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VOORWOORD 

2019 … 

Het jaar van de grote verbouwing van onze kantoren. Dit heeft wel wat implicaties gehad op onze werkplaats. 

In februari 2019 zijn we met de ganse dienst verhuisd naar een groot appartement van de Gasthuiszusters 

Augustinessen te Herent. Gelukkig voelden we ons hier snel thuis en kon de werking van Amber ongestoord 

verder lopen.  

 

Ons bouwproject omvat ook de aanbouw van 2 studio’s in ons pand die we ter beschikking willen stellen van 

onze jongeren en gezinnen. Gezien de verhoging van de leeftijdsgrens van onze modules naar 25 jaar en de 

grote aandacht voor de overgang van jongvolwassenen van de jeugdhulp naar de volwassenhulpverlening 

wordt het thema huisvesting nog belangrijker dan het al was. Er zijn het voorbije jaar heel wat nieuwe 

initiatieven en samenwerkingen opgestart waar we als organisatie actief mee samenwerken. Onze studio’s 

willen we als een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod inzetten, namelijk als doorgangs- en flexstudio. 

Meer uitleg hierover vind je in dit jaarverslag.  

 

In 2019 integreerden we het Innovatief Project conflicthantering in onze structurele werking waarmee we een 

vernieuwend aanbod creëerden in onze regio. Conflicthantering (CH) is nu een ondersteunende module naast 

onze begeleidingsmodules contextbegeleiding (CB) en contextbegeleidingen autonoom wonen (CBAW).  

De werking wordt in dit jaarverslag ook apart voorgesteld.  

  

In voorliggend jaarverslag geeft elk team een beschrijving van hun werking van het voorbije jaar aan de hand 

van cijfergegevens en een korte inhoudelijke reflectie. Ook het kwaliteitsbeleid wordt kort toegelicht. 

 

Wij wensen u veel leesgenot! 

Marleen Lemmens, directeur 
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1 AMBER VZW: EEN ALGEMENE SCHETS 

1.1 Huidige erkenningen 

1.1.1 vzw Amber 

Binnen Amber hebben we ervoor gekozen om ons als organisatie te specialiseren in mobiele begeleidingen 

en ons begeleidingsaanbod te differentiëren. Vanaf het najaar van 2018 bouwen we tijdelijk  

2 contextbegeleidingen breedsporig (CB) en 1 contextbegeleiding laagintensief (CB25) om naar een module 

ondersteunende begeleiding met conflicthantering als concrete inhoud. Daarnaast kregen we 80% uitbreiding 

omwille van een extra aanbod contextbegeleiding dat we aanbieden aan Jeugdhulp Hageland.  

 

Hierdoor hebben we nu binnen Amber een capaciteit van 29 CB-modules, 24 CBAW-modules en  

1 ondersteunende module. Daarnaast presteren we nog 4 modules binnen jeugdhulp Hageland als 

gezinscoach. Dit resulteert in onderstaande invulling: 

 

 11 modules ContextBegeleiding breedsporig (CB) 

 13 modules ContextBegeleiding laag intensief (CB25) 

 5 modules Kortdurende intensieve ContextBegeleiding (CBi) 

 19 modules ContextBegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit  

 5 modules ContextBegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 

 1 ondersteunende module conflicthantering 

 

De modules ContextBegeleiding breedsporig (CB), ContextBegeleiding laag intensief (CB25) en 

Conflicthantering (CH) zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat eerste-lijnsdiensten rechtstreeks naar 

ons kunnen doorverwijzen of dat cliënten zelf één van deze begeleidingen kunnen aanvragen. 

 

De module Kortdurende intensieve ContextBegeleiding (CBi) en alle modules ContextBegeleiding in functie 

van autonoom wonen blijven voorlopig niet-rechtstreeks toegankelijk. Voor deze modules dient een aanvraag 

ingediend te worden bij de intersectorale toegangspoort. Het werkgebied betreft primair het bestuurlijk 

arrondissement Leuven, secundair aanpalende bestuurlijke arrondissementen.  

 

1.1.2 De Shelter 

‘De Shelter’ biedt 2 modules aan: 

 15 modules contextbegeleiding (mobiel) voor kwetsbare jonge (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) 

 5 modules gezinsverblijf (residentieel) met begeleiding voor kwetsbare, jonge (aanstaande) ouder(s)  

en kind(eren). 
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De Shelter situeert zich met de mobiele begeleidingen in de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. De 

residentiële trajecten kunnen zowel binnen het rechtstreeks toegankelijk aanbod (voor meerderjarigen) als 

binnen het niet rechtstreeks aanbod (voor minderjarigen) georganiseerd worden.  

 

1.2 Project verbouwingswerken 
 

In het voorjaar van 2014 kocht Amber vzw een pand aan op de Tiensesteenweg 88 in Korbeek-Lo. Het 

aangekochte pand bestond uit een woonhuis met een achtergelegen loods die oorspronkelijk ingericht was 

als magazijn voor het bewaren van diepvriesproducten. De loods werd door de vorige eigenaar gedeeltelijk 

heringericht tot kantoren, waardoor een onmiddellijke intrek van Amber mogelijk was. Een ander deel van de 

loods was nog steeds magazijn en bood mogelijkheden tot herinrichting ten voordele van de vzw.  

 

De gebouwen waren verouderd, slecht geïsoleerd en technisch niet goed uitgerust, nl. weinig verluchting, 

reukhinder, verouderde elektriciteitsvoorzieningen en geen thermisch comfort. Ook ervaarden we in functie 

van de optimalisatie van onze werking de nood aan een verbetering m.b.t. vergaderruimtes, gespreksruimtes, 

de onthaalfunctie en de kantoorruimtes. De doorgevoerde verbouwingen realiseren mee volgende 

doelstellingen:  

 

 Creëren van optimale ontvangstmogelijkheden en voldoende gespreks- (paars op plan) en 

vergaderruimtes (geel op plan).  

 Zichtbaarheid verhogen van de aanwezigheid van Amber vzw aan de straatzijde. Deze zichtbaarheid 

wordt momenteel overschaduwd door de reclame en opvallende aanwezigheid van de nachtwinkel 

(een huidige huurder van Amber vzw). 

 De beschikbare ruimte in het gebouw biedt de mogelijkheid om 2 eigen studio’s (blauw op plan) te 

realiseren. Met de doorgangsstudio willen we acute noden aan begeleiding en huisvesting opvangen 

en de brug naar reguliere huisvesting vormen. Met de tweede studio willen we een flexibel aanbod 

doen naargelang de nood die er op dat moment is bij de jongeren of gezinnen. Overstijgend willen 

we inspelen op een behoefte aan ‘rust’ en/of een nood aan ‘oefenen in het alleen wonen’.   

 Creëren van veilige en technisch goed uitgeruste kantoren en overlegruimtes. 

 Strikte opsplitsing van de verhuurde delen t.a.v. vzw Amber: 

 Verhuur externe kantoren, 

 Verhuur wooneenheden, 

 Gebruik door Amber vzw. 
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Er worden nieuwe toegangen en tussenschotten gecreëerd waardoor de verschillende gebruikers strikt van 

elkaar gescheiden worden. 

 

 

De geplande verbouwingswerken zijn in februari 2019 gestart en zullen in februari 2020 afgerond zijn. Omwille 

van de omvangrijkheid van de werken was het onmogelijk om als dienst ter plaatse te blijven werken. Gelukkig 

konden we tijdens de verbouwingswerken terecht bij de Gasthuiszusters Augustinessen te Herent waar zij een 

groot appartement ter beschikking stellen van Amber. Eind april verhuizen we terug naar ons eigen gebouw 

dat omgetoverd is in een open, licht en ruim gebouw waardoor we ons werk in een aangename omgeving 

verder kunnen zetten.  

 

 



Amber vzw: een algemene schets 

 

Amber vzw   4 

 

 

 

INNOVATIE:  

Amber vzw investeert in innovatieve projecten die groeien vanuit noden die we merken bij onze gezinnen of 

jongeren. Indien gewenst proberen we deze innovatieve zaken in de werking te implementeren. 

 

 Opstart CIG de Shelter (2012). 

 

Sinds 2005 hebben we een bijzondere aandacht voor de noden van jonge, kwetsbare gezinnen met 

zeer jonge kinderen in onze regio en verschillende jaren zaten we regelmatig met betrokken 

organisaties hierrond samen. Dit leidde uiteindelijk tot de opstart van CIG De Shelter in samenwerking 

met vzw De Wissel en Monte Rosa.  

 

 Innovatief project netwerkversterkend werken (2015-2016).  

 

Het project netwerkversterkend werken in de jeugdhulp realiseerden we samen met (collega-) 

organisaties, Sporen, Tonuso, de consulenten van OCJ en SDJ en Odisee. We werken sindsdien met 

een uitgesproken visie en methodieken rond netwerkversterkend werken en bieden hierrond 

vorming.  

 

 Innovatief project conflicthantering (2017-2018).  

 

De module conflicthantering is een ondersteunend aanbod voor opvoedingsfiguren in 

(hoog)conflictueuze gezinssituaties. Er wordt met opvoedingsfiguren gewerkt rond onderlinge 

communicatie, het hanteerbaar maken van conflicten en er wordt stil gestaan bij het effect van de 

conflicten op de kinderen. Omwille van de groeiende interesse in deze ondersteunende methodiek, 

en het hierbij aangeboden materiaalpakket, stellen wij dit in combinatie met een vorming ter 

beschikking van hulpverleners.  
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SAMENWERKING: 

Amber vzw werkt intens samen met andere organisaties. Enkel op deze manier kunnen we als organisatie 

streven naar de meest optimale werking en dienstverlening. 

 

 Partner van het nieuwe team Jeugdhulp Hageland (vanaf 2018). 

 

We hebben van bij de start het concept van integrale gezinszorg in het Hageland mee ontwikkeld. 

Jeugdhulp Hageland is een regionaal samenwerkingsverband. We hebben gekozen voor een 

intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt 

tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen. Het team bestaat uit ervaren gezinscoaches uit 

diverse sectoren van de hulpverlening, aangevuld met 2 eerstelijnspsychologen, een 

tweedelijnspsycholoog en een coördinator. Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het 

gezin zelf aanbrengt. 

 

Vanuit Amber leveren we een gezinscoach in het team en bieden we 3 mobiele begeleidingen van 

1,5u per week en 1 traject conflicthantering (= 5 modules van 1u) expliciet voor Jeugdhulp Hageland 

aan. De module contextbegeleiding kan op maat van de vraag van het gezin en in afstemming met 

de gezinscoach en Amber bepaald worden (CB of CB25). Er wordt aangemeld vanuit Jeugdhulp 

Hageland voor contextbegeleiding als er duidelijke vragen rond opvoedingsondersteuning zijn.  

 

Gezinscoach en contextbegeleider lopen zo een traject naast en in afstemming met elkaar in het 

gezin. De gezinscoach brengt de vragen vanuit de verschillende levensdomeinen in kaart en houdt 

de rode draad vast. De contextbegeleider kan zich zo specifiek focussen op de opvoedingsvragen die 

leven.  

 

In augustus 2019 werd deze samenwerking verlengd tot juni 2020. Dan wordt opnieuw bekeken en 

geëvalueerd of de extra inzet vanuit Amber wordt verdergezet op dezelfde manier. 

 

 Samenwerking met nieuwe initiatieven rond huisvesting voor jongvolwassenen tussen 17 en 25 jaar 

(vanaf 2019). 

 

 Brughuis: het Brughuis is een gemeenschapshuis in Leuven vanuit sociaal ondernemerschap 

dat huisvesting kan bieden voor 4 sociaal kwetsbare jongeren en 2 reguliere studenten. Het 

Brughuis biedt ‘gewone’ ondersteuning en betrokkenheid door jongeren onderling en door 

de vaste huiscoach. De focus ligt op het stimuleren van de eigen autonomie en 

verantwoordelijkheid van de jongeren, rekening houdend met hun kwetsbaarheid. Binnen 

het Brughuis wordt 1 kamer voorbehouden voor jongeren die begeleid worden in een CBAW-

traject vanuit Amber vzw. Een CBAW-traject is een vereiste om jongeren te kunnen 

huisvesten in het Brughuis. 
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 Kotlab: Kotlab is een project voor beschut wonen, dat wordt gefinancierd door de overheid 

om een laagdrempelig hulpverleningsaanbod te creëren voor jongvolwassenen met een 

‘vermoeden van een’ psychische kwetsbaarheid. Vzw De Hulster (Leuven) en vzw Hestia 

(Tienen) bieden elk vier plaatsen aan in 2 huizen, en werken nauw samen voor 

doorverwijzingen, uitbouwen van een beleid en uitwisselen van expertise met drie partners: 

het CAW, de Wissel en Amber vzw. Een CBAW-traject kan samengaan met een huisvesting 

in Kotlab, maar is geen vereiste om er te kunnen verblijven. 

 

In de samenwerking met Amber vzw hebben beide projecten de opzet om te kunnen 

voorzien in een tandembegeleiding voor jongeren die nood hebben aan een hogere 

intensiteit in ondersteuning.  

 

 Samenwerking met de integrale toegangspoort, team continuïteit, rond jongvolwassenen met een 

psychische kwetsbaarheid (vanaf 2019). 

 

Vanuit onze werking merken we op dat er meer en meer jongeren instromen met een complexe 

problematiek, waarbij de keuze van welke ondersteuning zij nodig hebben niet zo evident is. Zij 

bevinden zich op de grens tussen jeugdhulpverlening en volwassenhulpverlening, wat maakt dat het 

vaak niet makkelijk is om te kunnen inspelen op hun noden. Team continuïteit vanuit de integrale 

toegangspoort denkt voor deze jongeren mee na over gepaste hulpverlening. Zij gaan op zoek naar 

partners en brengen deze samen om na te denken over jongeren op casusniveau.  

 

In de toekomst willen we ook samen met hen zoeken en nadenken over mogelijkheden in meer 

structurele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met psychiatrie, volwassenhulpverlening, … Dit 

staat echter nog in de kinderschoenen en wordt verder uitgewerkt.   

 

 Convenant Monte Rosa en De Wissel (vanaf 2020). 

 

Vanaf 1 januari 2020 start een convenant tussen Amber, Monte Rosa en de Wissel om een nieuwe 

samenwerkingsvorm te ontwikkelen. De hoofddoelstelling is om de concrete hulpverleningstrajecten 

meer continuïteit te kunnen bieden door naadloos te kunnen schakelen naar modules van de collega-

organisatie. Daarnaast willen we ook de samenwerkingsmogelijkheden op vlak van pedagogische, 

inhoudelijke en organisatorische taken exploreren. 

 

 Het realiseren van 2 doorgangsstudio’s voor jongeren binnen onze gebouwen (vanaf 2020). 

 

Met de doorgangsstudio willen we acute noden aan begeleiding en huisvesting opvangen en de brug 

naar reguliere huisvesting vormen. Met de tweede studio willen we een flexibel aanbod doen 

naargelang de nood die er op dat moment is bij de jongeren of gezinnen.  
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1.3 Personeel en Raad van Bestuur  

PERSONEEL 2019 

Directie 

Marleen Lemmens  

Coördinatoren 

Inhoudelijk coördinator: Anne Broere  

Organisatorisch coördinator: Brunhilde Schiettecatte (tot 31/8/19) 

                                                    Jona Ausloos (vanaf 1/9/19) 

Administratief coördinator: Anita van Gils (uit dienst 3/3/19) 

                                                 Hanne Vandenbroucke (in dienst 1/4/19) 

Contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW) Contextbegeleiding (CB) 

Koen Hellinckx 

Thomas Nijs  

Sarah Polfliet 

Naomi Elen 

Simon Houthuys (in dienst 27/3/19) 

Lies Larivière (1/5/19 tot 31/12/19) 

Severien Helsen (uit dienst 9/8/19) 

Marjan Wyers (uit dienst 10/2/19) 

Sara De Wachter (uit dienst 24/3/19) 

Patrice Dewolf 

Hanne Verbruggen 

Jona Ausloos 

Charlotte Luyckx 

Elke Adriaens 

Lara Mondonck 

Laura Janssens 

Hanne Desmet (in dienst 23/9/19) 

Barbara Beelen (in dienst 4/11/19) 

Laure Beeckmans (in dienst 5/11/19) 

Hazel Potemans (27/3/19 tot 27/8/19) 

Djil Cuveele (uit dienst 27/10/19) 

Administratie Logistiek 

Marleen Keymolen 

Monique Moerenhout 

Hilde Van de Cauter 

Wim Loeckx 

 

Stagiaire Vrijwilligers 

Birthe Meeus Jef Sellekaerts 

Raad van Bestuur 

Jeannine Engelbosch, Henri Homblé, Jan Michiels, Cindy Penninck, Rony Timmermans (voorzitter), Jos Vrebosch (secretaris). 

Waarnemende leden: Marleen Lemmens, Anita Van Gils (tot 3/3/19), Hanne Vandenbroucke (vanaf 1/4/19) 

Algemene Vergadering 

Leden van de Raad van Bestuur aangevuld met: Ine Helsen, Johan Mommaerts, Davy Nijs, Ria Van Laer, Tine Sinnaeve (beschermend lid) 
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1.4 Vorming 
Vorming heeft een centrale plaats in onze organisatie. In 2019 namen de werknemers deel aan: 

DIRECTIE: 

 MCMIM bvba, ‘Coaching overleg beleid’, mei 2019 tot september 2019 

 Yelloow, ‘Kleurenanalyse’, 9 mei 2019: Marleen Lemmens 

 Bsides, ‘Coaching beleid’, 28 juni 2019 en 7 november 2019: Marleen Lemmens 

 Karin Ferfers, ‘Verdieping verbindende communicatie: angsten’, 11 september 2019: Marleen 

Lemmens 

 Karin Ferfers, ‘Verdieping verbindende communicatie: conflicten’, 16 oktober 2019: Marleen 

Lemmens 

 Jeugdhulp Hageland, ‘Netwerkdag Jeugdhulp Hageland’, 28 november 2019: Marleen Lemmens 

 

COÖRDINATIE: 

 MCMIM bvba, ‘Coaching overleg beleid’, mei 2019 tot september 2019 

 Centrum voor afstandsonderwijs, ‘Basisopleiding boekhouding’, 1 januari tot 31 december 2019: 

Hanne Vandenbroecke 

 UPC Leuven, ‘Complexe echtscheidingen Over-hoop’, 1 februari 2019: Anne Broere en Brunhilde 

Schiettecatte 

 KULeuven, ‘Studiedag Burnout Assessment Tool’, 20 maart 2019: Anne Broere 

 Pleegzorg, ‘Studievoormiddag Systematische besluitvorming in het kader van terugkeer naar 

huis’, 10 april 2019: Anne Broere 

 UPC Leuven, ‘Kindreflex’, 6 mei 2019: Anne Broere 

 Yelloow, ‘Kleurenanalyse’, 9 mei 2019: Anne Broere, Brunhilde Schiettecattte en Hanne 

Vandenbroecke 

 Larcier, ‘Studiedag: het belang van het kind. Ouder voor altijd?’, 10 mei 2019: Brunhilde Schiettecatte 

 VK Antwerpen, ‘Congres Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen’, 23 en 24 mei 2019: 

Anne Broere 

 Acerta, ‘Sterk weer aan het werk!’, 7 juni 2019: Hanne Vandenbroucke 

 De Wiekslag, ‘Teamvorming Geweldloos Verzet’, 11 juni 2019: Anne Broere, Brunhilde Schiettecatte 

 Yelloow, ‘Kleurenanalyse’, 20 juni 2019: Jona Ausloos 

 Bsides, ‘Coaching beleid’, 28 juni 2019: Anne Broere, Brunhilde Schiettecatte, Hanne Vandenbroecke 

en 7 november 2019: Anne Broere, Jona Ausloos, Hanne Vandenbroecke 

 Het Raster vzw, ‘Teamvorming ASS’, 19 september 2019: Jona Ausloos, Anne Broere 

 Acerta, ‘Arbeidsduur in de social profit’, 22 oktober 2019: Hanne Vandenbroecke 
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 VK Leuven – Kristof Desair, ‘Teamvorming verontrusting’, 24 oktober 2019: Anne Broere, Jona 

Ausloos 

 Icoba, ‘Blij dat jij in mijn team zit’, 18 november 2019: Hanne Vandenbroecke 

 Gezin Centraal, ‘Sleutelfiguren Gezin Centraal’, 25 november 2019: Anne Broere 

 Jeugdhulp Hageland, ‘Netwerkdag Jeugdhulp Hageland’, 28 november 2019: Anne Broere, Jona 

Ausloos 

 Jongerenwelzijn, ‘Kwaliteitsdag’, 2 december 2019: Anne Broere 

 

CBAW: 

 Icoba, ‘Methodiekencaroussel Kopp/Koap’, 11 maart 2019: Naomi Elen 

 Kaizen, ‘(Co)housing First’, 9 december 2019: Koen Hellinckx, Sarah Polfliet 

 

CB: 

 Bindkracht, ‘Opgroeien in armoede’, 24 januari en 1 oktober 2019: Elke Adriaens 

 CKG De Schommel, ‘Gezin Centraal’, 25 en 26 februari 2019, 15 en 19 maart 2019: Lara Mandonx en 

Sara de Wachter, 29 april 2019: Lara Mandonx 

 Icoba, ‘Methodiekencaroussel Kopp/Koap’, 11 maart 2019: Djil Cuveele en Laura Janssens 

 UPC Leuven, ‘Kindreflex’, 6 mei 2019: Laura Janssens 

 Arktos, ‘Opleiding aandacht in actie’, 22, 23 en 24 mei 2019: Djil Cuveele  

 VK Antwerpen, ‘Congres Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen’, 23 mei 2019: 

Patrice Dewolf 

 VK Antwerpen, ‘Congres Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen’, 24 mei 2019: 

Hanne Verbruggen 

 De Wiekslag, ‘NVR’, 11 juni 2019: Lara Mondonx, Elke Adriaens, Hanne Verbruggen, Patrice Dewolf, 

Laura Janssens, Hazel Potemans, Anne Brunhilde Jona Djil Cuveele 

 CGG Vlaams-Brabant Oost, ‘Kinderen uit de knel’, 2 juli 2019: Patrice Dewolf 

 Jongerenwelzijn, ‘Eerste hulp bij echtscheiding’, 9 september 2019: Patrice Dewolf 

 Het Raster vzw, ‘Teamvorming ASS’, 19 september 2019: Lara Mandonx, Birthe Meeus, Elke Adriaens, 

Patrice Dewolf, Laura Janssens, Djil Cuveele, Hanne Verbruggen 

 Larcier, ‘Studiedag: het belang van het kind. Ouder voor altijd?’, 20 september 2019: Elke Adriaens, 

Birthe Meeus, Hanne Verbruggen en Lara Mandonx 

 Agentschap Integratie en Inburgering, ‘Infosessie Sociale Tolken’, 2 oktober 2019: Birthe Meeus, 

Patrice Dewolf 

 VZW Sporen, ‘Signs of Safety’, 14 oktober 2019, 9 en 29 december 2019: Hanne Desmet 

 VK Leuven – Kristof Desair, ‘Teamvorming verontrusting’, 24 oktober 2019: Lara Mandocx, Elke 

Adriaens, Birthe Meeus, Patrice Dewolf, Djil Cuveele, Laura Janssens, Hanne Verbruggen 
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 PXL Hasselt, ‘Scheidingscongres’, 25 oktober 2019: Birthe Meeus, Patrice Dewolf en Hanne 

Verbruggen 

 Jongerenwelzijn, ‘Signs of Safety’, 29-30-31 oktober 2019: Hanne Verbruggen 

 SHH en Kleine K Leuven, ‘Infant Mental Health’, 21 november 2019: Patrice Dewolf 

 Jeugdhulp Hageland, ‘Netwerkdag Jeugdhulp Hageland’, 28 november 2019: Birthe Meeus 

 Rapunzel vzw, ‘Studiedag nieuw-samengestelde gezinnen’, 29 november 2019: Lara Mandocx, 

Laura Janssens en Elke Adriaens 

 

ADMINISTRATIE: 

 Icoba, ‘Blij dat jij in mijn team zit’, 18 november 2019: Hilde Van de Cauter, Monique Moerenhout, Wim 

Loeckx en Marleen Keymolen 

 Idewe, ‘Bijscholing EHBO’, 26 augustus 2019: Wim Loeckx 
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2 CONTEXTBEGELEIDING AUTONOOM WONEN 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen begeleidt jongeren en hun netwerk. De jongere is hierbij 

tussen 17 en 25 jaar, woont alleen of wil alleen gaan wonen en heeft hierbij ondersteuning nodig. Het doel is 

het zelfstandig functioneren van de jongere te stimuleren en te verhogen. Samen met de begeleider bekijkt 

de jongere stap voor stap hoe hij/zij het nieuwe zelfstandige leven zo goed mogelijk vorm kan geven, waar 

mogelijk in verbinding met zijn netwerk. Naast praktische zaken kunnen verschillende thema’s aan bod komen: 

huishouden, schoolwerk, financiën, administratie, vrije tijd emotioneel welzijn, relaties…. 

 

Inleiding 

Het registratiesysteem maakt een onderscheid tussen de starters en stoppers. Dit jaar wordt er slechts voor 

een aantal onderdelen onderscheid gemaakt tussen de werkvormen CBAW en CBAW+. Het 

registratiesysteem verdeelt de gegevens in drie grote delen, nl. vaststaande gegevens bij de start van de 

begeleiding, gegevens over het verloop van de begeleiding met focus op huisvesting en netwerk en tenslotte 

gegevens over het einde van de begeleiding.  

 

In dit jaarverslag bespreken we de registratie (zowel start als stop) van de jongeren die hun begeleiding in 2019 

afgerond hebben. De gegevens van de starters uit 2019 zullen aan bod komen in het jaar waarin zij hun 

begeleiding afronden. 

 

Aanmeldingen en wachtlijst 

Met de komst van de Integrale Jeugdhulp in 2015 werd er een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening (RTH) en niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH).  Om aanspraak te 

kunnen maken op hulpverlening van het niet-rechtstreeks aanbod is er een toegangsticket nodig van de 

Integrale Toegangspoort. Voor contextbegeleiding in functie van autonoom wonen betekent dit dat de 

modules CBAW en CBAW+ binnen het niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod gesitueerd zijn. 

De CBAW-aanmeldingen worden beheerd door de Integrale Toegangspoort dmv het digitaal systeem 

INSISTO. De aanmelders kunnen een A-document indienen bij de Poort en na positief advies voor de 

gevraagde hulpverlening komt een jongere op de wachtlijst van de dienst met het gewenste aanbod. Van 

zodra wij een open plaats hebben, nemen wij contact op met de aanmelder en de jongere bovenaan de 

wachtlijst. De wachttijd voor CBAW-opstarters stijgt jaar na jaar. Om hier een duidelijker beeld op te krijgen, 

registreerden we in 2019 bij de starters hoe lang zij al op de wachtlijst staan.   

We verdelen de starters in 2 groepen: 

 Jongeren die met prior1 aangemeld worden op de wachtlijst (2 herstarters, 5 priors toegangspoort, 2 

migratiedossiers van een andere CBAW-dienst). Deze jongeren kunnen uiteraard een invloed hebben 

op de wachttijd van de jongeren zonder prior op de wachtlijst. 

 Jongeren die zonder prior aangemeld worden. 

 
1 Jongeren met prior komen bovenaan de wachtlijst terecht en krijgen voorrang om op te starten wanneer er een open plaats is. 
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.  

In 2018 werden er 5 priors opgestart, zij werden allen binnen de 16 dagen opgestart. Dit jaar zijn 9 van de 19 

starters via een prior-vraag opgestart. Door het hoge aantal prior-vragen stijgt niet alleen hun wachttijd, 

gemiddeld 54 dagen, maar ook deze van de reguliere wachtlijst. Jongeren zonder prior moeten gemiddeld 

276 dagen wachten om te kunnen starten met de begeleiding. De wachttijd varieert van 129 – 398 dagen! 

 

Bezetting en contacturen 

Dit jaar was de gemiddelde bezetting van het CBAW-team 108,9%. Doorheen de maanden blijft er een variatie 

van de bezetting (98% - 120%). Het aantal begeleidingen varieert van 25 – 30. Het valt op dat we dit jaar altijd 

boven onze capaciteit zaten qua bezetting. Wanneer (langdurige) begeleidingen geleidelijk aan afgerond 

worden daalt meestal de frequentie van contacten. De begeleider in kwestie heeft dan wel al ruimte om een 

nieuwe begeleiding op te starten waardoor we er dan tijdelijk meer dan 24 jongeren in begeleiding zijn.  Dit 

kan uiteraard ook zijn effect hebben op de bezetting, zo zien we dit jaar minder pieken in de bezetting maar 

een constant hogere bezetting.  

 

CBAW 2015 2016 2017 2018 2019 

Bezetting 100% 96,60% 101,5% 108,2% 108,9% 

Contacturen 74,75% 72% 82,5% 82% 84% 

Tabel 1: Bezetting en contacturen 

 

Naast de bezetting registreren we op vraag van Agentschap Opgroeien ook de contextcontacten met de 

jongeren en hun netwerk. Deze contextcontacten worden door het Agentschap omschreven als ‘alle aan 

hulpverleningsdoelstellingen gekoppelde begeleidingscontacten met de jongere en zijn ruime context’.  Deze 

0 50 100 150 200 250 300

2018

2019

Wachttijd

Jongeren met prior Jongeren zonder prior



Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW) 

 

Amber vzw   13 

 

contacten kunnen zowel face-to-face, telefonisch als met behulp van nieuwe media worden uitgevoerd. De 

resultaten zijn geen kwalitatieve meting van de organisatie of van de cliëntentrajecten. Organisaties kunnen 

de cijfers gebruiken om de eigen werking te evalueren en te bekijken hoe ze hun modules verder wensen in 

te zetten.  

Vanuit het Agentschap is het richtcijfer voor de contacturen per week per jongere 1,8u. Bij dit cijfer wordt geen 

rekening gehouden met geannuleerde contacten of geen contacten omwille van verlof of ziekte van jongere 

of begeleider. Ook contacten met andere betrokkenen (bv. school, hulpverleners, …) zonder aanwezigheid van 

de jongere of zijn netwerk worden niet geregistreerd. Dit vanuit de idee van de overheid zicht te willen krijgen 

op de effectieve rechtstreekse contacten van een begeleider met een jongere of het netwerk. Rekening 

houdend met dit alles hebben de teams een richtcijfer vooropgesteld. Voor CBAW is dat 70% van het richtcijfer 

van jongerenwelzijn. Dit jaar halen we 84%.  
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2.1 Jaaroverzicht van de begeleide jongeren 

2.1.1 Algemeen 

In 2019 begeleidden we in totaal 42 jongeren in de werkvorm CBAW en de werkvorm CBAW+. Er werden 19 

jongeren gestart in 2019, 10 jongeren in de werkvorm CBAW en 9 in de werkvorm CBAW+. Er is geen vaste 

verdeling in het aantal begeleidingen dat binnen de werkvorm CBAW of CBAW+ opstart. Sommige 

begeleidingen worden aangemeld met een duidelijke vraag naar opstarten met en vanuit het netwerk. 

Wanneer het niet uit de aanmelding duidelijk is maken de begeleiders bij de aanmelding (na kennismaking en 

intake) of tijdens de startfase van de begeleiding zelf de inschatting in welke werkvorm de begeleiding best 

zou starten. Van de stoppers zijn er 5 jongeren zowel gestart als afgerond in 2019, dit zijn er evenveel als vorig 

jaar. Drie andere afgeronde begeleidingen werden opgestart in 2018, zeven in 2017 en nog eens 2 in 2016. 

Daarnaast zijn er tien jongeren die in 2019 in begeleiding waren en reeds startten met CBAW in 2016, 2017, 

2018 en 2019, deze werden noch bij de “starters”, noch bij de “stoppers” geregistreerd. Dit zijn 2 jongeren minder 

dan vorig jaar, we bespreken dit verder bij de begeleidingsduur (1.1.4.1). Tussen de starters van 2016 (23) en 

2017 (16) was er een groot verschil, in 2018 bleef het aantal starters stabiel (15). In 2019 gaat het aantal starters 

weer omhoog (19). Het aantal langdurige begeleidingen blijft groot (10) deze begeleidingen zorgen voor 

minder verloop.  
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2.1.2 Vaststaande gegevens uit de startfase van de begeleiding 

2.1.2.1 Identificatie verwijzer 

 CBAW/CBAW+ Totaal 

ITP-consulenten 
OCJ 1 

7 
SDJ 6 

ITP/brede instap 

Pleegzorg 3 

10 

JAC 2 

Diensten BJB 3 

CLB 1 

MFC Combo 1 

Tabel 2: Identificatie verwijzer 

Vorig jaar (2018) gebeurde ongeveer 75% van de aanmeldingen zonder betrokkenheid van een consulent, dit 

jaar is dat nog 59%. Dit wil zeggen dat we een andere groep contactpersoon-aanmelders hebben die op te 

delen zijn in 2 groepen: aanmelders uit de bijzondere jeugdzorg en aanmelders uit andere sectoren. De 

aanmelders uit andere sectoren (JAC, CLB, en pleegzorg) meldden in totaal 6 jongeren aan. Nog eens 4 

jongeren werden verwezen door diensten uit de bijzondere jeugdzorg. Zij hebben dus allen geen consulent. 

 

2.1.2.2 Identificatie cliënt 

In het luik identificatie wordt gekeken naar het geslacht, de leeftijd, de etnische origine, het 

hulpverleningsverleden, onderwijs, statuut, inkomsten en eventuele delicten en druggebruik van de jongeren.  

 

a) Geslacht 

Het aantal jongens en meisjes dat afgerond werd ligt volledig in dezelfde lijn als de cijfers van het afgelopen 

jaar. Er rondde 6 meisjes en 11 jongens af. In januari 2020 zijn er 11 jongens en 8 meisjes in begeleiding, 1 op 3 

jongeren is dus een vrouw. 

 

 

b) Leeftijd bij de start 

Ongeveer de helft van de jongeren is minderjarig op het moment dat zij met de begeleiding starten. Het valt 

op dat de uitzonderlijke startleeftijden jaarlijks blijven terugkomen. Er zijn 2 jongeren die voor de leeftijd van 

17 jaar startten en 1 jongere die bijna 20 jaar is bij de start (het gaat om een heropstart na tijdelijke 

doorverwijzing).  
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De verdeling ziet er dan als volgt uit: 

 2018 2019 

16,5 jaar – 17 jaar 3 2 

17 jaar – 17,5 jaar 5 2 

17,5 jaar – 18 jaar 5 5 

18 jaar – 18,5 jaar 1 6 

18,5 jaar – 19 jaar 1 0 

19 jaar – 19,5 jaar 0 1 

19,5 jaar – 20 jaar 1 0 

20 jaar – 20,5 jaar 0 1 

Totaal 16 17 

Tabel 3: Identificatie cliënt volgens leeftijd  

 

c) Origine 

Bij de etnische afkomst stellen we vast dat er van de 17 geregistreerde stoppers 11 (65%) van Belgische afkomst 

zijn, vorig jaar was 38% van de stoppers van Belgische origine. De toestroom van niet begeleide minderjarigen 

en vluchtelingen is stilaan wat gestabiliseerd. Dit toont zich in de cijfers. 

 

d) Hulpverleningsverleden 

We registreerden het hulpverleningsverleden van de jongeren bij opstart van de begeleiding. Van één jongere 

weten we dat hij geen hulpverleningsverleden heeft voor de opstart van CBAW. Hij zal in de verdere cijfers 

van het hulpverleningsverleden niet opgenomen worden. Voor 16 van de 17 jongeren is er sprake van een 

hulpverleningsverleden binnen of buiten de bijzondere jeugdzorg. Deze cijfers zijn reeds enkele jaren stabiel. 

We onderscheiden 2 soorten van hulpverlening, deze voor de toegangspoort (rechtstreeks toegankelijk) en 

deze achter de toegangspoort (toegangsticket is noodzakelijk).  
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In onderstaande tabel tonen we een overzicht van de hulpverlening die voor en achter de toegangspoort 

geregistreerd werd.  

Hulpverlening achter de 

toegangspoort 

2019 Hulpverlening voor de 

toegangspoort 

2019 

Residentie BJB 3 Residentiële opvang CAW 2 

Kamertraining 1 Ambulante hulpverlening 

CAW 

1 

OOOC 1 Pleeg – of opvanggezin 4 

Gemeenschapsinrichting 2 Dienst Geestelijke 

Gezondheidszorg 

3 

Alternatieve 

maatregelen/projecten bjb 

5 Andere ambulante 

therapeutische 

hulpverlening 

3 

CBAW 0 Psychiatrie 2 

Ambulante hulpverlening 6 Psychologe 0 

Pleeggezin 2 Leerlingbegeleiding/CLB 7 

Geen 6 Asielcentrum/opvang 

NBBM 

3 

  Andere opvang  4 

  Geen 2 

Totaal 20 Totaal 29 

Tabel 4: Soorten hulpverlening waarmee de jongeren reeds te maken kregen 

 

Bij de verdeling tussen beiden zien we dit jaar wel enkele opvallende cijfers. Er zijn 9 van de 16 jongeren die 

zowel voor als achter de toegangspoort een hulpverleningsverleden hebben. Een grote groep van de jongeren 

verbleef al eens in een leefgroep of pleeggezin. Hiernaast blijft ook de groep jongeren die hulp binnen de 

geestelijke gezondheidszorg of psychiatrie kreeg groot.  

 

e) Onderwijs 

In totaal waren 11 van de 17 jongeren bij de start van hun begeleiding nog bezig met een opleiding. 

 2018 2019 

Nog bezig met onderwijs 12 11 

Opleiding voltooid 2 0 

Opleiding voortijdig onderbroken 2 6 

Tabel 5: Identificatie cliënt volgens voltooiing opleiding 
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Het merendeel (8) van de jongeren die een opleiding volgden deden dit in het middelbaar onderwijs in een 

beroeps of technische richting. Eén jongere volgde deeltijds onderwijs, één jongere zit op de universiteit en 

nog eens 1 jongere volgde OKAN-onderwijs (onthaalklas anderstaligen Nederlands). Dit jaar valt het op dat 

reeds 6 jongeren voor de start van CBAW hun opleiding voortijdig onderbroken hebben, zij hebben slechts 

onderwijs gevolgd tot het 2e, 3e of 4e middelbaar. We komen verder nog terug op het statuut van de jongeren 

bij het einde van de begeleiding. Blijven ze hun onderwijs volhouden tijdens de periode van alleen wonen of 

zijn er dan grote wijzigingen?  

 

f) Statuut en inkomsten 

Bij de start zijn er 11 jongeren nog bezig met een opleiding, zij hebben dus ook het statuut van student.  

Van de 6 jongeren die geen student meer zijn, is er één die een tijdelijk werk heeft, één volgt een 

beroepsopleiding via de VDAB de andere zijn in hun wachttijd of niet uitkeringsgerechtigd.  

 

Dit geeft onderstaande verdeling van inkomsten aan het begin van de begeleiding: 

 2019 

Geen eigen inkomen 4 

Inkomen uit werk 1 

Inkomen verblijfssubsidie 7 

Inkomen OCMW 4 

Andere 1 

Totaal 17 

Tabel 6: Identificatie cliënt volgens inkomensbron 

 

Deze verdeling toont ons dat het aantal jongeren met een verblijfssubsidie stabiel blijft, deze subsidie is gelinkt 

aan de minderjarigheid bij de opstart van de begeleiding. De jongeren krijgen een verblijfssubsidie vanuit 

Opgroeien omdat zij nog niet in aanmerking komen voor een leefloon (vanaf 18 jaar).  

 

g) Delicten/druggebruik 

Van de 17 stoppers zijn er 3 jongeren die delicten pleegden die ook geregistreerd zijn bij de politie. De aard 

van de delicten valt dit jaar op. Het gaat om de ‘reguliere’ drugsdelicten en feiten tegen goederen maar ook 2 

jongeren pleegden feiten tegen personen en 1 iemand pleegde een zedendelict. Het aantal jongeren dat feiten 

pleegt blijft dus ongeveer gelijk maar de ernst van de feiten verschuift zich wel. 

 

Wat druggebruik betreft, stellen we vast dat 9 jongeren aangeven geen drugs te gebruiken, 5 jongeren 

gebruiken occasioneel drugs. Nog eens 3 jongeren hebben een problematisch druggebruik. Zo’n 50% van de 

jongeren gebruiken drugs, dit is een stijging tegenover de afgelopen jaren.   
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2.1.3 Gegevens met betrekking tot het verloop van de begeleiding 

2.1.3.1 Huisvesting  

Verblijfplaats bij de start van de begeleiding 

Bij de start van de begeleiding verbleven slechts 8 van de 17 jongeren in hun context: één bij beide ouders, 

grootouders, partner, pleeggezin en stiefouders, nog eens drie jongeren woonden bij hun mama.  In totaal 

verbleven 5 jongeren in een voorziening, vorig jaar waren dit er nog 9. Het spreekt voor zich dat niet-begeleide 

minderjarige jongeren niet in hun context kunnen verblijven bij de start van de begeleiding.  

 

In een overzicht ziet dat er als volgt uit: 

 2018 2019 

Mama en papa 0 1 

Mama  2 3 

Papa 0 0 

Paternale grootouders 0 1 

Pleegouders 0 1 

Stiefouders(s) 0 1 

Partner 3 1 

Vrienden/kennissen 1 2 

Woont alleen 1 2 

Gemeenschapsinstelling 0 1 

Asielcentrum/opvang NBBM 5 2 

Psychiatrie 1 1 

Andere 3 1 

Totaal 16 17 

Tabel 7: Verblijfplaats bij de start van de begeleiding 

 

Duur van de fase voorafgaand aan het zelfstandig wonen 

Alle jongeren die dit jaar afgerond werden hebben doorheen de begeleiding alleen gewoond. Vier jongeren 

woonden alleen bij de start van de begeleiding, op het einde van de begeleiding zijn er 5 jongeren die niet 

langer alleen wonen.  
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We starten met een weergave van de duur van de fase voorafgaand aan het zelfstandig wonen weer: 

 2018 2019 

Woonde alleen bij de start van de 

begeleiding 

4 4 

< 1 maand 1 4 

1 – 2 maanden 2 3 

2 – 3 maanden 2 2 

3 – 4 maanden 1 1 

4 – 5 maanden 0 2 

5 – 6 maanden 0 0 

> 6 maanden 2 1 

Totaal  14 17 

Tabel 8: Duur van de fase voorafgaand aan het zelfstandig wonen 

 

Woonsituatie 

Reeds 4 jongeren hadden bij de start van de begeleiding een eigen woonplaats (3 eigen studio en 1 met partner 

samenwonend). Zij hebben dus niet verder moeten zoeken naar een woning. De andere 13 jongeren hadden 

gemiddeld na 2 maanden een eigen plek. We moeten deze termijn wel nuanceren. Slechts 6 jongeren hadden 

als eerste woonst een eigen studio/kamer, twee hiervan konden samen met hun partner huren waardoor zij 

meer budget hadden. De overige jongeren hadden als 1e woonst een woonvorm via een organisatie. Drie 

jongeren maakten gebruik van een doorgangswoning via VZW Amber of Monte Rosa. Twee jongeren 

verbleven in een woonvorm voor psychisch kwetsbare jongeren die een begeleider hebben. Eén jongere 

verbleef op een kamer die afgebroken zou worden maar tijdelijk nog beschikbaar werd gesteld.  

 

 2018 2019 

Eigendom 0 0 

Huur op de private markt (huisbaas) 10 10 

Huur op de private markt via immokantoor 0 0 

Huur via (sociale) huisvestingsmaatschappij 1 1 

Huur via sociaal verhuurkantoor 1 0 

Met VZW Amber (DGW) 1 2 

Doorgangswoning andere dienst 1 1 

Kotlab/Brughuis 0 2 

Andere (tijdelijke woonst afbraak) 0 1 

Totaal 14 17 

Tabel 9: Woonsituatie 
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Het is opvallend dat 7 van de 17 jongeren als eerste woonst een studio/kamer hebben die niet via de reguliere 

huisvestingsmarkt werd gehuurd. Huisvesting en vooral gepaste, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting 

vinden is niet evident. Als dienst zijn we vaak op zoek naar creatieve en/of noodoplossingen. Hiernaast blijkt 

een grote groep jongeren nood te hebben een tussenstap, met meer omkadering, voordat er voor een eigen 

studio of kot gekozen wordt2.  

 

Dit betekent dat deze jongeren doorheen de begeleiding verder op zoek gaan naar een vaste eigen plek.  

Zo blijkt dat 12 van de 17 jongeren nog eens verhuist tijdens de begeleiding.  

 

We kozen er in 2019 voor om het thema inhoudelijk onder de loep te nemen en te bekijken wat de 

mogelijkheden en hiaten momenteel zijn en hoe wij (in samenwerking met anderen) hier een antwoord op 

kunnen bieden. In het inhoudelijk deel van het jaarverslag gaan we hier verder op in. 

 

Huurprijs 

Een overzicht van de huurprijs zonder inbegrip van water, elektriciteit of gas: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tot 200 euro 7% - 6% - - 

Tussen 200 – 250 euro 

 

33% 11% - - 6% 

Tussen 250 – 300 euro - - 6% 8% - 

Tussen 300 – 350 euro 7% 22% 19% 23% 18% 

Tussen 350 – 400 euro 7% 11% 13% 8% 29% 

Tussen 400 – 450 euro 26% 45% 31% 23% 29% 

Tussen 450 – 500 euro 20% 11% 19% 15% 6% 

Vanaf 500 euro  - - - 8% - 

onbekend - - 6% 15% 12% 

Totaal % 100% 100% 100% 100% 100% 

Totaal 15 9 16 13 17 

Tabel 10: Huurprijs (zonder inbegrip van water, elektriciteit of gas) 

In 2019 betaalde 73% van de jongeren meer dan 350 euro huur in 2018 was dit 58%. We zien dat de hoogste 

huurprijs die betaald wordt redelijk stabiel blijft. Hopelijk hebben de huurprijzen een plafond bereikt! 

Huisvesting is al jarenlang een knelpunt voor jongeren die met CBAW starten. We kennen langer dan vandaag 

de klassieke knelpunten waar we mee geconfronteerd worden: er is te weinig aanbod van degelijke en 

betaalbare woningen, er heerst discriminatie op de private markt, er zijn lange wachtlijsten in de sociale 

huisvesting, …  

 
2 Zie inhoudelijk deel huisvesting 
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Hiernaast merken we op dat er verschillende noden zijn in de zoektocht naar zelfstandig wonen: 

 

 Zelfstandig wonen met psychische ondersteuning 

 Zelfstandig wonen in een omgeving met extra ondersteuning 

 Oefenen met het zelfstandig wonen alvorens een eigen studio te huren 

 … 

 

Het thema huisvesting leeft het afgelopen jaar heel hard in de verschillende steden. Ook Leuven zet hier de 

laatste jaren heel erg op in, we kozen ervoor om in het inhoudelijk deel een uitgebreide toelichting te geven 

bij dit thema.3 

 

2.1.3.2 Netwerk en begeleidingsthema’s 

ALGEMEEN  

In het registratiesysteem wordt met betrekking tot het thema netwerk, een onderscheid gemaakt tussen drie 

soorten netwerk:  

 Geëngageerd netwerk: Dit zijn netwerkleden die zich vast opgeven bij het intakegesprek om samen met 

de jongere na te denken over de doelstellingen voor de jongere en/of zichzelf. 

 Betrokken netwerk: Dit zijn netwerkleden die ingeschakeld worden om te helpen bij de verwezenlijking 

van de doelen van de jongere of zijn geëngageerd netwerk. Toch hebben deze netwerkleden zelf geen 

engagement binnen de begeleiding uitgesproken. 

 Andere relevante personen: Dit zijn netwerkleden die belangrijk zijn voor de jongere in de begeleiding. 

Mogelijks komen zij voor in de doelstellingen van de jongere, maar zij nemen noch een geëngageerde, 

noch een betrokken houding aan. 

Verder kunnen we de ontwikkeling van aanwezig netwerk bij de start van de begeleiding en op het einde in 

kaart brengen. We kiezen er dan ook voor de registratie van het netwerk bij de start en op het einde van de 

begeleiding samen te bespreken. Dit maakt vergelijking gemakkelijker en geeft een genuanceerder beeld 

over het aanwezig netwerk.  

 

We kiezen er dit jaar voor om de cijfers te bespreken overstijgend aan de werkvormen CBAW en CBAW+. 

Hierbij valt onmiddellijk op dat 16 van de 17 jongeren bij de start van de begeleiding een betrokken of 

geëngageerd netwerk hebben. Er is doorheen de begeleiding voor alle jongeren netwerk aanwezig! 

 

 

 

 
3 1.2.1 Huisvesting 
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GEËNGAGEERDE EN BETROKKEN NETWERKLEDEN 

Bij de start van de begeleiding hebben 11 jongeren minstens één geëngageerd netwerklid. Voor 7 jongeren is 

er (ook) betrokken netwerk. Doorheen de begeleiding kan er voor 6 jongeren die geen betrokken netwerk 

hadden, betrokken netwerk geïnstalleerd worden.  

 

 Geëngageerd Betrokken 

Start Doorheen Start Doorheen 

Ja 11 12 7 13 

Neen 5 4 9 3 

 

De aanwezige netwerkleden bevinden zich dit jaar voornamelijk in familiale kring. Hiernaast zijn er 

verschillende jongeren waarvoor hun partner en/of vrienden betrokken kunnen worden. De betrokkenheid 

van netwerk is uiteraard maar relatief meetbaar, het kan zijn dat het engagement voor thema’s binnen de 

begeleiding gewijzigd is. Even goed kan het zijn dat de thema’s waarvoor dat netwerk geëngageerd was geen 

doelstelling binnen de begeleiding meer zijn en daardoor de samenwerking gewijzigd is. Dit wil uiteraard niet 

zeggen dat dit netwerk voor de jongere is weggevallen.  

ONDERSTEUNING DOOR NETWERKLEDEN 

 

Tabel 11: Geëngageerde en betrokken netwerkleden in de begeleiding 

 Geëngageerd Betrokken 

Startfase Doorheen Startfase Doorheen 

Moeder 4 3 5 6 

Vader 2 1 2 3 

Broer(s) 0 0 0 1 

Zus(sen) 0 0 1 2 

Grootouder(s) 2 2 2 1 

Tante’s en/of nonkels 0 0 0 1 

Partner 2 4 1 4 

Pleegouders 1 1 0 0 

Stiefvader 1 1 0 0 

Stiefbroer(s) 0 0 0 1 

Vriend(en)/kenis(sen) 0 0 2 4 

Voogd 3 3 0 0 

Andere 0 0 1 0 

Totaal 15 15 14 23 
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De afgelopen jaren werd de ondersteuning door het geëngageerd en betrokken netwerk geregistreerd door 

de aard van de ondersteuning in kaart te brengen voor de verschillende thema’s in de begeleiding. De aard 

van ondersteuning bestond uit 3 categorieën: 

 

 Thema’s die door de jongere samen met het geëngageerd of betrokken-netwerk opgenomen werden 

met ondersteuning van de begeleid(st)er. 

 Thema’s die door de jongere samen met het geëngageerd of betrokken netwerk opgenomen werden 

met coaching van de begeleid(st)er. 

 Thema’s die door de jongere samen met het geëngageerd of betrokken netwerk werden opgenomen 

zonder ondersteuning of coaching van de begeleid(st)er. 

 

We kozen er dit jaar voor om per thema in kaart te brengen welke ondersteuning de jongere kreeg. Hierdoor 

kan je voor elk thema maar 1 keer je antwoord bepalen en krijgen we een betrouwbare outcome die we over 

de begeleidingen heen in kaart kunnen brengen. We kunnen omwille van de bovenstaande aanpassingen het 

werken met het netwerk en de evolutie doorheen de begeleiding concreter in kaart brengen.  

 

Bij de start van de begeleiding zijn de netwerkleden betrokken bij 54 thema’s, doorheen de begeleiding stijgt 

dit aantal naar 68 thema’s. Om het geheel wat overzichtelijk te houden maken we in de onderstaande tabellen 

een onderscheid tussen de meer praktische en inhoudelijk/emotionele thema’s. 
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 Administratie 
Begin              Einde 

Financiën 
Begin       Einde 

Dagbesteding 
Begin      Einde 

Huisvesting 
Begin      Einde 

Huishouden 
Begin        Einde 

Totaal 
Begin      Einde 

Begeleider 

ondersteunt 

 

Jongere 10 7 8 6 11 8 8 4 1 1 38 26 

Jongere en netwerk 5 5 4 5 2 2 5 3 3 1 19 16 

Begeleider 

coacht 

 

Jongere 0 1 2 3 1 3 1 2 6 6 10 15 

Jongere en netwerk 0 1 0 0 2 2 1 2 0 1 3 6 

Zelfstandig 

 

Jongere 0 1 2 2 0 2 1 3 5 5 8 13 

Jongere en netwerk 1 2 0 1 0 0 0 3 1 3 2 9 

Geen thema in de begeleiding 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 

Tabel 12: Praktische thema’s  

 

Het totale aantal thema’s waarbij het netwerk betrokken is ligt hoog zowel bij het begin als aan het einde van de begeleiding, 24 vs 31 thema’s. Het netwerk wordt doorheen 

de begeleiding meer betrokken bij de thema’s maar ook de rol van de begeleider verschuift ten opzichte van de startfase. Bij het begin van de begeleiding neemt de 

begeleider en actievere rol op en ondersteunt het netwerk en de jongere. Doorheen de begeleiding verschuift deze rol naar een meer coachende rol en zal de begeleider 

geleidelijk aan meer loslaten.  

 

Verder valt op dat de jongere doorheen de begeleiding meer thema’s zelfstandig (8 vs 13) of met coaching van de begeleider (10 vs 15) opneemt. Het gaat vooral over de 

thema’s huisvesting en dagbesteding. Qua administratie en financiën blijft de begeleider een meer ondersteunende rol bieden. Voor deze thema’s wordt er ook vaker 

doorverwezen naar vervolghulpverlening (zie 1.1.4.2) bij het einde van de begeleiding. 
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 Psychisch welzijn 
Begin        Einde 

Lichamelijk welzijn 
Begin       Einde 

Communicatie 
Begin      Einde 

Dagelijkse emoties 
Begin      Einde 

Contact context 
Begin        Einde 

Totaal 
Begin      Einde 

Begeleider 

ondersteunt 

 

Jongere 6 3 4 2 3 4 3 4 4 2 20 15 

Jongere en netwerk 1 4 0 2 6 7 4 6 7 8 18 27 

Begeleider 

coacht 

 

Jongere 7 4 5 6 3 3 7 2 1 2 23 17 

Jongere en netwerk 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 9 8 

Zelfstandig 

 

Jongere 0 2 3 4 0 1 0 2 1 2 4 11 

Jongere en netwerk 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 2 

Geen thema in de begeleiding 0 0 3 1 2 1 1 1 2 2 8 5 

Tabel 13: inhoudelijk/emotionele thema’s 
 

 

Het is verrassend om vast te stellen dat het aantal thema’s dat het netwerk opneemt hier hoger ligt dan bij de praktische thema’s, 30 bij de start en 37 doorheen de 

begeleiding. Jongeren vinden het (in het algemeen) moeilijker om te praten over emotionele thema’s, thema’s die betrekking hebben op het netwerk dan over hun studio, 

huishouden of financiën. Vaak komen deze thema’s met hun doelen pas later in de begeleiding aan bod. Uit deze cijfers blijkt dit niet het geval. We slagen er wel in om 

doorheen de begeleiding de betrokkenheid van het netwerk nog wat te vergroten.
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ANDERE BETEKENISVOLLE  NETWERKLEDEN 

In tegenstelling tot de geëngageerde en betrokken netwerkleden, wordt er met deze groep niet gewerkt 

binnen de begeleiding. Het gaat over netwerkleden die een betekenisvolle rol/functie hebben in het leven 

van de jongere maar zonder dat zij betrokken worden binnen de begeleiding. De kennis van de begeleid(st)er 

over deze netwerkleden hangt af van het mandaat dat de begeleider van de jongere krijgt om in de 

begeleiding het netwerk bespreekbaar te maken. We kunnen er dus vanuit gaan dat deze cijfers voor 

bepaalde groepen netwerkleden (vrienden, medestudenten) niet volledig zijn. De grootste groep blijft bestaan 

uit familieleden.  

 

 Startfase Doorheen 

Moeder 5 5 

Vader 4 4 

Broer(s) 4 4 

Zus(sen) 7 6 

Partner 2 3 

Grootouder(s) 1 2 

Tante’s en/of nonkels 3 3 

Neven/nichten 1 1 

Vriend(en)/kennis(sen) 7 9 

Pleegouders 0 1 

Stiefmoeder 1 0 

Stiefbroer 0 1 

Halfzus 0 1 

Halfbroer 1 1 

Collega’s 0 1 

Medestudenten 2 3 

Voogd 0 1 

Andere 4 3 

Totaal 42 50 

Geen 1 0 

Tabel 13: betekenisvolle netwerkleden 
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SAMENVATTING NETWERK 

Tijdens de startfase van de begeleiding zijn er 16 jongeren waarvoor er een betrokken of geëngageerd netwerk 

aanwezig is. De ene jongere die geen betrokken of geëngageerd netwerk heeft, heeft wel betekenisvol 

netwerk die geen contact hebben met de begeleid(st)er.  

 

Doorheen de begeleiding zijn er opnieuw 16 jongeren die aangeven een betrokken of geëngageerd netwerk 

te hebben. Nog meer dan vorig jaar kan er doorheen de begeleiding gewerkt worden aan het zelfstandig 

opvolgen van thema’s. De rol van de begeleider verschuift meer en meer naar coaching of volledig kunnen 

loslaten van bepaalde thema’s. We krijgen de laatste jaren ook meer en meer zicht op de betekenisvolle 

anderen in het leven van de jongere.  

 

2.1.4 Gegevens op het einde van de begeleiding 

2.1.4.1 Begeleidingsduur 

De begeleidingsduur kunnen we als volgt weergeven: 

 

Tabel 14: Begeleidingsduur 

 

We stellen vast dat van de 17 begeleidingen er 4 begeleidingen waren die minder dan zes maanden duurden. 

Verder zijn er 5 begeleidingen die een duur tussen de 9 en 18 maanden hebben, 2 begeleidingen duurden 

tussen de 18 en 24 maanden en nog eens 6 begeleidingen duurden langer dan 2 jaar.  
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Het grote aantal langere begeleidingen (50% > 1,5 jaar) kunnen we kaderen binnen de ruimere visie op 

hulpverlening voor jeugdhulpverlaters en jongvolwassenen. We krijgen zelf meer ruimte om begeleidingen te 

laten doorlopen i.f.v. continuïteit van de hulp. Dit zorgt ervoor dat je minder moet verantwoorden waarom je 

een begeleiding verder zet na 18 jaar. Verder kiezen we er bewust voor om aanklampend te werken en te 

blijven werken ook als het even moeilijker gaat. Hierdoor laten we jongeren minder los tijdens/na perioden 

waarin ze onbereikbaar zijn. Vaak leidt dit tot goede samenwerkingsverbanden die van langere duur zijn. 

 

2.1.4.2 Vervolghulpverlening 

Dit jaar werden 15 jongeren (88%) doorverwezen naar vervolghulpverlening. Op de grafiek kunnen we 

vaststellen dat we jaar na jaar in stijgende lijn gaan met het installeren van vervolghulpverlening. Een verklaring 

kan gevonden worden bij de verhoogde aandacht voor een vlotte (naadloze) overgang naar de 

volwassenhulpverlening. Het OCMW is een vaste partner in de vervolghulpverlening, dit jaar werd er voor 9 

jongeren vervolghulpverlening rond psychisch welzijn gezocht (ambulante en residentiële psychiatrie, 

privétherapeut…). 

 

 

 

Het OCMW blijft ook tijdens de begeleiding de dienst waar het meest mee wordt samengewerkt. Dit jaar is er 

een grote stijging aan diensten waar doorheen de begeleiding mee samengewerkt wordt. Van gemiddeld 4 

vorig jaar gaan we dit jaar naar gemiddeld 7 diensten per begeleiding. Partners als het OCMW, de bank, 

huisvestingsmaatschappijen en huisbazen zijn het frequentst aanwezig. Vorig jaar was er al een stijging van de 

samenwerking met scholen en CLB’s. Ook de andere partners rond dagbesteding komen dit jaar meer naar 
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voren op VDAB, Syntra en tewerkstellingsprojecten. We hebben dit jaar ingezet op het in kaart brengen van 

diensten rond dagbesteding en leggen van contacten met betrokken diensten4.  

We komen dit jaar op 110 samenwerkingen met andere diensten voor 17 jongeren. De cijfers weerspiegelen 

het gevoel van de begeleiders dat onze rol bij overleg/samenwerking met diensten stilaan verschuift. En we 

steeds meer een coördinerende positie krijgen/innemen waarbij we een ‘eindverantwoordelijkheid’ hebben 

i.v.m. afspraken en contacten. In onderstaande tabel zijn de samenwerkingspartners terug te vinden. 

 

 2018 2019 

School 11 11 

CLB 3 4 

Huisarts 2 3 

Psychiater 2 2 

Ziekenhuis 1 5 

Sociale huisvestingsmaatschappij 4 7 

Huisbaas 7 10 

Advocaat 2 0 

Bank 7 12 

Kinderbijslag 3 7 

Mutualiteit 3 7 

VDAB 1 11 

Syntra 0 1 

Tewerkstellingsproject 2 3 

OCMW 11 13 

Hulpverlening BJB 1 3 

JAC 4 2 

Alternatieve maatregelen 0 0 

Andere 3 9 

Totaal 67 110 

Tabel 15: Samenwerkingspartners tijdens de begeleiding 

 

 
4 Inhoudelijk deel dagbesteding 
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2.2 Inhoudelijke reflectie:  

2.2.1 Huisvesting en CBAW 

2.2.1.1 Inleiding 

Huisvesting is al jarenlang een knelpunt voor jongeren die met CBAW starten. We kennen langer dan vandaag 

de klassieke knelpunten waar we mee geconfronteerd worden: er is te weinig aanbod van degelijke en 

betaalbare woningen, er heerst discriminatie op de private markt, er zijn lange wachtlijsten in de sociale 

huisvesting,… De huisvestingsproblematiek kan echter niet los gezien worden van enkele evoluties in de 

Jeugdhulp.  

 

 Er wordt meer ingezet op het activeren en inschakelen van het netwerk, waardoor de focus in een 

startende CBAW-begeleiding soms meer bij het thema “loslaten in verbinding” ligt dan op het zo snel 

mogelijk een geschikte woning vinden.  

 Het voorbije jaar is een aantal nieuwe initiatieven erkend en opgestart die vooral inzetten op 

gemeenschappelijk wonen als tussenstap voor jongeren naar volledig zelfstandig wonen. Zo zijn er 

diverse Kleinschalige Wooneenheden (KWE), waaronder de “Klinke+(extra)” in het Leuvense. Uit de 

samenwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, psychiatrie en Jeugdzorg ontstonden twee 

gemeenschapshuizen voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid in Leuven en Tienen onder de 

naam “Kotlab”. In Leuven ging het “Brughuis” van start, een gemeenschapshuis voor jongeren uit de 

Jeugdzorg met inwonende “reguliere” studenten en ondersteuning van een begeleidster in het 

dagdagelijks samenleven.  

 De maximum leeftijdsgrens voor een begeleiding werd opgetrokken van 21 naar 25 jaar. We vinden dat 

een heel goede zaak omdat we dan meer continuïteit kunnen bieden voor die jongeren die het nodig 

hebben. Het impliceert echter ook dat de noden van jongeren meer dan ooit verschillend kunnen zijn 

naargelang hun leeftijd, levensfase, context.  

 

Meer en meer zijn we ons als team kritische vragen gaan stellen naar de samenleving, naar instanties, naar 

onszelf en nieuwe initiatieven…  

 

Zijn wij het niet te normaal gaan vinden dat jongeren uit noodzaak een studentenkamer of een veel te kleine 

studio huren omdat er niets anders beschikbaar is? Is goede huisvesting geen basisrecht en een voorwaarde 

voor het welslagen van een CBAW-traject? Hebben wij niet te lang alleen maar gestreefd naar het vergroten 

van het aanbod van betaalbare woningen? Welke antwoorden hebben we voor jongeren met een complexe 

problematiek die ondersteuning vragen bij zelfstandig wonen? Gaan we er niet te gemakkelijk van uit dat het 

samenleven in een vorm van gemeenschappelijk wonen dé oplossing is voor eenzaamheid? Wordt er 

voldoende rekening gehouden met de behoefte aan privacy en autonomie in een gemeenschapshuis? Of 

riskeren we dat deze nieuwe woonvormen nu vooral gegeerd zijn bij verwijzers omdat ze nieuw opgestart zijn 

en er dus plaats is?  
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Het lijkt ons daarom heel belangrijk om in dialoog te blijven gaan met aanmelders, betrokken cliënten en 

partnerorganisaties om bij een vraag naar CBAW de context te verkennen en de achterliggende nood te 

achterhalen om pas dan een gepaste huisvesting als oplossing te zoeken.  

 

Het aanbod dient hierbij absoluut verruimd te worden maar ook gediversifieerd naargelang de nood! 

 

Het CBAW-team koos het voorbije jaar voor huisvesting van jongvolwassenen als één van de prioritaire 

thema’s. De organisatie maakte daar structureel ook werkuren voor vrij waardoor een teamlid van CBAW 

binnen zijn takenpakket tijd kan besteden aan huisvesting.  

 

We stelden volgende doelstellingen voorop: 

 In kaart brengen welk aanbod er al bestaat. 

 Een eigen aanbod uitwerken (doorgangswoningen). 

 Aansluiten bij samenwerkingsinitiatieven en/of nieuwe samenwerkingen aangaan om  het aanbod te 

vergroten en te diversifiëren naargelang de noden van jongeren.  

 

2.2.1.2 Doelstellingen VZW Amber 

Het in kaart brengen van het huidige aanbod 
We maakten een overzicht van de te zetten stappen om de noden van aangemelde jongeren te detecteren 

om dan acties te ondernemen om een gepaste huisvesting te realiseren. Het aanbod aan huisvesting kan 

bestaan uit huur op de particuliere markt, sociale huisvesting, Kleinschalige Wooneenheden, Brughuis, … 

Hierbij maken we een onderscheid tussen definitieve huisvesting en tijdelijke- of noodhuisvesting. Van dit 

overzicht maakten we een voorlopig intern document als handleiding voor begeleiders. Een medewerker van 

het team Continuïteit van Opgroeien Vlaams Brabant-Brussel brengt overstijgend het huisvestingsaanbod in 

kaart. 

 

Eigen aanbod voorzien 

Vzw Amber huurt reeds enkele jaren een studio waar jongeren die met CBAW starten, tijdelijk als overbrugging 

kunnen verblijven. In 2020 nemen we opnieuw onze intrek in de gerenoveerde kantoren in Bierbeek. Hier 

voorzien we twee nieuwe studio’s die we zullen ter beschikking stellen als doorgangswoning (DGW).  

 

Eén studio zal een DGW zijn zoals we die reeds hadden. Jongeren die starten met CBAW en direct een 

oplossing nodig hebben voor hun huisvestingsprobleem kunnen er drie maanden verblijven, verlengbaar met 

drie maanden. In het voorjaar 2020 zal deze studio beschikbaar zijn.   

 

Met de tweede studio willen we een flexibel aanbod doen naargelang de nood die er op dat moment is. In 

deze studio willen we de werking uitbreiden naar de gezinnen die contextbegeleiding krijgen vanuit Amber. 

Zowel jongeren (CBAW of uit CB) als ouders kunnen tijdelijk terecht in de studio als het aanbod dit toelaat.  

Overstijgend willen we inspelen op een behoefte aan RUST en/of een nood aan “OEFENEN”.   
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Rust  

Soms kan het in een gezin dat door CB begeleid wordt nodig of nuttig zijn dat één van de gezinsleden even 

uit het gezin stapt om voor zichzelf of het gezin rust te creëren. Zowel een ouder als een jongere kan in de 

DGW terecht om wat afstand te nemen van een moeilijke situatie. Ook voor jongeren die elders verblijven (een 

voorziening, gemeenschapshuis, …) kan een time-out rust brengen in de huidige leefsituatie.   

 

In beide situaties gaan we niet in op een vraag naar crisisopvang. Het gaat over een afgesproken duur van 

time-out waarbij er een perspectief is om terug te gaan naar de bestaande leefsituatie.   

 

Oefenen  

Sommige jongeren en/of ouders die aan zelfstandig wonen denken, kunnen moeilijk inschatten wat het alleen 

wonen met zich meebrengt en of dat iets voor hen zou zijn. Soms lukt het de jongere maar stellen de ouders 

geen vertrouwen, soms is het een jongere die zichzelf onderschat maar toch de stap zet om een oplossing te 

zoeken voor de moeilijke thuissituatie. Momenteel is het echter zo dat een “twijfelende jongere” een drastische 

beslissing moet nemen door een huurcontract van een jaar af te sluiten. Eens beslist, kan men niet meer terug 

zonder financiële gevolgen. Andere jongeren en hun netwerk (vaak opgestart met CBAW+) willen de tijd 

nemen om de overgang naar het zelfstandig wonen goed voor te bereiden en die stap geleidelijk 

aan te zetten.   

 

Voor deze jongeren willen we een flexibel aanbod doen dat verschilt van kamertraining (TCK):  

 De duur van een oefenperiode kan onderling worden afgesproken. We willen hierbij wel 

de maximale duurtijd van 3 maanden en 3 maanden verlengbaar aanhouden.  

 Het verblijf kan flexibel ingevuld worden met x- aantal dagen per week. Jongeren kunnen zo deeltijds 

in de studio en deeltijds op een andere plaats wonen om meer geleidelijk aan stappen te zetten.  

 De keuze is omkeerbaar en geen definitieve stap om alleen te wonen.  

 

Samenwerkingsinitiatieven en goede praktijken 

Naast het uitwerken van een eigen aanbod hebben we ook ingezet op samenwerking met andere instanties 

en voorzieningen. We hebben een overeenkomst met Volkswoningbouw Herent afgesloten om een 

appartement, dat in de toekomst gerenoveerd zal worden, voor een bepaalde duur te huren en er een jongere 

te laten verblijven. We verkregen ook de goedkeuring van Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal om in 

2020 als vzw een appartement permanent te huren via het systeem “sociale verhuur buiten stelsel” zodat we 

daar een jongere kunnen laten wonen.  

 

Het voorbije jaar gingen we een samenwerking aan met “Kotlab” en met “het Brughuis”, zowel op casusniveau 

(parallelle begeleiding van jongeren die er wonen) als op structureel niveau (deelname adviesraad, 

samenwerking als organisatie met Brughuis).  

 

Twee jongeren huren elk een eigen, betaalbaar appartement in een woonzorgcentrum. Als tegenprestatie 

doen zij na 19u in een beurtrol ondersteunende permanentie voor de avond- en nachtploeg. 
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Het zijn inspirerende voorbeelden om een gediversifieerd aanbod verder uit te werken. We zijn er ons van 

bewust dat we hiervoor ook moeten samenwerken met andere voorzieningen. Dat wordt een prioriteit voor 

2020.  

 

Planning 2020 

 

 We zullen aansluiten bij “Samenwerken verbindt”, een groepje hulpverleners dat sector overschrijdend 

samenwerkt met huisvesting als thema in één van de werkgroepen. 

 Samen met vzw de Wissel en Monte Rosa werd een aanvraag ingediend bij Stad Leuven voor tijdelijke 

wooneenheden voor jongeren in de “Scheut-site”.  

 Samen met enkele andere Leuvense organisaties zijn we enthousiast om kennis te maken met het initiatief 

“Mind the Gap” dat in Antwerpen opgestart werd. We willen aansluiten bij het initiatief van het 

“Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp” (IROJ) en mee actie ondernemen om (delen van) dit model 

in het Leuvense over te nemen.  

 We zullen deelnemen aan de “Leuvense dak- en thuislozentelling”, een ambitieus project op vraag van 

het stadsbestuur van Leuven in samenwerking met LUCAS KU Leuven. Behalve medewerking aan de 

telling zijn we geboeid door de wetenschappelijke onderbouwing ervan en is de achterliggende visie op 

thuisloosheid een inspiratie voor onze visie op het zelfstandig gaan wonen van jongvolwassenen. Het is 

ook een gelegenheid om minder bekende partners te leren kennen en bij te dragen aan een 

huisvestingsbeleid van het Stadsbestuur waarbij jongvolwassenen niet over het hoofd gezien worden.    

 We willen bekijken om op termijn ook in andere steden van ons werkgebied samen te werken met andere 

voorzieningen en besturen.  

 

2.2.2 Dagbesteding en CBAW 

Het zoeken naar en/of hebben van een dagbesteding is een thema waar veel aandacht aan wordt geschonken 

tijdens een begeleidingstraject. Op vraag van de jongere en zijn/haar netwerk zoeken we naar een invulling, 

bespreken we hoe het traject verloopt, denken we samen na welke stappen er nodig zijn, gaan we mee naar 

een overleg op school, VDAB, OCMW of andere diensten/organisaties. Dit aanbod geldt zowel voor 

schoolgaande jongeren, jongeren die zoekend zijn wat ze willen en werkzoekende jongeren.  

 

We merkten onder de collega’s dat iedereen heel wat kennis heeft over de verschillende mogelijkheden 

betreffende dagbesteding en contact opneemt met de dienst/organisatie in kwestie. Deze kennis is echter 

toegespitst op de trajecten die jongeren lopen. Daarnaast is de leeftijd tot wanneer we mogen begeleiden, 

verhoogt tot 25 jaar. Hierdoor wordt de nood om na te denken rond tewerkstelling nog groter. Tijdens 

begeleidingsgesprekken wordt nagedacht hoe je jongeren intrinsiek kan motiveren in de zoektocht naar werk 

of opleiding, wat met jongeren die moeilijk hun weg vinden op de gewone arbeidsmarkt, …  

 

Omwille van deze twee redenen, is er de nood gekomen om de informatie over invulling van dagbesteding te 

verzamelen, een vast aanspreekpunt per dienst/organisatie te hebben en te beschikken over een overzicht. 
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Vanuit deze overweging is een werkgroep opgestart om een antwoord te kunnen bieden op de vragen en 

noden van het team.  

 

We hebben dagbesteding opgesplitst tussen opleiding en werk. Opleiding is op zijn beurt onderverdeeld 

tussen minder- en meerderjarigen. Voor zowel opleiding als werk is een overzicht gemaakt bij welke 

diensten/organisaties jongeren terecht kunnen. 

 

Daarnaast is per dienst/organisatie een fiche gemaakt, waar algemene info, de doelgroep, eventuele kostprijs 

en aanmeldprocedure in vermeld staan. Tijdens overlegmomenten met de werkgroep en 

diensten/organisaties hebben we enerzijds ingezet om onze werking kenbaar te maken en anderzijds werd 

inzicht verworven in de verschillende mogelijkheden betreft de invulling van dagbesteding. Tenslotte hebben 

we contact gelegd met een vaste contactpersonen bij elke dienst/organisatie.  

 

Tijdens de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat vaste contactpersonen bij de diensten/organisaties 

en kennis over mogelijke trajecten hun vruchten afwerpen tijdens de zoektocht naar dagbesteding. Het is 

belangrijk dat we mogelijke evoluties binnen opleiding en werk blijven opvolgen en de contacten met de 

diensten/organisaties blijven onderhouden.    
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3 CONTEXTBEGELEIDING 

Contextbegeleiding (CB) richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 25 jaar die moeilijkheden ervaren op 

vlak van opvoeding, moeilijk gedrag van de kinderen of communicatie in het gezin. Deze problemen zijn vaak 

verweven met moeilijkheden op andere domeinen zoals financieel, huisvesting, relationeel, sociaal… Amber 

vzw biedt de gezinnen ondersteuning bij het realiseren van verandering op vlak van eigen of maatschappelijk 

opgelegde opvoedingsdoelen. Hierbij werken we vraaggericht, gezinsgericht, oplossingsgericht en 

emancipatorisch zodat we de gezinnen kunnen versterken in hun eigen kunnen. 

 

Afhankelijk van de concrete hulpvraag en benodigde intensiteit van de begeleiding onderscheiden we 

volgende modules: 

 Breedsporige contextbegeleiding (CB), 

 Laagintensieve contextbegeleiding (CB25), 

 Kortdurende intensieve contextbegeleiding (CBi). 

 

3.1 Aanmeldingen en bezetting 

3.1.1 Aanmeldingen, instroommogelijkheden en wachtlijsten 

Sinds de start van de Integrale Jeugdhulp in 2015 wordt er een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening (RTH) en niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH). Om aanspraak te 

kunnen maken op hulpverlening van het niet-rechtstreeks aanbod is er een toegangsticket nodig van de 

Integrale Toegangspoort. Voor contextbegeleiding betekent dit dat de modules CB en CB25 binnen het 

rechtstreeks toegankelijk aanbod gesitueerd zijn en CBi binnen het niet-rechtstreeks aanbod. 

 

Afhankelijk van de module hebben we verschillende wachtlijsten en instroommogelijkheden: 

 

Voor CB en CB25: (RTH) 

 Wachtlijst kortdurende contextbegeleiding (CB25) voor aanmeldingen door gezinnen, de brede instap 

en het Vertrouwenscentrum (VK) 

 Wachtlijst breedsporige contextbegeleiding (CB) voor aanmeldingen door gezinnen, de brede instap 

en het VK. 

 Intern Aanmeldpunt voor aanmeldingen via Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en Sociale 

Dienst Jeugdrechtbank (SDJ), zij beheren intern hun 2 wachtlijsten voor de kortdurende en 

breedsporige contextbegeleiding. 

 Uitbreiding voor instroom vanuit het samenwerkingsverband Jeugdhulp Hageland: 3 modules 

contextbegeleiding (CB of CB25) en 1 traject Conflicthantering dat ingezet kan worden voor gezinnen 

die een traject aan het lopen zijn in Jeugdhulp Hageland. Een nieuw gezin uit Jeugdhulp Hageland 

kan instromen wanneer een andere begeleiding vanuit Hageland wordt afgerond. 
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Bij een open plaats voor CB of CB25 laten we afwisselend een gezin opstarten van de wachtlijst van de brede 

instap en van het Intern Aanmeldpunt met als belangrijkste criterium de wachttijd van het gezin.  

 

In 2019 was de wachttijd voor de breedsporige contextbegeleiding zeer lang. Voor gezinnen die instromen 

via de Brede Instap is de wachttijd gemiddeld 2,5 jaar (instroom van Jeugdhulp Hageland eruit gehaald). Voor 

gezinnen die via het Intern Aanmeldpunt instroomden bedraagt de wachttijd gemiddeld 16 maanden.  

 

De wachttijd voor gezinnen voor de module CB25 via de Brede Instap is gemiddeld 10 maanden in 2019. 

Gezinnen die instromen via Intern Aanmeldpunt wachtten gemiddeld 7 maanden. 

 

Voor CBi: (NRTH) 

Gezien CBi een aanbod is binnen de niet-rechtstreekse hulpverlening worden deze aanmeldingen beheerd 

door de Integrale Toegangspoort dmv het digitaal systeem INSISTO. De aanmelders kunnen een A-document 

indienen bij de Poort en na positief advies voor de gevraagde hulpverlening komt een gezin op de wachtlijst 

van de dienst met het gewenste aanbod. Van zodra wij een open plaats hebben, nemen wij contact op met de 

aanmelder en het gezin bovenaan de wachtlijst. In 2019 wachtten de opgestarte gezinnen gemiddeld 7 

maanden op begeleiding. Eind 2019 viel op dat er nog weinig gezinnen op de wachtlijst stonden. Dit blijft aldus 

heel erg variëren naargelang de instroom.  

 

CBi is niet-rechtstreeks toegankelijk, wat maakt dat instroom vanuit Jeugdhulp Hageland niet mogelijk is voor 

deze module. 

 

3.1.2 Bezetting en contacturen 

 

CB 2015 2016 2017 2018 2019 

Bezetting 99,13% 94,20% 103,8% 103,2% 110,4% 

Contacturen 82,75% 91% 85% 81,5% 89% 

 

Dit jaar was de bezetting van het CB-team gemiddeld 110,4%. De maandelijkse bezetting varieert tussen 92,5% 

en 124,5%. In 9 maanden haalden we een bezetting die hoger was dan 100%. Een verklaring hiervoor is de 

uitbreiding van de modules voor Jeugdhulp Hageland, waarvoor we een bezetting van 100% krijgen. Daarnaast 

bekijken we nog steeds we de caseload van een begeleidster meer op basis van de intensiteit van de 

begeleidingen dan op basis van het aantal begeleidingen. Dit maakt dat er soms meer (zij het lager intensieve) 

begeleidingen lopen op eenzelfde moment. Het team zet ook actief in op het snel invullen van vrijgekomen 

begeleidingsplaatsen waardoor de bezetting ingevuld blijft.  
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Vanuit het Agentschap Opgroeien is het richtcijfer voor de contacturen per week per gezin 1,6u. (CB). Bij dit 

cijfer wordt geen rekening gehouden met geannuleerde contacten of geen contacten omwille van verlof of 

ziekte van gezin of begeleider. Ook contacten met andere betrokkenen (bv. school, hulpverleners…) zonder 

aanwezigheid van het gezin of zijn netwerk worden niet geregistreerd. Dit vanuit de idee van de overheid zicht 

te willen krijgen op de effectieve rechtstreekse contacten van een begeleider met een gezin of het netwerk. 

Rekening houdend met dit alles maar ook met onze hulpverleningsvisie waarin de kwaliteit van ons 

begeleidingswerk, het inzetten op differentiatie en innovatie en talentgericht werken erg belangrijk zijn, richten 

we ons bij CB op 80% van het richtcijfer van Opgroeien. Een percentage dat het team dit jaar gemakkelijk haalt 

waaruit we kunnen vaststellen dat de focus op contacturen in het team sterk aanwezig was. 

 

3.2 Jaaroverzicht van de begeleide gezinnen  

 

In 2019 zijn 36 gezinnen gestart en 43 gezinnen gestopt. We stopten in 2019 13 CB25, 19 CB en 11 CBi 

begeleidingen. Na de afronding van de begeleiding vullen onze begeleiders een registratiedocument in. De 

gegevens die we verkregen uit deze documenten worden hieronder besproken. 

 

3.2.1 De aanmelder  

Gezinnen kunnen op twee manieren worden aangemeld op onze dienst. Enerzijds via de ‘brede instap’, waarbij 

de gezinnen (of de verwijzers) zich rechtstreeks bij onze dienst aanmelden. Anderzijds via het ‘intern 

aanmeldpunt’, dat beheerd wordt door de consulenten (OCJ en SDJ). Bij de opstart hanteren we voor de 

werkvormen CB en CB25 een ritssysteem, waarbij we beurtelings een aanmelding van de ‘brede instap’ en van 

het ‘intern aanmeldpunt’ opstarten.  

 

Alle aanmeldingen voor CBi gebeuren bovendien via de integrale toegangspoort, aangezien dit een 

intensievere werkvorm betreft. Ook hierbij bekijken we of het gezin al dan niet door een consulent werd 

verwezen naar onze dienst. 
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Grafiek: Identificatie aanmelder 

 

 Als gevolg van het ritssysteem zien we uiteraard ongeveer een evenwicht tussen het aantal 

begeleidingen die aangemeld werden door de brede instap en door de consulenten 

 We merken op dat 15% van de afgeronde begeleidingen werden aangemeld door het SDJ. CB25 

vraagt een consulterende werkrelatie, wat zelden het geval is bij gezinnen die aangemeld worden 

door het SDJ. 
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3.2.2 Het cliëntsysteem 

 

 

Grafiek: Gezinssamenstelling 

 

 40% van de gezinnen die we begeleidden was een kerngezin. 

 Jaarlijks merken we op dat begeleidingen in één-oudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen 

in de context van de moeder goed gerepresenteerd zijn t.o.v. de één-oudergezinnen of nieuw 

samengestelde gezinnen in de context van de vader. 
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In veel van onze begeleidingen merken we dat er naast problemen op vlak van opvoeding ook nog andere 

problemen aanwezig zijn in de gezinnen. In de modules CB en CBi kunnen deze vragen op vlak van andere 

levensdomeinen ook worden meegenomen als begeleidingsdoelen. De CB25 module daarentegen is hierop 

niet aangepast. We verwachten hier immers dat de gezinnen één of meerdere specifieke opvoedingsvragen 

stellen, waarbij er zich op andere levensdomeinen geen noemenswaardige problemen voordoen die het gezin 

verhinderen om aan de slag te gaan rond de opvoedingsvragen. Onderstaande grafiek geeft weer welke 

andere problemen er aanwezig waren naast de opvoedingsvragen. 

Grafiek: Aanwezigheid van andere problemen naast de opvoedingsvragen 

 

 We merken op dat het psychologisch functioneren van de moederfiguur vaak wordt geregistreerd 

als probleem dat aanwezig is naast de opvoedingsproblemen. Belangrijk is om dit te bekijken in 

combinatie met de vorige grafiek, aangezien we over het algemeen vaker moeders dan vaders 

begeleiden. 

 Daarnaast zien we vaak problemen bij het algemeen functioneren van een gezin. Voornamelijk bij de 

werkvormen CB en CBi komt dit regelmatig voor. Deze werkvormen zijn hierop afgestemd, deze 

problemen kunnen hierbij ook worden opgenomen als begeleidingsdoelen. 
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Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat gezinnen (tijdelijk) een lage draagkracht hebben. Onze 

begeleiders maken tijdens de startfase steeds een inschatting van de draagkracht die de gezinsleden ervaren. 

Dit is een handig hulpmiddel dat gebruikt kan worden om de doelen en het verdere verloop van de 

begeleiding te bepalen.  

 

Grafiek: Inschatting van de draagkracht van het gezin na de startfase van de begeleiding 

 

 Het valt ons op dat er in 63% van alle gezinnen voldoende draagkracht hebben om rond doelen aan 

de slag te gaan.  

 We willen ook benadrukken dat het verschil op vlak van draagkracht tussen de modules klopt 

naargelang de werkvorm.  
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3.2.3 De kinderen 

 

 

Grafiek: Aantal inwonende kinderen per leeftijdscategorie 

 

 We begeleidden in 2019 in totaal 107 kinderen, waarvan 35 kinderen bij CB25, 50 kinderen bij CB en 

22 kinderen bij CBi.  

 Alle leeftijdsfasen zijn gerepresenteerd in onze begeleidingen, maar we begeleiden binnen de 

modules CB en CB25 voornamelijk kinderen van de lagere school- en adolescentieleeftijd (71%). 

 Binnen de module CBi merken we een grotere vertegenwoordiging van de baby-peuter- en de 

kleuterleeftijd. 
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Grafiek: Aantal inwonende kinderen per gezin 

 

 Deze grafiek geeft een beeld van het aantal inwonende kinderen in de gezinnen die we begeleidden. 

We merken wel vaak op dat de ouders nog andere kinderen hebben, die niet (meer) thuis wonen. 
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3.2.4 De samenwerkingsrelatie 

Na de startfase van de begeleidingen maken onze begeleiders een inschatting van de samenwerkingsrelatie 

die reeds is opgebouwd met de gezinnen. Deze inschatting maakt het makkelijker om te bepalen op welke 

manier het gezin kan worden begeleid in het bereiken van hun doelen. Elke vorm van samenwerkingsrelatie 

vereist immers een andere aanpak van de begeleider. Ook doorheen de hele begeleiding zal de begeleider 

aandacht hebben voor de werkrelatie die zij heeft met het gezin, aangezien deze doorheen de tijd en 

afhankelijk van onderwerp/begeleidingsdoel sterk kan variëren. 

 

 

Grafiek: Inschatting van de werkrelatie bij het einde van de startfase van de begeleiding 

 

 Bij 46% van de gezinnen die een CB25-begeleiding kregen kon er een co-expert of een consulterende 

werkrelatie worden opgebouwd tijdens de startfase. 38% had een zoekende werkrelatie. Deze cijfers 

vallen in de lijn met de verwachtingen die we stellen bij deze module. 16% van de gezinnen had 

slechts een vrijblijvende werkrelatie na de startfase. We willen graag uitzoeken waarmee dit te maken 

heeft, aangezien dit niet in lijn van de verwachtingen ligt. 

 We merken ook een grote stijging op van het aantal CB-begeleidingen waarbij er een zoekende 

werkrelatie was met de gezinnen in 2019 (74%) t.o.v. in 2018 (33%). Dit is een positieve evolutie. 
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3.2.5 De opvoedingsthema’s 

 

 

Grafiek: Opvoedingsthema’s waaraan er doorheen de begeleiding werd gewerkt. 
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3.2.6 Werken aan het vergroten van de veiligheid 

Werken aan bezorgdheden rond de veiligheid van (één van) de gezinsleden is een belangrijke pijler binnen 

onze begeleidingen. Indien er zorgen bestaan over de veiligheid binnen het gezin of de context worden deze 

steeds opgenomen als prioritaire doelen binnen de contextbegeleiding.  

 

Ons team ging in 2019 aan de slag met een specifieke werkgroep rond dit thema. Dit resulteerde in het 

operationaliseren van een ‘risicoteam’, waarbij we aan de hand van een gestructureerde vragenlijst een 

inschatting maken van het risico op onveiligheid binnen alle gezinnen in begeleiding.  

 

 

Grafiek: Aantal begeleidingen waarbij er na de startfase en doorheen de begeleiding doelen werden gesteld rond veiligheid  

 

 Bij 35% van de begeleidingen werden er na de startfase geen doelen geformuleerd rond het thema 

veiligheid. Echter, na het beëindigen van de begeleidingen, gaven de begeleiders aan dat er in slechts 

16% geen bezorgdheden waren rond veiligheid. Tijdens die begeleidingen bleken er dus wel 

bezorgdheden te bestaan/ontstaan rond dit thema. Bij analyse van de gegevens blijkt dat het verschil 

zich voornamelijk situeert op vlak van bezorgdheden rond de emotionele veiligheid.  

 

Bij de CB25-module waren er bij 9 van de 13 gezinnen bezorgdheden over de veiligheid. Bij de CB-module 

ging het over 17 van de 19 gezinnen en bij CBi ging het over 9 van de 11 gezinnen. We bekijken in onderstaande 

grafiek het effect van het werken aan deze onveiligheid. 
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Grafiek: Resultaat van het werken aan veiligheid doorheen de begeleiding 

 

 Bij 49% van alle gezinnen waarbij er sprake was van onveiligheid kan er gewerkt worden aan het 

vergroten hiervan en werd de veiligheid aan het einde van de begeleiding ingeschat als voldoende. 

 Bij 42% van alle gezinnen waarbij er sprake is van onveiligheid kon er gewerkt worden aan het 

vergroten hiervan, maar bleek aan het eind van de begeleiding dat deze nog onvoldoende was. Deze 

observatie linken we aan de cijfers rond vervolghulpverlening en doorverwijzing (zie 3.10). Na het 

afronden van het merendeel van onze begeleidingen blijkt vervolghulpverlening noodzakelijk te zijn. 

We zetten daarbij in op een goede, warme doorverwijzing, waarbij ook de blijvende bezorgdheden 

(rond onveiligheid) kunnen worden doorgegeven aan de andere vorm van hulpverlening. 

 Valt op dat bij CBi alle gezinnen bereid zijn om te werken rond de onveiligheid en bij CB25 niet alle 

gezinnen hiertoe bereid zijn. Onze begeleiders rapporteren dat er bij de intake van CBi vaak de zorgen 

rond onveiligheid al op tafel worden gelegd terwijl dit bij CB25 vaak niet het geval is. De begeleider 

botsen bij CB25 vaker pas doorheen de begeleiding op aanwezige onveiligheid. Het werken aan 

motivatie om rond onveiligheid te werken vraagt tijd, waardoor er mogelijks bij CB25 (nog) 

onvoldoende bereidheid kon worden opgebouwd om rond de onveiligheid aan de slag te gaan.  
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3.2.7 Werken met netwerk 

Het contextgericht werken is een belangrijke pijler binnen van visie van het CB-team. We merken op dat we 

in bijna alle begeleidingen gewerkt hebben met het netwerk van het gezin (CB25: 11 van de 13 begeleidingen, 

CB: 17 van de 19 begeleidingen, CBi: 11 van de 11 begeleidingen). In de cijfers maken we een onderscheid 

tussen het persoonlijk en het professioneel netwerk van de gezinnen. 

 

 
Grafiek: Manier waarop er gewerkt werd met het PERSOONLIJK netwerk van het gezin 

 

 Grafiek: Manier waarop er gewerkt werd met het PROFESSIONEEL netwerk van het gezin 
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Grafiek: Werken met netwerk in functie van doelen 

 

 Het bespreekbaar maken en in kaart brengen van het persoonlijk en professioneel netwerk gebeurt 

bij CBi in het merendeel van de begeleidingen. Bij CB25 is het bespreekbaar maken van het 

persoonlijk netwerk hierop een uitzondering.  

 Op vlak van versterken en activeren van een netwerk bij CB en CB25, merken we een verschil op 

tussen het persoonlijk en het professioneel netwerk van de gezinnen. In de praktijk merken we dat 

we in het werken met het persoonlijke netwerk vaker botsen op weerstand bij de cliënt. Cliënten 

voelen mogelijks een grotere drempel om hun persoonlijk netwerk te betrekken bij de moeilijkheden 

die ze ervaren. Verrassend dat er in CBi meer evenwicht is tussen werken aan persoonlijk en 

professioneel netwerk. 

 In vergelijking met 2018 merken we dat we bij de CBi-begeleidingen meer aan de slag zijn gegaan 

met het versterken en activeren van het persoonlijk netwerk van het gezin. De werkgroep CBi ging 

hiervoor in 2019 intensief aan de slag. 

 We merken ook op dat er een verschil is tussen CB en CBi in het activeren van het netwerk, waarbij 

we hierin vaker zijn geslaagd bij CB dan bij CBi. De bedenking dat het tijd vraagt om een netwerk 

geactiveerd te krijgen is hier op zijn plaats. 

 Werken met netwerk is een uitstekende manier om de veiligheid in een gezin te verhogen. 

 Andere doelen waaraan we werken met door het inzetten van het netwerk van het gezin: 

school, hantering van moeilijk gedrag van de kinderen, administratie, financiën, echtscheiding, vrije 

tijd, psychische gezondheid van ouders en kinderen, huisvesting, werk, diagnostiek kind, 

ontwikkelingsstimulatie kind, ouder-kind relatie, zelfzorg ouders, persoonlijke ondersteuning ouder, 

draagkracht ouders vergroten, opvang kinderen, hygiëne, gezondheid, gezonde voeding, 

gezinsactiviteiten, coördinatie en afstemming tussen verschillende hulpverleners. 
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3.2.8 De afronding 

 

 
Grafiek: De wijze van afronding van de begeleiding 

 

 In 2018 zagen we een grote stijging in het aantal afgeronde begeleidingen met blijvende 

bezorgdheden. In 2019 stabiliseren de cijfers opnieuw.  

 We willen in 2020 deze gegevens specifieker kunnen analyseren, om een duidelijker beeld te 

krijgen van wat we kunnen verstaan onder ‘blijvende bezorgdheden’. We passen ons 

registratiesysteem hierop aan.  
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Onderstaande tabel geeft weer wat de redenen waren voor de afrondingen met blijvende bezorgdheden. 

 

 
Grafiek: Reden van afronding met blijvende bezorgdheden 

 

 Het valt bij CB25 en CBi op dat de gezinnen regelmatig nood bleken te hebben aan een ander 

aanbod. We zetten daarom in onze begeleidingen sterk in het maken van een warme 

doorverwijzing naar andere hulpverleners.  

 Bij CB valt het echter op dat er meer een spreiding is in de redenen waarom en na afronding van 

de begeleiding nog bezorgdheden blijven bestaan. Onvoldoende groeimogelijkheden omwille 

van een beperking spelen hierbij een belangrijke rol. 
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3.2.9 De begeleidingsduur 

Voor CB hanteren we een vooropgestelde begeleidingsduur van 12 maanden, voor CBi is dat 6 maanden en 

voor CB25 hanteren we een maximum van 25 begeleidingscontacten (wat doorgaans overeenkomt met 6 tot 

9 maanden begeleidingsduur). In de praktijk merken we dat er hierop, omwille van verschillende redenen, veel 

variatie kan zitten. Het blijft hierin ook steeds belangrijk om op maat van het gezin te kunnen werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek: Begeleidingsduur per werkvorm  
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Aangezien dat we merken dat we in de praktijk wat betreft begeleidingsduur nog vaak op maat werken van 

de noden binnen het gezin, maken we hierbij een overzicht van de reden van een kortere of langere 

begeleidingsduur.  

 

 

Grafiek: Reden van KORTERE begeleidingsduur dan vooropgesteld 

 

 Bij de meerderheid van de begeleidingen werden deze vroeger afgerond dan verwacht aangezien er 

doorheen de begeleiding werd vastgesteld dat het gezin meer nood bleek te hebben aan een ander 

aanbod. De begeleider gaat dan steeds met het gezin op zoek naar de gepaste vorm van hulp.  

 Bij CB25 gebeurt het ook regelmatig dat de begeleiding vroeger kon worden afgerond, aangezien de 

doelen op minder dan 25 contacten konden worden bereikt. 
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Grafiek: Reden van LANGERE begeleidingsduur dan vooropgesteld 

 

 Zowel bij CB25 als bij CBi, onze 2 modules met een kortere vooropgestelde begeleidingsduur in 

vergelijking met CB, merken we op dat de reden voor een langere begeleidingsduur gevonden kan 

worden in het maken van de overbruggen tussen onze begeleiding en de nodige 

vervolghulpverlening. 

 Bij CB merken we op dat de gezinnen vaak meer tijd blijken nodig te hebben voor het behalen  

van de doelen. 
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3.2.10 Vervolghulpverlening en doorverwijzing 

 

Grafiek: Percentage van het aantal gezinnen dat nood had aan verdere ondersteuning na een begeleiding

 

Grafiek: Aantal doorverwijzingen naar vervolghulpverlening voor en na de integrale toegangspoort  

 

 Bij de grote meerderheid van de gezinnen is er na afronding van de begeleiding verdere 

ondersteuning noodzakelijk. Hierbij merken we een verschil op tussen de drie modules, waarbij 

er bij de module CB25 minder frequent nood is aan verdere ondersteuning. We verwijzen onze 

gezinnen voornamelijk naar hulpverleningsvormen voor de toegangspoort. 
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3.2.11 Conflicten tussen opvoedingsfiguren 

 

 

Grafiek: Aantal begeleidingen waarbij conflicten tussen de opvoedingsfiguren een invloed had op het werken aan de opvoedingsdoelen. 

 

 Bij CB en CBi is er bij meer dan de helft van het aantal begeleidingen sprake van conflicten tussen de 

opvoedingsfiguren die het werken aan de doelen bemoeilijken. Dit is minder het geval bij CB25. 
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3.3 Inhoudelijk thema 

3.3.1 Werken met netwerk 

Binnen onze kortdurend intensieve module contextbegeleiding zetten we in op 2 belangrijke pijlers: het 

werken rond netwerk en de verhoogde intensiteit. Vanuit de cijfers zien we dat we reeds een groei hebben 

doorgemaakt in het werken met netwerk binnen onze intensieve module. We willen echter in 2020 nog meer 

inhoudelijk hierop inzetten vanuit onze ervaring dat het activeren van persoonlijk netwerk vaak moeilijk is voor 

gezinnen. We botsen hierbij vaak op weerstand. De redenen hiervoor zijn vaak gelijkaardig: een schaamte om 

hulp te vragen, anderen niet willen belasten, het idee dat er “toch niemand is”, breuken in familiebanden enz.  

 

Vanuit onze visie geloven we sterk dat de aanwezigheid van een netwerk een 

beschermende factor is voor de verdere ontwikkeling van kinderen en hun gezin. 

Binnen onze begeleidingen gebruiken we het beeld van lampjes die het gezin 

letterlijk en figuurlijk kunnen verlichten: zie tekening.  

 

In 2019 startten we in de CBI-werkgroep met de inhoud van deze module opnieuw onder de loep te nemen. 

We denken na over hoe we zowel van bij de start als doorheen een begeleiding netwerk nog meer als focus 

kunnen nemen en houden. In 2020 willen we dit denkproces verderzetten. 

 

In eerste instantie willen we van bij de aanmelding specifieker screenen op een juiste indicatie. We willen 

nadenken over welke voorwaarden we nodig hebben om met netwerk aan te slag te gaan en/of hierrond 

mandaat te krijgen. We willen dit voor onszelf scherp krijgen en dit ook communiceren naar de aanmelders, 

zodat de aanmeldingen gerichter kunnen gebeuren.   

 

Daarnaast willen we ook ervaren welk effect het heeft om in te zetten op gerichte methodieken. We merken 

dat we nu in de veelheid aan andere vragen die in het gezin liggen deze bril toch nog vaak verliezen. We 

voelen hier dat de aanwezigheid van enkel een CBi-begeleiding, ondanks de intensiteit, vaak niet voldoende 

is om met de vragen van het gezin aan de slag te gaan en de focus op netwerk te houden. 

 

Lisa is een meisje van 4 jaar die bij haar oma inwoont. De mama van Lisa is een 18-jarig meisje die weinig aanwezig is 

in het leven van haar dochter. De consulente vraagt een CBI-begeleiding om het netwerk van oma te versterken zodat 

zij op lange termijn de zorg voor haar kleindochter kan volhouden. De oma snapt deze vraag, maar heeft zelf veel 

vragen naar opvoedingsondersteuning. Vanuit een CBI-begeleiding is onze focus het vinden van mensen in het netwerk 

die de opvoedingsvragen mee kunnen opnemen. De zoektocht hiernaar verloopt moeilijk waardoor we genoodzaakt 

zijn om zelf met deze vragen aan de slag te gaan. Dit maakt dat de focus naar het zoeken van netwerk naar de 

achtergrond verdwijnt. De aanwezigheid van een dienst die dit met oma zou opnemen, zou ons helpen onze focus 

scherp te houden.  
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We willen ook nog meer inzetten op het van elkaar leren door intern regelmatiger gezinnen te bespreken 

vanuit wat werkt en waarop we botsen. Tenslotte willen we extern op zoek gaan naar andere organisaties die 

actief met dit thema aan de slag gaan om op deze manier ons netwerk van mogelijke samenwerkingspartners 

rond dit thema uit te breiden.  We denken hierbij aan o.a. Riso schoolopbouwwerk, andere 

contextbegeleidingsdiensten, …   

 

We hopen dat we door deze inspanningen te leveren het netwerk terug een centrale plek kunnen geven in 

onze begeleidingen en de lampjes rond onze gezinnen (nog) feller te laten schijnen.  
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4 CONFLICTHANTERING TER ONDERSTEUNING VAN LOPENDE 

 BEGELEIDING 

4.1 Inleiding 

 
In juli 2016 kregen we de kans om binnen het kader van een innovatief project expertise op te bouwen en een 

aanbod uit te werken rond het thema conflicthantering binnen situaties van ernstige relationele problemen 

en/of conflicten tussen opvoedingsfiguren en/of hun netwerk.  

We ontwikkelden een traject bestaande uit psycho-educatie en bemiddeling, dat kan worden ingezet als 

paralleltraject ter ondersteuning van een andere vorm van jeugdhulpverlening. Het paralleltraject heeft als 

doel de moeilijk lopende begeleiding te faciliteren zodat deze de focus van de begeleiding kan blijven 

behouden op de veiligheid, het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen. 

Na het aflopen van het innovatieve project in juni 2018 dienden we een aanvraag in bij het Agentschap 

Opgroeien voor het flexibel inzetten van onze middelen. We kregen in oktober 2018 de goedkeuring om dit 

project verder te zetten voor de komende 2 jaar. Concreet werden er 3 contextbegeleiding breedsporig (CB) 

en 1 contextbegeleiding laafintensief (CB25) ter waarde van 5 punten tijdelijk omgebouwd naar een 

ondersteunende module van 5 punten. We beogen hiermee per jaar 12 trajecten conflicthantering te kunnen 

aanbieden aan gezinnen van Amber vzw of collega-organisaties.  

Met dit aanbod bieden we opvoedingsfiguren handvaten om de conflicten hanteerbaar te maken, zodat de 

kinderen minder last ervaren van de conflicten. We gaan steeds van start met enkele sessies ‘psycho-educatie’ 

rond deze thema’s: stresshantering, communicatiepatronen, geweldloze communicatie, effecten van 

conflicten op kinderen, invloed van netwerk, enz. Dit is een cruciaal onderdeel van het traject en vormt de 

basis voor deel 2. In deel 2 van het traject krijgen de opvoedingsfiguren de kans om, met ondersteuning van 

de begeleiders, op een bemiddelingsgerichte manier enkele ‘kwesties’ uit te werken. Opvoedingsfiguren leren 

hier om de geleerde methodieken en inzichten in te zetten bij het zoeken naar oplossingen rond de thema’s 

waarover het conflict bestaat. 

Daarnaast bestaat het aanbod ook uit minimaal 2 sessies voor de kinderen. Zowel bij de start als bij het einde 

van een traject conflicthantering gaan onze begeleiders met de kinderen in gesprek waarbij erkenning en een 

stem geven centraal staat. 

Momenteel bestaan we uit een team van 4 contextbegeleiders die het aanbod verder uitwerken en de 

trajecten telkens in duo begeleiden. In september 2019 kozen we ervoor om extra middelen vrij te maken, 

waardoor een extra collega vrijgesteld werd voor 3u per week, met als specifiek doel om het aanbod naar de 

kinderen toe meer vorm te geven. Ook in 2020 zullen we hiervoor extra middelen vrijmaken. 
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4.2 Jaaroverzicht van de trajecten 

 

In 2019 werden er in totaal 24 gezinnen aangemeld voor het traject conflicthantering. Er gingen 11 gezinnen 

aan de slag met een traject. Hiervan werden 7 trajecten reeds afgerond. De overige 4 trajecten lopen verder 

door in het jaar 2020. We zagen in totaal 13 gezinnen voor een intakegesprek. Na dit intakegesprek kozen er 2 

gezinnen om niet op te starten. Op het einde van 2019 staan er nog 11 gezinnen op de wachtlijst. 

We bespreken hierbij de resultaten van de registratie van de 7 afgesloten trajecten. 

 

4.2.1 De aanmelders 

In 2019 begeleidden we 2 gezinnen die werden aangemeld vanuit een lopende contextbegeleiding op onze 

dienst, één vanuit een CB-begeleiding en één vanuit een CBAW-begeleiding. Daarnaast werden er 2 gezinnen 

aangemeld door het SDJ en 2 gezinnen door het OCJ.  

Opmerkelijk is ook de aanmelding vanuit de volwassenenpsychiatrie. Hierbij willen we vermelden dat er bij dit 

gezin nog geen andere vorm van jeugdhulpverlening was betrokken. Dit hebben we als een hindernis ervaren. 

We hebben gemerkt dat het van belang is om rond het welzijn, de ontwikkeling en/of de opvoeding van de 

kinderen een goede samenwerking te installeren met andere betrokken hulpverleners. Op die manier kunnen 

beide begeleidingen hun specifieke focus behouden.   

 

 

 

 

 

4.2.2 De opvoedingsfiguren 

Het traject conflicthantering is ontwikkeld om een antwoord te bieden op vragen van alle mogelijke 

opvoedingsfiguren in conflictsituaties. Het kan dus bijvoorbeeld gaan over een moeder en een vader, maar 

ook over een ouder en grootouder, of een ouder en een opvoeder vanuit een leefgroep, enz. In de praktijk 

merken we dat we vooral vragen krijgen waarbij het gaat om een conflictsituatie tussen twee ouders. In 5 

trajecten ging het over ex-partners en in 2 trajecten over partners.  

Relatie  Aantal trajecten 

Partners 2 

Ex-partners 5 

 

De aanmelder Aantal trajecten 

Amber vzw – CB 1 

Amber vzw – CBAW 1 

SDJ 2 

OCJ 2 

Volwassenenpsychiatrie 1 
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4.2.3 De kinderen 

In 2019 rondden we in totaal 7 trajecten af, waarbij er 11 kinderen betrokken partij waren bij het conflict tussen 

de opvoedingsfiguren. We merken op dat we in de trajecten spreken met en over kinderen van verschillende 

leeftijden. Dit vergt van de begeleiders steeds aan aangepaste aanpak tijdens de gesprekken met de kinderen. 

We willen in 2020 hierop verder inzetten, zodat we per leeftijdscategorie aangepast methodieken kunnen 

ontwikkelen. 

 

4.2.4 Het netwerk 

Een belangrijke pijler binnen het aanbod is de focus op het netwerk van de opvoedingsfiguren en van de 

kinderen. Het netwerk kan voor gezinnen een belangrijke steunfiguur zijn. Daarnaast hebben we ook ervaren 

dat mensen uit de omgeving van de gezinnen zowel een positieve als een negatieve impact kunnen hebben 

op de conflictsituatie. Daarom is het van belang dat het netwerk van de gezinnen mee op de hoogte wordt 

gebracht van de nieuwe inzichten en van de afspraken die de opvoedingsfiguren tijdens het traject maken, 

zodat zij deze veranderingen mee kunnen vasthouden en ondersteunen. We gaan dus op zoek naar goede 

supporters.  

We streven ernaar om minstens 1 netwerkfiguur per opvoedingsfiguur actief te betrekken tijdens de 

trajecten/sessies. Minimaal vragen we aan de opvoedingsfiguren om tussen de sessies door enkele 

huiswerkopdrachten te maken met minstens 1 netwerkfiguur.  

In onderstaande grafiek geven we een weergave per traject van het aantal sessies dat is doorgegaan met 

iemand uit het persoonlijk netwerk en het professioneel netwerk van de gezinnen.  

Aantal kinderen Aantal trajecten 

1 kind 2 

2 kinderen 4 

3 kinderen 0 

4 kinderen 1 

Leeftijdscategorie Aantal kinderen 

Baby-peuter 1 

Kleuter 3 

Lagere school 5 

Adolescent 3 

18+ 2 
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Grafiek: Aantal sessies per traject met het persoonlijk en het professioneel netwerk van het gezin 

 

In 2019 namen 4 opvoedingsfiguren telkens 1 persoon uit hun persoonlijk netwerk mee naar één of enkele 

sessie(s). Bij 2 van deze trajecten merkten we een positief effect van het actief betrekken van het netwerk. De 

netwerkfiguren zorgden hierbij bijvoorbeeld voor het verlagen van het stressniveau van ouder tijdens de 

gezamenlijke sessies. Daarbij gaven de ouders ook aan dat de netwerkfiguren hen thuis hielpen bij het 

vasthouden van de geleerde technieken. Bij de 2 andere trajecten zagen we eerder een negatief effect. We 

merkten hierbij op dat de nieuwe partner van de ouder werd betrokken als netwerkfiguur voor deze ouder. 

Hierbij vragen we ons af of de nieuwe partners altijd de meest geschikte persoon is om de taak van 

netwerkfiguur op te nemen tijdens het traject. Het is absoluut zinvol om nieuwe partners te betrekken in het 

traject, zij maken immers deel uit van het systeem. Maar net daarom is het voor nieuwe partners vaak ook niet 

makkelijk om de rol van netwerkfiguur op te nemen, aangezien hiervoor een zekere mate van afstand en 

neutraliteit vereist is.  

In alle trajecten die werden afgerond in 2019 werd er bij minstens 1 sessie een netwerkfiguur uit het 

professioneel netwerk van het gezin betrokken. Onze begeleidsters nodigen in principe bij elk intakegesprek 

de verwijzer uit om deel te nemen aan het gesprek. Maar ook nadien merken we dat het een positieve impact 

heeft op het verminderen van het conflict indien we het professioneel netwerk van het gezin mee betrekken 

in het traject. Meestal blijven deze hulpverleners nog voor langere tijd betrokken bij het gezin, waardoor zij de 

gemaakte afspraken vanuit het traject verder kunnen ondersteunen en vasthouden.  
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4.2.5 Het traject 

Bij het uitwerken van het aanbod begonnen we aanvankelijk met het uitwerken van een gestructureerd traject 

van 7 à 8 sessies voor de opvoedingsfiguren en 2 sessies voor de kinderen. Elke sessie had een vooraf 

vastgelegde structuur en inhoud. We gingen ervan uit dat we deze opbouw zouden kunnen inzetten bij alle 

trajecten.  

Gaandeweg hebben we gemerkt dat elke situatie en elk gezin anders is en er dus vanzelfsprekend ook voor 

elk gezin op maat moet bekeken worden op welke manier we hen best kunnen begeleiden in het verminderen 

van het conflict. Zowel het aantal sessies per traject als de accenten die we leggen qua inhoud verschillen van 

traject tot traject. We houden wel vast aan het idee om het traject te verdelen in 2 delen, waarbij we steeds 

met elke opvoedingsfiguur van start gaan met het geven van de psycho-educatie, alvorens we overgaan naar 

het tweede deel waarbij we de kwesties bespreken. Deze opdeling is cruciaal, aangezien we hebben gemerkt 

dat de inzichten en methodieken uit deel 1 noodzakelijk zijn om onder de knie te hebben, alvorens 

opvoedingsfiguren aan de slag kunnen rond de kwesties.  

Onderstaande grafieken geven mooi weer hoe we in elk traject op maat aan de slag zijn gegaan met de 

gezinnen. 

 

Grafiek: Aantal sessies per traject per setting 
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Vooreerst geven we aan opvoedingsfiguren de keuze om de sessies samen of apart te volgen. We hebben 

gemerkt dat aan beide manieren van werken telkens voor- en nadelen zijn verbonden. Zo merken we 

bijvoorbeeld dat als we opvoedingsfiguren in erg geëscaleerde conflictsituaties samen aan tafel zetten, dit 

ervoor kan zorgen dat de stress en spanning in het gesprek hoog kan oplopen. Dit hoge stressniveau bij de 

opvoedingsfiguren maakt dat ze zich minder kunnen openstellen voor de aangeboden theorie en ook minder 

zullen onthouden van de inhoud van de sessie. Anderzijds geven sommige opvoedingsfiguren aan dat het een 

geruststelling is te weten dat de andere persoon ook dezelfde informatie heeft meegekregen, indien ze de 

sessies samen volgen. De opvoedingsfiguren bespreken in samenspraak met de begeleiders en met de 

verwijzers welke werkwijze het meest aansluit op hun situatie. Daarenboven is het ook mogelijk om doorheen 

het traject te wisselen van setting.  

In 2019 sloten we 2 trajecten af waarbij de ouders alle sessies samen hebben gevolgd en 1 traject waarbij de 

ouders alle sessies apart volgden. Bij 4 trajecten werden er zowel sessies samen als apart georganiseerd.  

In bovenstaande grafiek valt ook op dat er bij 5 van de 7 trajecten de kinderen niet werden betrokken bij het 

traject. Bij 2 trajecten waren de kinderen te jong om betrokken te worden. Bij de andere trajecten werden de 

kinderen niet betrokken, aangezien er met de ouders nog geen constructieve werkrelatie kon worden 

opgebouwd. De trajecten werden ook vroegtijdig stopgezet, door het afhaken van de ouders. Onze 

begeleiders aarzelen hierbij om de kinderen te betrekken, vanuit de bezorgdheid dat het voor de kinderen erg 

belastend kan zijn om te moeten investeren in een traject dat mogelijks niet zal worden verdergezet. In 2020 

willen we deze vaststelling verder uitklaren en gaan we op zoek naar manieren waarop we de kinderen kunnen 

betrekken in het traject waarbij we voldoende veiligheid kunnen garanderen.  
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Grafiek: Duur van het traject in aantal maanden 

 

Op vlak van de duur van de trajecten zien we ook een grote variatie. Gemiddeld duurt een traject ongeveer 5 

maanden. Het langste traject liep gedurende 9 maanden en het kortste traject gedurende 2 maanden. De duur 

van het traject niet noodzakelijk gekoppeld is aan het al dan niet ‘slagen’ van het traject. We constateren dat 

we 3 kortere trajecten hebben begeleid, waarbij de ouders hebben afgehaakt voor dat het volledige aanbod 

werd doorlopen. Anderzijds was er ook een traject met een begeleidingsduur van 2 maanden, waarbij er een 

goede samenwerkingsrelatie werd opgebouwd met de ouders en waarbij de ouders belangrijke inzichten 

hebben opgedaan tijdens de sessies. Of een traject met een lange begeleidingsduur dat met veel vallen en 

opstaan is verlopen op vlak van samenwerkingsrelatie, maar waarbij er op het einde toch goede afspraken zijn 

gemaakt tussen de opvoedingsfiguren. We nemen uit al deze ervaringen mee dat het belangrijk is om ook op 

vlak van begeleidingsduur op maat te kunnen werken van onze cliënten. 
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Grafiek: Aantal sessies psycho-educatie versus aantal sessies bemiddeling 

 

In bovenstaande grafiek valt op dat we in 4 van de 7 trajecten niet via bemiddeling hebben gewerkt aan de 

kwesties van de gezinnen. We willen hierbij benadrukken dat dit niet noodzakelijk betekent dat deze gezinnen 

geen oplossingen hebben gevonden voor de problemen die zij ervaarden op vlak van de conflicten. We 

stelden namelijk vast dat onze begeleiders alsook verschillende ouderfiguren het geen goed idee vonden om 

in bepaalde situaties op een bemiddelingsgerichte manier aan de slag te gaan rond de kwesties. Werken via 

bemiddeling vereist van de opvoedingsfiguren namelijk een bepaald niveau van vertrouwen in elkaar en een 

bereidheid om met elkaar te spreken over de behoeftes die ze hebben rond de verschillende kwesties. Vaak 

merkten we dat gescheiden ouders onvoldoende veiligheid ervaarden voor deze manier van werken. Om toch 

een antwoord te kunnen bieden op de vaak dringende en lastige kwesties waar de ouders mee zaten, lieten 

onze begeleiders zich inspireren door de principes van het parallel-solo ouderschap. Hierbij gaan we met elke 

ouder aan de slag vanuit zijn/haar relatie met de kinderen en lieten we hen nadenken over manieren waarop 

zij zelf veranderingen konden aanbrengen, met als doel om het effect van de conflicten op de kinderen  

te verminderen.  
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4.3 Besluit 

 
In 2019 werden er 7 trajecten conflicthantering afgerond. Hierbij werkten onze begeleidsters met 14 

opvoedingsfiguren, waarbij het ging om 2 partners en 5 ex-partners. Het professioneel en/of persoonlijk 

netwerk speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de veranderingen die de ouders maken tijdens het 

traject en worden daarom bij voorkeur actief betrokken bij de trajecten. We onthouden dat het begeleiden van 

ouderfiguren in het verminderen van conflictsituaties maatwerk is, waardoor we het dan ook belangrijk vinden 

om in 2020 de vrijheid te behouden om voor elk traject op maat te kunnen werken wat betreft de setting, de 

duur, het aantal sessies en de accenten qua inhoud van de sessies.  

  



5 KWALITEIT 

5.1 Inleiding 

 

Onze visie op kwaliteit zorgt ervoor dat we elk jaar actief bezig zijn met de kwaliteitsthema’s via zelfevaluatie 

op diverse niveaus, met het aanvullen en optimaliseren van ons gebruiksvriendelijk digitaal 

kwaliteitshandboek en met het uitvoeren van verschillende verbeterprojecten. Daarnaast nemen we ook 

de jaarlijks terugkomende tevredenheidsmeting bij onze cliënten en doorverwijzers af. 

 

5.2 Visie op kwaliteit binnen de organisatie 

 

Het kwaliteitsbeleid betreft het algemeen beleid van de organisatie, nl. de visie en strategische doelstellingen 

op diverse terreinen die nodig zijn om onze missie te behalen.  

 

Het betreft dus zowel onze visie op hulpverlening = hoe we hulpverlening vorm geven, bv. pedagogisch profiel, 

visie op werken met netwerk, visie op kwaliteit van het begeleidingswerk (F2F), visie op werken in gezinnen 

met co-ouderschap, visie op kernprocessen… als onze visie op organisatiebeleid = hoe we de ondersteunende 

organisatie vorm geven, bv. Missie, visie, strategische doelstellingen, visie op personeelsbeleid, visie op 

leiderschap, visie op goed bestuur, inzet van middelen en partnerschappen, cliëntparticipatie.  

 

De doelstelling van ons kwaliteitsbeleid is terug te vinden in onze missie en visie en kan in grote lijn 

opgesplitst worden in: 

 

 Het aanbieden van kwaliteitsvolle mobiele begeleidingen en 

 Het uitbouwen van een ondersteunende organisatie. 

 

We streven naar een kwaliteitsvol beleid waarin een gepast evenwicht is tussen zorg voor cliënten, zorg voor 

medewerkers, zorg voor de organisatie en zorg voor de maatschappij.  

 

De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot kwaliteit op organisatieniveau ligt bij de directie. De directie 

zorgt voor de gepaste input van cliënten, het personeel en de Raad van Bestuur. De eindverantwoordelijkheid 

m.b.t. kwaliteit op begeleidingsniveau ligt bij de inhoudelijk coördinator (IC).  

 

Om de betrokkenheid van alle begeleiders te vergroten, verdeelden we de verantwoordelijkheid rond de 

kernprocessen en de tevredenheidsmetingen per team over de begeleiders. Op Amber werken we sowieso 

met verantwoordelijkheidsgebieden, t.t.z. elke begeleider heeft binnen zijn urenpakket een beperkt aantal 

uren waarbinnen specifieke verantwoordelijkheden, die door het team worden toevertrouwd aan die persoon, 

uitgevoerd worden.  
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Van de begeleiders wordt verwacht dat zij alert zijn voor de recente evoluties rond dit thema en in de loop van 

het werkjaar de noodzakelijke aanpassingen aan het kernproces aanbrengen. Standaard bekijken ze tegen de 

planningsdag van hun team de inhoud van het kernproces en leggen de stand van zaken voor aan het team. 

Op dat moment wordt bekeken of er verbeteracties dienen geformuleerd te worden. De IC behoudt  

het overzicht over alle kernprocessen.  

 

We laten ons leiden door actuele ontwikkelingen en noden op organisatie- en teamniveau om aanpassingen 

in kwaliteitsmanagementsystemen aan te brengen. Algemene opvolging hiervan is door  

de beleidsdirectie voorzien. 

 

Binnen de kwaliteitsmanagementsystemen hebben we specifieke aandacht voor de kwaliteitsborging. We 

formuleren hoe we die kwaliteit garanderen, hoe we de kwaliteit checken, welke zelfevaluatie-instrumenten 

we zullen gebruiken en hoe we resultaten hiervan zullen omzetten in acties (PDCA-cirkel). We beogen een 

kritische en evaluerende instelling van alle partijen met het oog op een voortdurende verbetering van onze 

werking. 

 

We realiseren dit enerzijds door op reflectiemomenten te voorzien. We installeren jaarlijks reflectiemomenten 

m.b.t. het hulpverleningsproces, o.a. Reflectie op de resultaten van de tevredenheidsmetingen, teamreflectie 

over de kwaliteit van de hulpverlening op basis van indicatoren, reflectie op kernprocessen …en formuleren 

indien nodig verbeterprojecten. Deze worden opgevolgd door de inhoudelijk coördinator. 

 

We installeren ook jaarlijks reflectiemomenten m.b.t. de organisatieprocessen, o.a. Zelfevaluatie van de 

inputgebieden, zelfevaluatie van de outputgebieden, zelfevaluatie goed bestuur op RVB…Ook hier kunnen 

verbetertrajecten vooropgesteld worden die opgevolgd worden door de beleidsdirectie. 

 

Anderzijds realiseren we dit door het installeren van een permanente kritische reflectie bij beslissingen in team 

en in ‘overleg beleid’: 

 

 Past deze beslissing in onze missie/visie? 

 Wat betekent deze beslissing voor de kwaliteit van zorg voor cliënten, voor personeel,  

voor de organisatie? 

 Wat zijn de mogelijkheden van participatie en inspraak van de jongeren, hun gezinnen  

en hun context.  
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5.3 Zelfevaluatie 

 
In 2015 ontwikkelden we een werkwijze om jaarlijks kritisch te reflecteren op enerzijds het 

hulpverleningsaanbod en anderzijds de ondersteunende organisatie en deze eventueel bij te sturen. Deze 

zelfevaluatie is gebaseerd op het kwaliteitskader van Opgroeien en het EFQM-model. 

 

We realiseren deze zelfevaluatie door jaarlijks een moment van kwalitatieve reflectie te voorzien op de 

begeleidingsteams m.b.t. het hulpverleningsaanbod en op de planningsdag van directie en coördinatoren 

m.b.t. de ondersteunende organisatie.  

 

We pakken dit op onderstaande wijze aan: 

 

 Jaarresultaten verzamelen: Op voorhand verzamelen we de jaarresultaten van een aantal indicatoren 

die we relevant achten i.f.v. een kwalitatieve reflectie op de hulpverlening/de ondersteunende 

organisatie.  

 Het betreft o.a.: Bezetting en F2F op organisatieniveau en per team, 

aanmeldingen/wachtlijst, redenen stopzetten begeleiding, personeelsgegevens: 

leeftijd/Ziekte/verlof/ADV/verloop medewerkers…uit personeelskengetallen, keuze 

invulling van personeelsuren op organisatieniveau, gevolgde vorming op organisatieniveau, 

financiële resultaten, participatie van cliënten op organisatieniveau, participatie van cliënten 

op niveau van kernprocessen, open feedbackcultuur: toepassing in teams, invulling 

vliegende begeleider, algemene informatie uit exitgesprekken, algemene informatie uit 

bevraging burn-out/TVM personeel, algemene informatie klachten, algemene informatie 

TVM cliënten, algemene informatie TVM verwijzers, de stand van zaken van 

samenwerkingen.  

 

 Diagnose stellen: We leggen de jaarresultaten van de indicatoren voor en koppelen daaraan 2 vragen 

om over na te denken en te brainstormen. 

 Vraag 1: Zetten we onze middelen die we ontvangen maximaal in?  

 Vraag 2: Hebben we dit kwalitatief gedaan op basis van onze visie en strategische doelen? 

 

 Conclusies trekken:  

 Op basis van brainstorm komen tot conclusies m.b.t. de zaken waar we verder willen blijven 

op inzetten en degene waar we verder willen over nadenken. 

 Deze conclusies delen met elkaar. 

 

 Acties ontwerpen: 

 Per team herbekijken we de conclusies en koppelen er, indien nodig, acties aan voor de 

komende periode. 

 Inhoudelijke conclusies en acties worden teruggekoppeld op de planningsdag en indien 

nodig/gewenst formuleren we verbeterprojecten. 
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5.4 Scores groeiniveaus 

 
Zoals het Agentschap Opgroeien van ons verwachtte hebben we in 2015 een 0-meting afgenomen van alle 

EFQM-thema’s. Deze scoring gebeurde voor de kernprocessen door de begeleidingsteams en voor de 

kwaliteitszorg en de outputgebieden door de directie en de coördinatoren. De scores werden aan iedereen 

voorgelegd om te bekijken of ze gezamenlijk gedragen werden en om input te krijgen rond mogelijke 

verbeterprojecten. Elk jaar bekijken we met een kritische blik onze scores. In onderstaande tabel geven we 

het schematisch overzicht van de scores van 2015 tot 2019. 

 
 
ZELFEVALUATIE AMBER VZW 
 
 

     

KWALITEITSZORG          2015  2016 2017 2018 2019 

Organisatie en Visie 3 3 4 4 4 

Betrokkenheid 2 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 3 3 4 4 4 

Verbetertraject 4 4 4 4 4 
 

KERNPROCESSEN 

Onthaal van de gebruiker 3 3 3 3 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 3 3 3 3 3 

Pedagogisch Profiel 3 3 3 3 3 

Dossierbeheer 3 3 3 3 3 
 

GEBRUIKERSRESULTATEN 

Klachtenbehandeling 3 3 3 3 3 

Gebruikerstevredenheid 4 4 4 4 4 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 2 
 

MEDEWERKERSRESULTATEN 

Personeelstevredenheid 2 3 4 4 4 

Indicatoren en kengetallen 2 4 4 4 4 
 

SAMENLEVINGSRESULTATEN 

Waardering strategische partners 3 4 4 4 4 

Maatschappelijke opdrachten/ tendensen 5 5 5 5 5 
 
  



Kwaliteit 

Amber vzw  73 

5.5 Tevredenheidsmeting (TVM) 

5.5.1 Tevredenheidsmeting gebruikers contextbegeleiding CB, CB25, CBi 

5.5.1.1 Vaststellingen 

De verwerking van de TVM gebeurt op kalenderjaarbasis. Het team CB kiest ervoor om de afname van de TVM 

voor gebruikers op het einde van de begeleiding te doen en bij voorkeur bij het laatste huisbezoek. De TVM 

kan via een mail met een link of op papier afgenomen worden. De begeleider en de gezinsleden maken deze 

keuze samen. Bij het invullen van de TVM voor gebruikers worden geen persoonsgegevens genoteerd op het 

formulier van de TVM. Op deze manier gebeurt de TVM altijd anoniem. 

 

Ook jongeren vanaf ongeveer 12 jaar (afhankelijk van de inschatting van hun mogelijkheden door de 

begeleider) bieden we aan het eind van de begeleiding op dezelfde manier een ‘TVM voor jongeren’ aan. 

Kinderen bieden we een eigen TVM aan. Voorlopig is dit enkel feedback voor de begeleider en worden de 

ingevulde formulieren TVM voor kinderen nog niet verwerkt om algemene conclusies uit te halen.  

 

In de periode van begin januari 2019 tot eind december 2019 beëindigden we in 40 gezinnen de 

contextbegeleiding (CB, CB25 en CBi) en boden we de tevredenheidsmeting aan. Drie gezinnen schakelden 

in de loop van 2019 binnen Amber naar een andere module. Hen wordt pas op het einde van een volledig 

traject bij Amber een tevredenheidsmeting aangeboden.  Eén gezin vond ook het Franse formulier invullen te 

moeilijk (Nederlands noch Frans is hun moedertaal).  

 

Meerdere begeleidde gezinnen bestaan uit twee ouderfiguren en één of meerdere kinderen. We boden de 

TVM aan 109 cliënten aan. Deze 109 cliënten zijn 71 ouderfiguren (ouders, plus-ouders, grootouders, …) en 38 

jongeren 12 +. De verdeling van het aantal ouderfiguren waaraan we de TVM konden aanbieden in de 40 

gezinnen is: aan 17 alleenstaande ouders en aan 23 gezinnen waar twee of meer ouderfiguren zijn. Een aantal 

gezinnen kozen er bij het aanbieden voor om niet deel te nemen aan de bevraging. Andere gezinnen namen 

zich voor de ingevulde formulieren na te sturen via mail of post. Die formulieren geraken niet altijd bij ons.  

 

5.5.1.2 Respons 

Van ouderfiguren kregen we 21 ingevulde formulieren van de 71 aangeboden formulieren terug = 30%. In 2018 

kregen we 22,58 % ingevulde formulieren van ouderfiguren terug. Van jongeren kregen we 14 ingevulde 

formulieren van de 38 aangeboden formulieren terug = 37%. In 2018 kregen we 20,9 % ingevulde formulieren 

van jongeren terug. Dit is een totale respons van 32%. In 2018 was de totale respons 21,95 %.  
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5.5.1.3 Reflecties en verbeteractie 

In de TVM voor cliënten peilen we in twaalf gesloten vragen naar hun tevredenheid over:  

 

 De mate waarin gezinsleden tevreden zijn met de manier waarop in de begeleiding gewerkt werd aan 

hun opvoedingsvragen; 

 De manier waarop gezinsleden en anderen betrokken werden in de begeleiding;  

 De manier waarop andere diensten betrokken werden in de begeleiding; 

 De manier waarop Amber omging met informatie over hun gezin;  

 De mate waarin gezinsleden mee konden bepalen waaraan gewerkt werd;  

 De mate waarin de begeleider steun en hulp bood; 

 De mate waarin de begeleider aandacht en tijd had voor de cliënt en zijn gezin,  

 De mate waarin de begeleider bereikbaar was,  

 De mate waarin de begeleider respectvol en correct omging met de cliënt;  

 De mate waarin de begeleider feedback vroeg over de begeleiding;  

 De mate waarin de gezinsleden weten wat er in verslagen over hen staat, geschreven door de 

begeleider;  

 De manier waarop de begeleiding werd afgerond en of cliënte vinden dat ze na de begeleiding nog 

voldoende terecht kunnen met vragen bij Amber.  

 

Bij de gesloten vragen in de TVM voor ouderfiguren krijgen we voor alle gesloten vragen bij de drie modules, 

een score ‘ja’ en ‘eerder ja’ voor meer dan 90 % (minstens 17 van de 21 respondenten) van de antwoorden. Hier 

en daar wordt er een ‘neen’ en ‘eerder neen’ ingevuld (zie taartdiagrammen in bijlage). 

 

In vijf open vragen peilen we zowel naar de positieve kenmerken als naar de minder goede kenmerken van 

de begeleiding. We vragen tips, opmerkingen en voorstellen om de contextbegeleiding te verbeteren. 

Wat dit jaar maar ook de vorige jaren telkens opvalt uit de open vragen, is dat cliënten erg veel belang hechten 

aan de relatie met de begeleider. Dit blijkt uit volgende reacties van ouderfiguren: 

  

“Behulpzaam en respectvol; op maat van het gezin; steunend; is bereid om na de begeleiding nog mee te gaan naar 

de bezoekruimte; heeft veel hulp geboden, heeft veel goede gesprekken gevoerd; het helpt ons in de opvoeding van 

de kinderen; ze hebben heel goed geholpen en alles goed uitgelegd; goede begeleiding over alles; de pictogrammen, 

de taken, de dagindeling; luisterend oor; goed geholpen om bij andere diensten terecht te komen en dossier bij OCJ te 

sluiten; op een andere manier naar dingen leren kijken, oplossingen leren zoeken; de gezinsgesprekken hebben ons 

verder geholpen en dichter bij elkaar gebracht; de begeleidster was er echt voor ons, op goede en slechte momenten, 

ze doet echt moeite om ons te begrijpen, ook als ik boos was, de begeleidster doet echt moeite om mogelijkheden te 

zoeken.” 

  

In het Pizzamodel van Lambert (1999) is de ‘therapeutische relatie’ voor 30% verantwoordelijk voor een 

therapeutische verandering, nl. de band tussen cliënt en therapeut, hier begeleider, zoals deze beleefd wordt 

door de cliënt.  

 

 

 

 



Kwaliteit 

Amber vzw  75 

Als minder goede kenmerken en tips voor onze contextbegeleiding gaven cliënten aan:  

 

“Ik had niet gevraagd naar begeleiding; soms confronterend maar ik zie dat achteraf niet als negatief; jammer dat de 

begeleiding moet stoppen; langer begeleiden.” 

 

Ouderfiguren geven een gemiddelde score voor de CB van 8,5/10. 

 

 

Zoals vorig jaar scoren de bevraagde jongeren die het formulier invulden in de gesloten vragen overal zeer 

positief, ‘ja’ en nu en dan ‘eerder ja’. Op alle vragen antwoordden telkens minstens 93% (= 13 van de 14 jongeren) 

‘ja’ of ‘eerder ja’. De meeste ‘eerder ja’s’ en één ‘neen’ kregen we op de vraag ‘Vroeg de begeleider vaak 

genoeg wat je vond van de begeleiding?’ 

 

In de open vragen geven ze als positieve feedback:  

 

“respect en begrip voor mijn gevoelens; je kan er echt op vertrouwen dat de begeleidster haar best doet om ons te 

helpen en ze is heel lief en helpt goed om alles beter te verwoorden; geeft veel kansen, laat zijn wat je echt kan; ze 

stelde vragen die me hielpen om na te denken over mezelf en wat ik wil; gesprekken apart zijn positief; goed dat 

begeleidster geen slecht spreekt over papa; dat ik kan vertellen wat ik kwijt wilde, dat ze het tenminste begrijpt als ik 

iets vertel en dat ze het voor haarzelf houdt; ze is altijd vriendelijk en zoekt altijd een oplossing voor alles; ze kan goed 

luisteren; goede hulp op je vragen; positieve omgang, goede communicatie; hulp.” 

 

 

Als minder goede feedback geven jongeren aan: 

 

“Soms was het wat te veel voor mij; ik moest er tijd voor maken; soms herhaling.” 

 

Jongeren geven een gemiddelde score voor de CB van 8,9/10. 

 

Algemeen kunnen we uit de TVM voor cliënten concluderen dat de cliënten van CB tevreden zijn over  

de begeleidingen. 

 

 

Verbeterprojecten voor 2019: 

1. We hebben als team verder gezocht hoe we op een passende manier nazorg kunnen aanbieden aan 

gezinnen. Dit door met het gezin op zoek te gaan naar een passende vorm van nazorg door Amber. 

We krijgen ruimte van het beleid van Amber om met de gezinnen in de afrondende fase te overleggen 

welke vorm van nazorg voor hen passend zou zijn en voor ons haalbaar. We bespreken in 

begeleidingsbesprekingen van begeleidingen die in een afrondende fase zijn welke vorm van nazorg 

we kunnen aanbieden.  De teamleden geven aan blij te zijn met de flexibiliteit in het zoeken naar 

passende nazorg. Voor een aantal gezinnen is het idee nog contact te kunnen nemen en eventueel 

nog een huisbezoek te kunnen aanvragen al erg stress-verminderend. Dit maakt wel eens dat cliënten 

veel minder effectieve vraag naar nazorg hebben dan ze vooraf dachten nodig te hebben.  

2. Ingevulde formulieren van de TVM krijgen blijkt jaar na jaar een opgave. In 2019 kregen we 10% meer 

ingevulde formulieren terug dan in 2018.  
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3. Een begeleiding vormgeven in echtscheidingssituaties blijft een uitdaging. We gaan er zorgzaam mee 

om en proberen tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen in echtscheidingssituaties. We 

bekijken casus per casus op welke manier we zullen begeleiden in echtscheidingssituaties (in één 

context, in beide contexten, door één begeleider, door twee begeleiders, …).  

 

Verbeterprojecten voor 2020: 

1. De gezinsleden motiveren om de tevredenheidsmeting in te vullen bij het laatste huisbezoek blijft 

een aandachtspunt.  

2. Het blijft een aandachtspunt om te zoeken hoe we jongeren meer kunnen betrekken bij het maken 

van de begeleidingsverslagen en misschien bij de begeleiding in het algemeen. 

3. Met zorg afronden wordt gepland op een inhoudelijk team. 

 

Tevredenheidsmeting consulenten: 

We vragen de consulent bij elk formeel moment in een begeleiding (evolutiebespreking, eindbespreking) 

uitdrukkelijk naar verwachtingen, krachten en werkpunten voor deze en andere begeleidingen.  Op die manier 

hopen we op termijn een open en constructieve communicatie met consulenten te creëren waarbij de 

feedback rechtstreeks en zeer concreet gevraagd en gegeven wordt.  

Begeleiders hebben geen feedback van consulenten geregistreerd. 

 

5.5.2 Tevredenheidsmeting gebruikers CBAW/CBAW+ 

Het afnemen van de tevredenheidsmetingen bij autonoom wonen, zowel binnen de werkvorm CBAW als 

CBAW+, wordt als volgt opgedeeld:  

 

 TVM cliënten deel 1: afname van de tevredenheidsmeting bij starters op het moment van de 

handelingsplanbespreking. 

 TVM cliënten deel 2: afname van de tevredenheidsmeting bij stoppers op het moment van de 

eindbespreking. 

 TVM Netwerk deel 1: Afname van de tevredenheidsmeting bij het netwerk van de starters op het 

moment van de handelingsplanbespreking. 

 TVM Netwerk deel 2: Afname van de tevredenheidsmeting bij het netwerk van de stoppers op het 

moment van de eindbespreking. 

  

De resultaten van de tevredenheidsmetingen worden anoniem verzameld en verwerkt. De begeleider kijkt 

niet naar de antwoorden van de jongeren, maar verduidelijkt wel de vragen indien nodig. Indien mogelijk vult 

ook het netwerk de tevredenheidsmeting in. Indien dit niet mogelijk is, wordt de tevredenheidsmeting naar 

hen opgestuurd via post of mail. Na het verzamelen en verwerken van de gegevens, worden de resultaten 

besproken op de teamvergadering. Er worden enkele aandachtspunten besproken en verbeterpunten 

geformuleerd voor het komende werkjaar. Op die manier trachten we onze samenwerking met de jongeren 

en het netwerk verder te optimaliseren. 
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Verwerking van de resultaten 

Gezien de zeer lage responsiviteit in 2019 willen we voorzichtig zijn bij de verwerking van de resultaten. We 

kunnen niet veralgemenen en bijgevolg benoemen we louter de opvallendste individuele antwoorden. 

 

5.5.2.1 TVM cliënten deel 1: starters  

Op het moment van de handelingsplanbespreking, maximaal 6 weken na de opstart van de begeleiding, wordt 

er van elke jongere een tevredenheidsmeting afgenomen. In totaal werden er 4 vragenlijsten afgenomen van 

de 19 startende jongeren. 

 

De redenen waarom er bij sommige jongeren geen start-TVM afgenomen is, zijn divers: 

 

 Bij enkele jongeren is er geen TVM afgenomen omdat zij de Nederlandse taal beperkt beheersen (soms 

tolk tijdens de gesprekken).   

 Bij nog andere jongeren werd de TVM niet afgenomen wegens de overbevraging (administratief en 

emotioneel) bij de start van de begeleiding. In de drukte van thema’s werd voor de inhoudelijke thema’s 

gekozen waardoor een afname TVM blijft liggen. 

 

Positieve punten van de begeleiding 

De algemene tevredenheid van de jongeren werd bevraagd aan de hand van een schaalvraag waarbij de score 

‘0’ staat voor ‘helemaal niet tevreden’ en de score ‘10’ voor ’zeer tevreden’. Eén jongere scoorde een 8 en drie 

jongeren scoorden een 10. 

 

Eén jongere geeft aan dat het positief is dat er af en toe grenzen worden getrokken, ook al is dit niet altijd tof. 

Deze jongere geeft eveneens aan dat de begeleider zeer bereikbaar is. De andere drie jongeren geven 

eveneens aan goed geholpen te zijn. 

 

Verbeterpunten en suggesties van de jongeren 

 Eén jongere geeft aan dat het minder leuk is een andere begeleider te hebben tijdens 

verlofmomenten van de vaste begeleider. 

 Eén jongere zegt dat de communicatie soms moeilijk verloopt en dat de begeleider meer navraag 

kan doen of hij/zij het wel juist begrepen heeft. 

 

 

Eigen verbeterpunten en suggesties 

Sinds het najaar van 2019 stellen we voor elke nieuwe begeleiding een co- begeleider aan. Deze co-

begeleider neemt deel aan het kennismakings- en intakegesprek. Zo kennen de jongeren van bij de start een 

tweede begeleider op de dienst. Mogelijk verlaagt dit de drempel om bij afwezigheid van de vaste 

begeleider contact op te nemen met de dienst. Omgekeerd is de co-begeleider (nog) beter op de hoogte 

van de persoonlijke situatie van de jongeren. 
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5.5.2.2 TVM netwerk deel 1: starters  

Van de 19 startende jongeren waren er in 2019 geen betrokken netwerkleden die een TVM invulden en 

terugbezorgden aan de dienst. 

 

5.5.2.3 TVM cliënten deel 2: stoppers  

Op het moment van het afsluitend gesprek wordt er van elke jongere een eind tevredenheidsmeting 

afgenomen. In totaal ontvingen we 4 tevredenheidsmetingen van de 17 stoppers in 2019. 

 

Positieve punten van de begeleiding 

De algemene tevredenheid van de jongeren werd bevraagd aan de hand van een schaalvraag waarbij de score 

‘0’ staat voor ‘helemaal niet tevreden’ en de score ‘10’ voor’ zeer tevreden’. Eén jongere gaf een 8 en drie 

jongeren gaven een 10.  

 

Uit de stellingen blijkt dat de jongeren de begeleiding ervaren als steunend. Elke week een afspraak, tips 

krijgen en toch zelf kunnen kiezen, vindt één jongere positief aan de begeleiding. Een andere jongere vindt 

het positief dat er altijd iemand beschikbaar was. Alle jongeren geven aan dat ze weten bij wie of bij welke 

diensten ze terecht kunnen na de begeleiding en dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn omtrent nazorg 

vanuit Amber vzw. 4 jongeren geven aan dat de begeleider voldoende bereikbaar en beschikbaar was voor 

hen. 1 jongere geeft aan dat dit ‘eerder wel’ het geval was. 

 

Verbeterpunten en suggesties van de jongeren 

Geen van de jongeren heeft opmerking of suggesties voor de begeleiding. 

 

5.5.2.4 TVM netwerk deel 2: stoppers  

Van de 17 stoppers in 2019 vulde slecht 1 netwerklid de TVM in. 

 

Positieve punten van de begeleiding 

De algemene tevredenheid van het netwerklid werd bevraagd aan de hand van een schaalvraag waarbij de 

score ‘0’ staat voor ‘helemaal niet tevreden’ en de score ‘10’ voor’ zeer tevreden’. Het netwerklid gaf een score 

van 8 op 10. 

 

Het netwerklid vindt de financiële ondersteuning van de jongere positief. Zijn/haar kleinkind is doorheen de 

begeleiding erg veranderd. Het netwerklid geeft aan dat de jongere altijd kon rekenen op de begeleider en 

dat Hij/zij steeds positief praatte over de begeleider. 
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Verbeterpunten en suggesties van het netwerk 

Het netwerklid zegt dat papa zich in het begin buitenstaander voelde waar de jongere bij de start van de 

begeleiding geen betrokkenheid van hem wilde. Niemand buitensluiten als ouder is bijgevolg een 

aandachtspunt volgens het netwerklid. 

 

Eigen verbeterpunten en suggesties 

We blijven zoeken naar de balans tussen verwachtingen van de netwerkleden, naar betrokkenheid en inspraak 

in de doelen/contacten met anderen, en deze van de jongeren.  

 

5.5.2.5 TVM Verwijzers 

Ook in 2019 werden er geen tevredenheidsmetingen afgenomen van de verwijzers. 

 

Verbeterprojecten 

Vanuit Amber vzw gaan we in 2020 de methode van de tevredenheidsmeting zowel proces- als inhoudsmatig 

herbekijken en opnieuw uitwerken. We willen de tevredenheidsmeting laagdrempeliger maken en zo de 

responsiviteit verhogen. Het doel is evenzeer meer bruikbare informatie verzamelen om de samenwerking 

met de jongeren en het netwerk te optimaliseren. 

 

We willen dit bewerkstelligen door bijvoorbeeld aan de hand van enkele korte vragen de tevredenheid van 

de jongeren en het netwerk frequenter doorheen de begeleiding te meten. Verder gaan we bij andere 

organisaties te rade over hun werkwijze van tevredenheidsmetingen. 

 

In 2020 willen we na het kennismakings- of intakegesprek eveneens bij de contactpersoon aanmelder een 

tevredenheidsmeting afnemen. We gaan tevens het aantal tandembegeleidingen inventariseren. Collega 

hulpverleners kunnen op die manier hun tevredenheid over onze werking uiten.  

 

5.6 Het uitvoeren van verbeterprojecten in 2019 

 

We formuleerden een jaaractieplan voor het werkjaar 2019 waarin verschillende verbeterprojecten werden 

opgenomen. We gingen hiermee aan de slag en realiseerden verschillende verbeterprojecten. Aangezien we 

hierover reeds elders verslag deden beperken we ons hier tot het benoemen van de verbeterprojecten: 

 

 Inzetten op 3 thema’s: tewerkstelling, continuïteit en huisvesting omwille van de uitbreiding van de 

doelgroep tot 25 jaar. 

 Streven naar het afsluiten van een convenant die de samenwerking met De Wissel en Monte Rosa 

versterkt i.f.v. het vergroten van de continuïteit van hulpverlening voor gezinnen en jongeren. 

Conflicthantering uitbouwen als een volwaardige module.



Dankwoord 

 

6 DANK AAN ONZE SPONSORS 

 

   

 
 

 

   

 

 
 

   

Voor de realisatie van haar werking kan Amber vzw beroep doen op overheidssubsidies. Via sponsoring en 

giften kunnen we ouders en kinderen helpen om activiteiten te realiseren die hun ontwikkelings-en 

integratiekansen vergroten. Het betreft hierbij zowel vrijetijdsbesteding maar soms ook noodzakelijke 

aankopen (bv. een buskaart om tiener naar school te laten gaan). Ook ondersteunen we jongeren die 

zelfstandig gaan wonen via startpakketten. In een doorgangsstudio kunnen jongeren tijdelijk een onderkomen 

vinden. Via giften realiseren we de inrichting ervan. 

 

    
 

 

Famcova VZW 
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