeugdhulpvoorzieningen 
 Ic.  de andere afdelingen van De Patio 
 Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Noord-West-Vlaanderen (Brugge(n) voor Jongeren, 

Route 36, …) 
 Pleegzorg 
 (Gesloten) Jeugdpsychiatrie, ook eenheid voor psychiatrische spoedgevalleninterventie (EPSI) 
 Gemeenschapsinstellingen (ook in het kader van doorverwijzing voor time-out) 
 Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) en (jeugd)voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH) 
 OCMW (vooral bij jongen die bijna volwassen worden) 

Met het oog op goede afstemming (wie doet wat voor welke jongere): 
 Jeugdhulpvoorzieningen in de regio, in het bijzondere die uit het samenwerkingsverband 

(Binnenstad, De Zandberg) 
 Crisismeldpunt 
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 Eén gezin één plan & De Ideale Wereld 
 Andere OOOC’s en OBC’s 
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10 Impressie van een bijzonder jaar 

 
Wanneer we terugdenken aan 2021 kunnen we stellen dat dit opnieuw een heel memorabel jaar geweest 
is voor ’t Laar. We kenden een ietwat woelige start, waarbij ons hechte team wat wankel kwam te staan. 
Het besluit kwam om een traject aan te gaan met Geert Taghon, wat zorgde voor verbinding en versterking. 
Het leren geven van constructieve feedback, het opentrekken van communicatie en het aanbieden van 
nieuwe inzichten zorgden voor een frisse wind binnen het team. Het legde heel wat werkpunten bloot, 
werkpunten waar we ten volle mee aan de slag probeerden  te gaan. Het was even een zoektocht, maar met 
behulp van de inzet van alle teamleden slaagden we erin om vooruit te gaan.  
 
Naarmate het jaar vorderde, mochten we nieuwe collega’s verwelkomen binnen ons team. Ook zij waren 
geëngageerd en probeerden, mede met de komst van het nieuwe afdelingshoofd, de wankele toren 
opnieuw te verstevigen. 
 
Eénmaal we als team terug op elkaar ingespeeld raakten, merkten we dat we in de dagdagelijkse 
crisissituaties van ’t Laar verbinding vonden. Onze sterkte zit in het feit dat wij op zo’n momenten dichter 
komen en als één team functioneren. Een team dat stevig in zijn schoenen staat.  
 
Ook gedurende 2022 hopen we dat dit zich kan doortrekken. 
We zijn bezig met de reorganisatie binnen ’t Laar waar iedereen gemotiveerd tegenaan kijkt.  
Dit zou voor de nodige en langverwachte ommezwaai kunnen zorgen.  
We zijn er klaar voor om onze stevige toren verder uit te bouwen. 
 
Kim De Boysere, leefgroepbegeleidster  
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11 Tot slot 

Antoine de Saint-Exupéry schreef: ‘Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu 
veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.’ 
 
Nieuwe dingen, verandering en beweging ontstaan vaak uit dromen, waar talent en passie elkaar 
ontmoeten.  
 
Natuurlijk, er moet een schip gebouwd worden, hout moet worden verzameld en het werk moet worden 
verdeeld met de juiste mensen op de juiste plaats. Geheid, anders komen we er nooit. 
 
Het duurt even voor die boot af is. Zo veel details moeten goed zijn. De boot moet zeewaardig zijn en 
bestand tegen grote stormen. Hij moet getest worden en kan niet eerder vertrekken dan dat we zeker weten 
dat hij goed is.  
 
De kunst ligt er echter in om de goesting en het enthousiasme warm te houden, te blijven voeden, met het 
doel als kompas. Hoe anders voelt het immers als je weet waar je het voor doet. Als je weet dat het schip 
dat je aan het bouwen bent die eindeloze zee en de stormen die daar woeden, kan trotseren. 
 
2022 biedt ons de uitdagende kans het verlangen naar de eindeloze zee levend te houden, zowel bij het 
beleid als bij de medewerkers, en er voluit voor te gaan…. Nieuwe kansen in het kielzog van de tegenslag. 
 
Terwijl ik dit laatste woordje neerschrijf, kijk ik uit op een blauwe lucht met slechts hier en daar een wollige 
witte wolk. De wind ruimt. De lente/luwte kondigt zich op kousenvoeten aan. 
 
Terugblikkend op het afgelopen jaar stemt dit hoopvol. Samen kunnen we het tij keren en varen we in 
gestrekte koers de toekomst tegemoet.  
 
Aan de einder duiken de eerste windmolens op… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit verslag :  
Sofie Goossens, Hans Paredis, Kim De Boysere, Toine Perneel, Sarah De Vriese, Vanessa Hoste 


