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Voorwoord 

 

2018 was – zoals aangekondigd – een overgangsjaar. Wilfried Haverals, sinds jaar en dag directeur 

in De Kantel, ging met pensioen. De overdracht van directietaken kaderde weloverwogen in een 

proces van een aantal maanden. Tijdens deze maanden stond de jeugdhulp echter niet stil, 

integendeel. Aangezien De Kantel een uitgebreid aanbod heeft voor alle leeftijdscategorieën waren 

zo goed als alle ‘werven’ kansen om ons aanbod verder te verfijnen. Hoe deze vertaling precies 

gebeurde kan je lezen in ons jaarverslag. 

In het eerste deel van ons werkingsverslag krijg je een vertaling van onze werking in cijfers en wordt 

de focus gelegd op de nieuwe situaties en projecten die we in 2018 uitwerkten. Het tweede deel 

focust op het personeelsbeleid binnen De Kantel. Kwaliteitszorg vormt het derde deel binnen ons 

verslag, waarbij er een overzicht gegeven wordt van het voorbije jaar en via de thema’s in ons 

beleidsplan ook een overzicht van de planning voor 2019. 

Een jaarverslag is steeds een moment van reflectie. Een poging om de dagelijkse inzet van onze 

medewerkers om onze bijzondere jeugd kansen te bieden, te verwoorden en cijfermatig uit te 

drukken. 2018 was – mede door de vele nieuwe projecten – een uitdaging voor De Kantel. Ondanks 

deze nieuwe initiatieven blijven we ook inzetten op de ‘klassieke’ residentiële begeleiding, 

aangezien de nood erg hoog blijft. We willen echter opmerken dat ‘klassiek’ niet staat voor 

‘ouderwets’ of ‘achterhaald’, ook in deze werkvorm merken we dat er binnen De Kantel steeds 

meer geïnnoveerd wordt zonder afbreuk te doen aan de verblijfmogelijkheid. 

De Kantel krijgt dagelijks verder vorm door de talrijke medewerkers. Ik wil hen uitdrukkelijk 

bedanken voor hun inzet en voor hun bereidheid om samen verder te schrijven aan de toekomst 

van onze organisatie. 

 

 

 

Jozefien Van Landschoot 
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Deel 1 Cijfergegevens De Kantel 

1.1 Algemene gegevens 

1.1.1 Structuur van De Kantel 

 

 

In afdeling 1 kunnen 11 kinderen verblijven in de leefgroep (= module verblijf). Aan een verblijf in 

de leefgroep is steeds een begeleiding in functie van een ondersteuning van het gezin (en de 

bredere context), een terugkeer naar huis of een heroriëntering gekoppeld (= module 

contextbegeleiding). De leeftijd van het kind bij opname (start van de begeleiding) is tussen 0 en 3 

jaar. Begeleiding binnen afdeling 1 is uitgebouwd voor de baby-/peuter- en kleuterleeftijd.  Eenmaal 

de lagere schoolleeftijd aanbreekt, dringt een realisatie van het perspectief (naar huis, pleeggezin of 

doorschuif naar een leefgroep voor langverblijf) zich op.  

Afdeling 2 bestaat uit twee subafdelingen,  2A en 2B. In totaal kunnen 22 kinderen residentieel 

begeleid worden in de twee leefgroepen (= module verblijf). Aan een verblijf in de leefgroep is 

ondersteunende 

begeleiding (1)

CB (9)         

breedsporig

CB (6)         

laag-

intensief

HICB (1)      

contextbegeleiding             

hoog-intensief

leefgroep 

Mirzar (8)

leefgroep 

Castor (11)

leefgroep 

Pollux (11)

contextbegeleiding     

CB (15)

kamertraining 

(TCK) Alcor 

(8)

afdeling 3  

CBAW (6)

afdeling 4

verblijf + CB (16)

afdeling 1  

verblijf + CB

leefgroep 

Sirius (11)

afdeling 2  

verblijf + CB

DE KANTEL 
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steeds een begeleiding van de thuissituatie (de context) gekoppeld (= module contextbegeleiding).  

De leeftijd van een kind bij opname (start van de residentiële begeleiding) is tussen 3 en 14 jaar. 

Begeleiding kan residentieel tot de leeftijd van 20 jaar en sinds kort met uitbreiding tot maximaal 25 

jaar. 

 

In afdeling 3 kunnen zowel jongens als meisjes vanaf 15 jaar verblijven in de leefgroep. 

De maximum groepsgrootte is 8. In de leefgroep zijn er 2 semi-studio’s, specifiek gericht op de 

overgang naar CBAW of TCK.  

De subafdeling TCK richt zich op jongens en meisjes vanaf 17 jaar, voor wie thuis wonen geen optie 

meer is. Jongeren doorlopen samen met een vaste begeleider een individueel traject. In dit traject 

zit zowel een trainingsaspect, een psychosociale begeleiding, als een contextbegeleiding.  

De duur van de begeleiding wordt niet vooraf vastgelegd, maar bepaald in overleg met alle 

betrokkenen en vastgelegd in het handelingsplan. Dit wordt zesmaandelijks geëvalueerd en 

bijgestuurd. 

Na een verblijf in de leefgroep of op een studio kunnen de jongeren (vanaf 17 jaar) nog begeleid 

worden via de module CBAW.  Jongeren kunnen echter ook zonder voorgeschiedenis in De Kantel 

aangemeld worden voor CBAW. In afdeling 3 zijn hiervoor 6 plaatsen. 

1.1.2 Erkenning De Kantel 

 

De Kantel heeft sinds 2011 een bijkomende erkenning in het kader van de uitstroom uit de GI 

(gemeenschapsinstelling). De aparte subsidiëring hiervoor is in de loop van 2018 structureel 

verankerd in de reguliere subsidiëring van de modules. Dit heeft als gevolg dat de formele 

erkenning sinds 1 juli 2018 gewijzigd is, aangezien er extra modules toegevoegd dienden te worden 

om die verankering te kunnen realiseren. Eén laag-intensieve CB werd naar één breedsporige CB 

omgezet en een module ondersteunende begeleiding werd toegevoegd. 

 

  AFDELING 1 AFDELING 2 AFDELING 3 AFDELING 4 TOTAAL 

Verblijf 0 - 12 11       11 

Verblijf 0 - 18   22     22 

Verblijf +12 (1bis)     16   16 

CB breedsporig       9 9 

CB laag-intensief 11 22 16 6 55 

CBAW     6   6 

CB hoog-intensief     1   1 

ondersteunende module     1   1 

 
        49 + 22 

 TOTAAL DOSSIERS 11 22 23 15 71 
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1.1.3 Bezetting De Kantel 2018 

 

Alle aangeboden modules worden op organisatieniveau geregistreerd. 

Berekening is gebaseerd op de feitelijke werking. 

 

1.1.3.1 Bezetting voor alle modules verblijf + contextbegeleiding 

 

 Per afdeling 
Gerealiseerd  

Bezetting in % 
 

  
aantal 

begeleidingen 
  

 
Sirius (11) 10,84 99 % 

 

 
Castor (11) 10,83 98 % 

 

 
Pollux (11) 10,94 99 % 

 

 
Mirzar (8) 7,35 92 % 

 

 
Alcor (8) 7,58 95 % 

 
  Totaal 49 47,54 97 %   

 

Net zoals in 2017 (93.02%) kent De Kantel in 2018 een erg hoog bezettingscijfer qua verblijf. We 

merken in alle groepen een quasi volledige bezetting doorheen het jaar. 

 

1.1.3.2 Bezetting voor alle modules contextbegeleiding en CBAW 

 

2018 
Modules 

(71) 

Gerealiseerd 
Bezetting in 

% 
 

  
aantal 

begeleidingen 
  

 
CB LI (49) 47,54 97% 

 
 

      
 

 
CB LI (6) 5,94 99% 

 
 

      
 

 
CB LI (55) 53,78 98% 

 
 

      
 

 
CB BS (9) 7,73 86% 

 
 

      
 

 
CBAW (6) 6,07 101% 

 
 

      
 

 
HICB ( 1) 0,99 99% 

 

 

      

 Totaal 71 68,27 96%   
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Net zoals in 2017 (93.92%) blijft de bezettingsgraad voor contextdossiers dicht bij 100%. 

1.1.3.3 Module ondersteunende begeleiding 

Sinds juli 2018 is De Kantel erkend voor een module ondersteunende begeleiding. Er werd op 

moment van invoering nog niet adequaat geregistreerd. Via het elektronisch logboek, dat samen 

met andere partners in de bijzondere jeugdzorg ontwikkeld wordt, is dit vanaf 2019 wel voorzien. 

Het aanbod in 2018 bestaat uit volgende activiteiten:  

- 5 dagen kamp voor alle jongeren uit Mirzar in juli 

- 3 dagen kamp voor alle jongeren uit Mirzar in augustus 

- Elke schooldag een aanbod vervangende dagbesteding voor Mirzar en Alcor (activiteiten 

voor jongeren die een langere periode geen daginvulling hebben binnen het reguliere circuit 

van school of werk) 

- Voorbereidende gesprekken in het kader van time-out  

- Ongeveer 2 keer per week een leefgroepactiviteit voor Mirzar  

- 3 KENA ‘s (kennismakingsactiviteit voor nieuwe jongeren en hun individuele begeleider) 

voor Mirzar en Alcor 

- Fietsatelier voor alle leefgroepen 

 

1.1.4 Geregistreerde begeleidingsuren 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geregistreerde begeleidingsuren (zowel de reële 

cijfers als het registratiepercentage).   

Voor laagintensieve CB en CBAW moet wekelijks 1 uur worden geregistreerd. Voor breedsporige 

begeleidingen en hoogintensieve begeleidingen moeten er respectievelijk 2 en 3 uren worden 

geregistreerd. Voor het totaal van 71 erkende contextbegeleidingen moeten er wekelijks 82 uren 

worden geregistreerd. 

 

  Aantal uren Te behalen aantal uren  Te behalen aantal uren    
 Module  per week te contextregistratie t.o.v. contextregistratie t.o.v. Aantal uren  Registratie  

  registreren formele erkenning effectieve bezetting geregistreerd in % 

CB en CBAW Laagintensief 1 3180,5 3120,58 2746,75 88,02 % 

CB breedsporig 2 938,5 826,94 462,50 55,93 % 

CB hoogintensief 3 156,5 154,86 87 56,18 % 

 

          

Totaal ~ effectieve bezetting  
  4102,38 2833,75 69,08 % 

 
      

 
  

Totaal ~ formele erkenning   4275,5   2833,75 66,28 % 
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Wat het aantal geregistreerde begeleidingsuren betreft merken we een sterke daling in vergelijking 

met de cijfers uit 2017, nl. 69.08% in vergelijking met 98.40%. Een opmerkelijk verschil dat te 

verklaren valt door een onvolledige registratie van de contactmomenten met de context. Nieuwe 

medewerkers werden onvoldoende gebrieft over welke momenten precies geregistreerd dienen te 

worden, bovendien gaven andere medewerkers aan niet elk moment nog te registreren wegens 

tijdsgebrek. Er wordt intern gezocht hoe de registratie toch kan gebeuren opdat er een correct 

beeld wordt weergegeven van de begeleidingsuren. 

1.2 Gegevens over nieuwe begeleidingen 

1.2.1 Verwijzer V + CB 

 

 
Afd 1 Afd 2 Afd 3 Totaal 

JRB Brugge   1 5 6 

JRB andere       
 

OCJ Brugge       
 

CAW 2   1 3 

CKG 1     1 

CLB   1   1 

TOTAAL 3 2 6 11 

 

De verwijzingen door het CAW kaderen alle drie in het convenant met betrekking tot de 

tienermoederwerking. Als er geen tienermoeder met kind in begeleiding is, dan wordt één 

verblijfplaats open gesteld voor crisisverblijf in Sirius (0-3j) en één in de kamertraining. De 

crisisopnames in afdeling 1 zijn op respectievelijk 7 en 11 dagen beëindigd, die in afdeling 3 op 11 

dagen. 

Het merendeel van de nieuwe begeleidingen blijft op verwijzing door de jeugdrechtbank. 

1.2.2 Verwijzer CB, HICB en CBAW 

 

 
Afd 3 - HICB Afd 3 - CBAW Afd 4 - CB Totaal 

JRB Brugge 1   1 2 

JRB Andere       0 

OCJ Brugge      3 3 

OCJ Roeselare    1   1 

CAW       0 

CKG     2 2 

CLB     2 2 

VK     1 1 

TOTAAL 1 1 9 11 
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Verwijzingen voor de contextbegeleidingen gebeuren zowel door de brede instap als door de 

gemandateerde voorzieningen. Er wordt bij de opstart van dossiers gezorgd voor een evenwicht in 

de verwijzingen. 

1.3 Gegevens over schakelingen tussen modules 

1.3.1 Schakelingen binnen dezelfde module 

- 1 van afdeling 1 (module V + CB) naar afdeling 2 (module V + CB)    

- 2 van afdeling 2 (module V + CB) naar afdeling 3 (module V + CB)   

 

1.3.2 Schakelingen tussen verschillende modules 

naar module V+CB 

- 1 van afdeling 4 (module CB) naar afdeling 2 (module V+CB)    

 

naar module CB 

- 1 van afdeling 3 (module V+CB) naar gedeeld traject (module CB)   

 

naar module kamertraining (TCK) 

- 2 van afdeling 2 (module V+CB) naar afdeling 3 (module TCK)    

- 2 van afdeling 3 (module V+CB) naar afdeling 3 (module TCK)   

 

naar module CBAW 

- 2 van afdeling 3 (module TCK) naar afdeling 3 (module CBAW)   

1.4 Gegevens over time-outs 

 

module V+CB                              
aantal periodes 
time out 2018 

GI De Zande 
Beernem 

GI De Zande 
Ruiselede 

GI De Markt 
Mol 

De Luwte 
oooc 

Prusik 
 

PCB 
Brugge 

jongere 1 2           

jongere 2   2         

jongere 3       1 1   

jongere 4   2 1       

jongere 5 2           

jongere 6   2         

jongere 7           1 

       

 
7 jongeren - 14 periodes time out 
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module HICB                              
aantal periodes 
time out 2018 

GI De Zande 
Beernem 

GI De Zande 
Ruiselede 

GI De Markt 
Mol 

jongere 1   2   

    

 
1 jongere - 2 periodes time out 

 

1.5 Gegevens over de begeleidingen die in 2018 werden beëindigd 

1.5.1 Beëindigde begeleidingen V + CB 

 

 
     

  Afd 1 Afd 2  
Afd 3 

leefgroep 
Afd 3 

tck 
Totaal 

JRB Brugge     1 1 2 

JRB Veurne     1 
 

1 

JRB Gent       
 

0 

OCJ Brugge       
 

0 

Andere ---  1     
 

3 

Brede instap of  
+ 18j  

    3 1 

TOTAAL 1 0 2 4 7 

      
 

1.5.2 Beëindigde begeleidingen CB, HICB en CBAW 

 

 

     
  

Afd 3 
(HI)CB 

Afd 3 
CBAW 

Afd 4 CB Totaal 

JRB Brugge   3 3 6 

OCJ Brugge     1 1 

Andere ---     4 4 

Brede instap of  
+ 18j 

  2   2 

TOTAAL 0 5 8 13 
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1.5.3 Schakelingstraject van de beëindigde begeleidingen 

 
In 2018 werd voor 20 jongeren de begeleiding beëindigd in De Kantel: 3 jongeren voor de module 

V+CB (waarvan 1 kind een korte crisisopname), 4 jongeren voor de module K+CB (TCK), 8 jongeren 

voor de module CB en 5 jongeren voor de module CBAW.  

In de bovenstaande tabel wordt met de cijfers 1 tot 20 anoniem naar deze jongeren verwezen.  

Op de horizontale as is hun begeleidingstraject zichtbaar. 

1.6 Lopende begeleidingen op 31/12/2018 

1.6.1 Per module en per afdeling op 31/12/2018 

1.6.1.1 Module V + CB 

 

 

Module V + CB en K + CB (TCK) 

 Afd 1      
V + CB 

Afd 2      
V + CB 

Afd 3           
V + CB            

K + CB 
Totaal % 

11 22 15 48 98 % 

2 

7 

21 

15 

24 

11 

33 

28 

15 

24 

6 

7 

2 

11 

16 

30 

54 

23 

36 

5 

12 

12 

25 

25 

0 12 24 36 48 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

jo
n

ge
re

n
 Begeleidingsduur (in maand) in De Kantel 

bgl duur in
V + CB

bgl duur in
afd 3
K + CB

bgl duur in
afd 3
HICB

bgl duur in
afd 4 CB

bgl duur in
CBAW
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1.6.1.2 Module CB, HICB en CBAW 

 

 

Module CB – HICB - CBAW 

Afd 3   

CB – HICB - CBAW 

Afd 4  
CB 

Totaal % 

7 14 21 95 % 

 

 

1.6.2 Verwijzer 

 

1.6.2.1 Module V + CB 

 

 

 
Afd 1 Afd 2 Afd 3 Totaal 

JRB Brugge 4 9 6 19 

JRB Gent     3 3 

JRB Kortrijk 3     3 

JRB Veurne 1     1 

OCJ Brugge   7   7 

OCJ Oostende   2 1 3 

OCJ Roeselare 2     2 

CAW 1     1 

CLB   2   2 

----   2 1 3 

 + 18 jaar     4 4 

TOTAAL 11 22 15 48 
 

Afd 2 = totaal van leefgroep Castor + Pollux 

Afd 3 = totaal van leefgroep Mirzar + TCK (Alcor) 
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1.6.2.2 Module CB, HICB en CBAW 

 

 

 
Afd 3 - HICB Afd 3 - CBAW Afd 4 - CB Totaal 

JRB Brugge 1 1 (CB) 3 5 

JRB Andere       0 

OCJ Brugge      3 3 

OCJ Roeselare    1   1 

CAW       0 

CKG     2 2 

CLB     1 1 

VK     1 1 

----     3 3 

+ 18 jaar   4 1 5 

TOTAAL 1 6 14 21 
 

De jongere in afdeling 3 verwezen door JRB Brugge is uitzonderlijk geen CBAW-begeleiding, maar 

een contextbegeleiding.  

1.6.3 Overzicht onderwijs 

1.6.3.1 Module V + CB en K (kamertraining) + CB 

 

 
Module V + CB K + CB 

 
      
   Afd 1 Afd 2 Afd 3 lfgr Afd 3 tck  TOTAAL 

GEEN (< 2,5 jaar) 5       5 

KLEUTER 6 2     8 

BaO (basisonderwijs)   5     5 
BuBaO (buitengewoon  
basisow.) 

  6     6 

A.S.O. (algemeen sec ow.)       1 1 

K.S.O. (kunstsec ow.)         0 

T.S.O. (technisch sec ow.)   1     1 

B.S.O. (beroepssec ow.)   7 3 1 11 
Bu.B.S.O. (buitengewoon 
b.s.o.) 

  1 3   4 

CLW (DEELTIJDS LEREN)     2 2 4 

HOGER ONDERWIJS         0 

VOLWASSENENONDERWIJS         0 

WERK       1 1 

WERKZOEKEND       2 2 

            

TOTAAL 11 22 8 7 48 
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1.6.3.2 Module CB, HICB en CBAW 

 

 

 
Module CB – HICB - CBAW 

 
     
  

Afd 3       
CB-HICB 

Afd 3 
CBAW  

Afd 4 
CB 

TOTAAL 

GEEN (< 2,5 jaar)       0 

KLEUTER     4 4 

BaO (basisonderwijs)     5 5 
BuBaO (buitengewoon  
basisow.) 

    1 1 

A.S.O. (algemeen sec ow.)       0 

K.S.O. (kunstsec ow.)       0 

T.S.O. (technisch sec ow.)   1   1 

B.S.O. (beroepssec ow.)     2 2 
Bu.B.S.O. (buitengewoon 
b.s.o.) 

      0 

CLW (DEELTIJDS LEREN) 1 1 1 3 

HOGER ONDERWIJS     1 1 

VOLWASSENENONDERWIJS       0 

GEEN (< 18 jaar) 1     1 

WERK   1   1 

WERKZOEKEND   2   2 

          

TOTAAL 2 5 14 21 

 

1.7 Instroom De Zande 

 

 

° datum G.I. startdatum einddatum  
einddatum 

traject vertrokken naar 

2001 De Zande Ruiselede 2/03/2016 2/11/2016 6/03/2017 De Zande 

2000 De Zande Ruiselede 15/06/2016 15/02/2017 26/09/2017 CBAW De Kantel 

1999 De Zande Ruiselede 30/08/2016 30/04/2017 
 

Ingetrokken bij vriend 

2001 De Zande Ruiselede 9/05/2017 9/01/2018 
  2001 De Zande Ruiselede 7/09/2017 4/12/2017 4/12/2018 De Zande 

2000 De Zande Ruiselede 23/10/2017 8/01/2017 8/01/2017 De Zande 

2002 De Zande Ruiselede 19/02/2018 
   2003 De Zande Ruiselede 30/07/2018 
 

10/04/2019 De Zande 
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In 2018 werden twee nieuwe opnames gerealiseerd. Een derde vraag werd in de eerste helft van 

2018 gesteld aan De Zande, maar er waren op dat moment geen kandidaten voor een dergelijk 

traject.  

 

1.8 Nieuwe situaties en projecten 

 

2018 werd gekenmerkt door heel wat nieuwe initiatieven binnen De Kantel. Zo stapten we mee in 

het werf 2-verhaal, bouwden we via een samenwerking een werf 3-aanbod mee uit, hebben we 

verder stappen gezet in onze tienermoederwerking en introduceerden we de nieuwe module 

ondersteunende begeleiding. Tot slot blijven we ook de intersectorale kaart trekken door mee te 

stappen in casussen die via IPH bij ons aangemeld werden. 

 

1.8.1 Werf 2 

In de omzendbrief van mei 2018 van Minister Vandeurzen lezen we de oproep om garanties uit te 

bouwen dat elke onderbouwde en geobjectiveerde vraag tot uithuisplaatsing van een jong kind 

onmiddellijk beantwoord kan worden en dat er van bij de start gewerkt wordt aan een duurzaam 

perspectief.  Hierbij gaat het om een kortdurende module (3 maand, eenmaal verlengbaar met 3 

maanden), perspectiefzoekend, intensief contextgericht en vraagverhelderend.   

Het is de bedoeling om breuken in het leven van het jonge kind te minimaliseren. (cfr. de Infant 

Infant Mental Health gedachte).  

Voor West-Vlaanderen wordt 450 000 euro/jaar uitgetrokken. Het project loopt 2 jaar. Het gaat om 

persoonsgebonden financiering.  Er wordt 20 000 euro voorzien voor de eerste drie maanden 

(waarvan 10 000 euro voor de module verblijf en 10 000 euro voor de module contextgerichte 

acties) en 10 000 euro voor de volgende 3 maanden (opnieuw opgesplitst tussen beide modules). 

Een jong kind komt in aanmerking voor het zorggarantiebudget indien uithuisplaatsing is 

aangewezen, het reguliere aanbod uitgeput is en er intensief met de context kan gewerkt worden. 

In West-Vlaanderen werd Isabelle Dekeyzer, directeur CIG Ten Anker, aangesteld als coördinator.  

Er werd een stuurgroep opgericht in West-Vlaanderen, waar De Kantel deel van uitmaakt. 

Wat is de betekenis voor De Kantel? 

De Kantel (met name leefgroep Sirius) zet voor de duur van het project 1 module verblijf in.  Op 

vandaag telt Sirius 10 reguliere plaatsen, 1 plaats voor de moeder/kind studio versus crisisplaats en 

1 plaats voor een kind met het zorggarantiebudget.  

We kiezen er bewust voor om deze zorggarantie telkens met een andere zorgpartner uit te bouwen 

en zo expertise te delen. Zo werkten we al samen met Ten Anker en De Zandberg. 
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De extra toegekende middelen (10 000 euro) worden omgezet in personele middelen.  In concreto 

wordt er 60% jobtime toegevoegd aan de begeleidingsequipe indien er een opname in het kader 

van werf 2 gebeurt.  

Werf 2 in 2018 

Eind oktober namen we een eerste kindje in De Kantel op binnen de zorggarantie (werf 2). Samen 

met Ten Anker die extra contextgerichte acties deed, werd een aanbod op maat uitgewerkt voor dit 

kindje en haar gezin. In deze periode werd er werk gemaakt van de vraagverheldering en een verder 

perspectief, in dit geval terugkeer naar huis, werd bekeken. In 2019 werd deze terugkeer ook 

effectief mogelijk gemaakt. Het verblijf in Sirius bracht rust en ruimte bij de ouders om een aantal 

praktische moeilijkheden aan te pakken, maar vooral ook om stil te staan bij hoe in te spelen op de 

noden van hun baby. 

De samenwerking met CIG Ten Anker omvatte het organiseren van een maandelijkse zorgtafel met 

de hulpverleners, waarbij het traject en de evoluties besproken werden en bijgestuurd, observaties 

werden genoteerd en door beide voorzieningen gebundeld in verslaggeving (intakeverslag – 

eindverslag). Daarnaast werd ook de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht (o.a. door de 

afname van de Greenspan). 

 

1.8.2 Werf 3 

In 2018 werd de oproep gelanceerd om een kleinschalige wooneenheid (KWE) voor 

jongvolwassenen uit te bouwen. Samen met Binnenstad, De Patio en Nieuwland werd een 

samenwerkingsverband aangegaan om dit te realiseren, waarbij Binnenstad penhouder is van het 

project. Op de site van ‘Den Indruk’ in Brugge centrum kunnen 4 jongeren met een zekere 

kwetsbaarheid terecht voor een KWE-begeleiding. Vanuit het samenwerkingsverband werd de 

keuze gemaakt om twee extra studio’s te huren en hierin jongeren via een eigen CBAW te 

begeleiden. Om een goede match tussen jongere en werkvorm te krijgen wordt – in samenspraak 

met de toegangspoort – een instroom- en regieoverleg opgericht. 

1.8.3 Tienermoederwerking en crisisopvang gedurende 2018 

In het najaar van 2017 werd een twee jaar durend convenant afgesloten waarbij een module 

kamertraining (+ context) en een module verblijf (+ context) in de infantgroep gereserveerd worden 

om een opname tienermoeder en kind te kunnen realiseren. Eind januari 2018 werd een 

tienermoeder met haar kind in crisis opgenomen. In de loop van februari stroomden moeder en 

kind door in ons tienermoederproject. Aan de hand van dit gezin werd de inhoudelijke aanpak van 

het project verfijnd, evenals de praktische uitvoering ervan. Tijdens het verblijf kreeg ook de vader 

een grotere rol toebedeeld en werd er met hem rond het ouder zijn gewerkt.  

De stuurgroep rond de tienermoederwerking met vertegenwoordiging vanuit het agentschap, de 

gemandateerde voorzieningen, CIG Ten Anker, CKG Sint-Clara en pleegzorg kwam halfjaarlijks 

samen om de evolutie te bespreken en mee richting te geven aan het project. 
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In de maand januari stonden de plaatsen ter beschikking van het crisismeldpunt. Er werden drie 

crisisopnames gerealiseerd, namelijk twee infants en één adolescent. 

 

1.8.4 Module ondersteunende begeleiding  

Sinds 1 juli 2018 voorziet De Kantel een module ondersteunde begeleiding voor de jongens en 

meisjes vanaf 15 jaar, die geen dagbesteding hebben (school en/of werk) of die wensen een 

bepaald aspect van hun functioneren te veranderen via een ervaringsgerichte activiteit. De module 

ondersteunende begeleiding bestaat uit op maat van de jongere georganiseerde activiteiten, met 

als doel de jongere te activeren en nieuwe leerervaringen te laten opdoen. 

Het gaat zowel om intern als extern georganiseerde activiteiten:  

Intern:  

- Kampen met de jongeren van de leefgroep 

- Leefgroep activiteiten 

- KENA (kennismakingsactiviteit voor nieuwe jongeren en hun individuele begeleider) 

- Herstelgerichte activiteiten vanuit het principe van het ervaringsgericht leren 

- Alternatieve dagbesteding: activiteiten voor jongeren die een langere periode geen 

daginvulling hebben binnen het reguliere circuit van school of werk 

- Atelierwerking 

Extern:  

- Time out bij een zorgboer 

- Activeringsprogramma’s in projecten als Prusik, Herkern, …  

Het uitgangspunt van dit aanbod is dat de ondersteunende begeleiding specifiek wordt ingezet in 

het individuele traject van een jongere.    

1.8.5 IPH, IZN 

De samenwerking met Tordale die in 2017 van start ging, werd verdergezet. Deze samenwerking is 

er gekomen naar aanleiding van IZN-middelen die in deze dossiers voorhanden zijn. Tordale is niet 

in de mogelijkheid zelf contextbegeleiding te voorzien, waardoor een beroep werd gedaan op De 

Kantel.  De begeleiding van 1 van de 2 jongens werd stopgezet omdat de extra contextbegeleiding 

in het dossier niet meer nodig was.  
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Deel 2 Personeelsbeleid 

2.1 Toewijzing personeel naar werkvorm/afdeling  

 

In 2018 is er een vierde afdeling toegevoegd aan de werking, waarin de zuivere ambulante 

begeleidingen uit de verschillende afdelingen ondergebracht werden. Oorspronkelijk werden de 

ambulante begeleidingen aan een afdeling met verblijf gekoppeld om een vlotte schakeling te 

kunnen garanderen. Op jaarbasis zijn er echter weinig schakelingen tussen de modules context en 

verblijf waardoor de koppeling niet echt een meerwaarde heeft. Daarom kiezen we ervoor om de 

ambulante begeleidingen opnieuw samen te voegen. Een deel van de jobtime van de 

contextbegeleiders verschoof hierdoor vanuit afdeling 1 en 2 naar afdeling 4, met als gevolg dat de 

contextbegeleiders nu aan twee afdelingen verbonden zijn. 

De implicatie van het VIA5-akkoord voor De Kantel was de toevoeging van één FTE op het geheel ter 

versterking van de omkadering van de module verblijf. Dit werd integraal toegevoegd aan de 

modules verblijf in afdeling 1 (50%), afdeling 2 (20%) en afdeling 3 (30%). 

We kiezen ervoor om in tegenstelling tot andere jaren te vertrekken van het vaste kader dat 

voorzien wordt per afdeling, in plaats van een momentopname op een bepaalde datum. Dit aantal 

wordt dan uitgezet tegen het aantal FTE op 01/01/2019. 

 

2.1.1 Afdeling 1 (Sirius) 

 
Sirius biedt 11 plaatsen verblijf met contextbegeleiding aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar bij 

opname. De vaste omkadering bestaat in totaal uit 11.05 FTE op jaarbasis: 

- 0.50 FTE coördinator 

- 1 FTE ondersteunende functie/psycholoog 

- 0.30 FTE contextbegeleider 

- 5.55 FTE (dag)begeleiders 

- 2.40 FTE wakende nachten 

- 1.30 FTE logistiek medewerkers 

 
In vergelijking met 2017 vallen de 9 contextbegeleidingen nu onder afdeling 4 in plaats van afdeling 
1. Deze verschuiving houdt ook een verschuiving van middelen in, de contextbegeleider is nog voor 
30% jobtime verbonden aan afdeling 1 in plaats van voor 100%.  
De begeleidingsploeg kende halfweg 2018 een uitbreiding met 0.50 FTE door het goedkeuren van 
het VIA5-akkoord. 
Eind 2018 stapte De Kantel als organisatie ook in het werf 2-verhaal in. Indien er een opname 
gebeurt in het kader van werf 2 is er tijdelijk een uitbreiding van 60% jobtime voorzien bij de 
begeleidende functies om de opdracht van zorggarantie vorm te geven. 
 
 



 
 

WERKINGSVERSLAG 2018 19 DE KANTEL vzw 
 

2.1.2 Afdeling 2  (Castor en Pollux) 

 

Castor en Pollux bieden elk 11 plaatsen verblijf met contextbegeleiding aan voor kinderen en 

jongeren tussen 3 en 14 jaar bij opname, dus in totaal 22 plaatsen. De vaste omkadering voor deze 

twee groepen bestaat in totaal uit 16.8 FTE op jaarbasis. 

Omkadering Castor: 

- 0.80 FTE coördinator 

- 0.50 FTE contextbegeleider 

- 5.80 FTE begeleiders 

- 1 FTE logistiek medewerker 

Omkadering Pollux: 

- 1 FTE (co)-coördinator 

- 0.50 FTE contextbegeleider 

- 6 FTE begeleiders 

- 1 FTE logistiek medewerker 

Via een spreiding van de tewerkstelling over het werkjaar kan opnieuw een betere verlofspreiding 

worden verzekerd. Voor afdeling 2 wordt het totaal aantal FTE’s voor de begeleiders vanaf het 

derde kwartaal verhoogd met 0,4 FTE ( op jaarbasis 0,2 FTE). Hierdoor komt de omkadering op 16.8 

FTE. De omkadering in Pollux is ruimer dan in Castor, deze verdeling gebeurde op basis van 

beschikbare uren (AV-dagen en Conventionele verlofdagen +35jr). 

6 contextbegeleidingen vallen sinds 2018 onder afdeling 4 in plaats van onder afdeling 2. Deze 

verschuiving houdt ook een verschuiving van middelen in, de 2 contextbegeleiders zijn elk voor 50% 

jobtime verbonden aan afdeling 2 in plaats van voor 80% of nog een verschuiving van 60%.  

2.1.3 Afdeling 3 (Mirzar en TCK Alcor) 

 
Afdeling 3 biedt verblijf en contextbegeleiding aan 16 adolescenten, waarvan 8 modules verblijf en 

contextbegeleiding in Mirzar en 8 modules kamertraining en contextbegeleiding in Alcor. Daarnaast 

is er 1 HICB (hoog intensieve contextbegeleiding) toegevoegd, alsook 6 CBAW-modules. Halverwege 

2018 werd ook een module ondersteunende begeleiding opgenomen in het aanbod. De vaste 

omkadering voor beide groepen bestaat uit 13.75 FTE. 

Omkadering Mirzar: 

- 0.80 FTE coördinator 

- 1.3 FTE contextbegeleider 

- 4.9 FTE dagbegeleiders 

- 2.20 FTE wakende nachten 

- 0.70 FTE logistiek 
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Omkadering Alcor: 

- 0.80 FTE coördinator 

- 3.05 FTE begeleiders 

In vergelijking met 2017 is de omkadering met 0.30 FTE gestegen, dankzij het VIA-akkoord. 

2.1.4 Afdeling 4 (Antares) 

 
Afdeling 4 neemt 15 zuiver ambulante contextbegeleidingen op. Dit is een nieuwe afdeling met als 
omkadering 1.3 FTE contextbegeleider. Deze omkadering wordt gerealiseerd door een verschuiving 
van middelen, nl. 0.7 FTE uit afdeling 1 en 0.6 FTE uit afdeling 2. 

2.1.5 Centrale diensten  

 

De centrale diensten kennen een omkadering van 5.60 FTE: 

- 1 FTE directie 

- 0.50 FTE beleidsmedewerker/kwaliteitscoördinator 

- 1.5 FTE personeels- en bewonersadministratie 

- 0.50 FTE boekhouding 

- 2.10 FTE logistiek 

In de loop van 2019 staat er een aanwerving van 0.70 FTE binnen de logistieke ploeg gepland en 

0.50 FTE binnen de administratie. 

2.1.6 Samenvattende info 

 

Voorziene kader in 2019 qua FTE 49.7 

Totaal aantal FTE op 01/01/2019 (momentopname, exclusief 
vervangen medewerkers) 

46.7 

Gemiddeld aantal FTE inschreven in het personeelsregister in 2018 53.3 

Totaal aantal personeelsleden op 01/01/2019 (exclusief vervangers) 62 

Financiering FTE 2018: 
- Enveloppe 
- Sociale maribel 

 
47.23 
2.69 

 
 
Er is een duidelijk verschil merkbaar met de voorziene omkadering en het effectief aantal FTE op 
01/01/2019. Dit is te verklaren door het feit dat er op dat moment voor 1.6 FTE sollicitaties lopende 
waren, er een maand ouderschapsverlof werd opgenomen vanaf 01/01/2019 zonder onmiddellijke 
vervanging door 0.8 FTE en dat er nog een bijkomende aanwerving diende te gebeuren in de loop 
van 2019, namelijk 0.7 FTE. Bovendien zorgt de speling qua jobtime in afdeling 2 vanaf het tweede 
semester voor een lager cijfer in de eerste helft van het jaar.  
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2.2 Personeelsgegevens op  01/01/2019 

 

2.2.1 Man/Vrouw 

 

 

 

2.2.2 Leeftijd 

 

<35 j 35-44 j 45-49 j 50-54 j 55+ 

21 16 5 10 10 
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2.2.3 Anciënniteit 

 

 

2.2.4 Jobtime 

 

 

 

 

 

 

0-5 j 6-10 j 11-15 j 16-20 j 21-30 j >30 j

12 10 7 6 15 12

19,4% 16,1% 11,3% 9,7% 24,2% 19,4%

30% 50% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%

2 12 1 6 1 21 2 5 12
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2.2.5 Schorsingen en arbeidsovereenkomsten in 2018 

Landingsbaan 
Niet 

gemotiveerd Gemotiveerd OV OV Ziekte moederschaps- Vaderschaps- 

50 plus tijdskrediet tijdskrediet 20% volledig + 1 jr verlof verlof 

WN's (*) 
5 1 4 4 3 2 5 1 

FTE 
1,51 0,20 0,61 0,66 0,30 1,00 2,74 0,02 (op 

jaarbasis) 

(*) Verschillende schorsingen kunnen op 1 werknemer van toepassing zijn. 

2.2.6 Extra verlof 

vergelijking CB+AV 2018 CB+AV 2017 CB+AV 2016 CB+AV 2015 

begeleiders 1702,7 1766,56 1425,32 1203,68 

centraal 1523,11 1873,44 1826,84 1779,84 

logistiek 906,23 841,90 914,7 848,32 

totaal uren 4132,04 4481,9 4166,86 3831,84 

1702,7 

1523,11 

906,23 
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2.3  VTO-beleid 

2.3.1 Interne vorming 

2.3.1.1 Afdeling 1 (Sirius) 

Forum 26/01: Forum over Signs of Safety 

22/03: Teamdag n.a.v. pensionering van Lea : Interactieve (speelse)voormiddag rond de ‘do’s § 

don’ts’ in de begeleiding van infants.  

13/11: Bezoek aan CKG Sint-Clara in Brugge. Uitwisselen van ervaringen in het begeleiden van jonge 

kinderen en hun context. 

 

2.3.1.2 Afdeling 2 (Castor) 

26/01: Forum over Signs of Safety 

09/02: Extra team rond individuele begeleiding. 

16/03: Studiebezoek aan Het Anker/ Teambuilding 

19/06: Vakantieplanning 

07/09: Startvergadering 

 

2.3.1.3 Afdeling 2 (Pollux) 

26/01: Forum over Signs of Safety 

01/02: Basisbegrippen contextuele hulpverlening 

08/03: Teambuilding 

22/06: Vakantieplanning 

03/09: Startvergadering 

 

2.3.1.4 Afdeling 3 (Mirzar) 

26/01: Forum over Signs of Safety 

25/04: Teambuilding 

18/06: Vakantieplanning 

26/09: Startdag  

14/11: Afstemming werking Mirzar  
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2.3.1.5 Afdeling 3 (Alcor) 

26/01: Forum over Signs of Safety 

23/02: studienamiddag van de Werkgroep Psychoanalyse en Kinderen, met als thema ‘kinderen 

overspoeld door agressie’ 

22/03: studiedag georganiseerd door de Werkgroep Psychoanalyse en Kinderen, met als thema 

‘Geweld bij kinderen en jongeren’, gastspreker Guy Poblome 

6/09/2018: Startvergadering nieuw werkjaar 

2.3.2 Externe vormingen 

 

EXTERNE VORMING 

Aantal WN's OPLEIDING 
TOEGEKENDE 
ARBEIDSUREN 

1 Management in de non-profit 84 

1 Verdiepingsopleiding Tijdskrediet en actuele topics 8 

1 
Hervorming van het vennootschaps- en 
verenigingsrecht 

3 

1 E-facturatie voor de Welzijnssector 2 

1 Jaarlijkse vakantie in de Social Profit 4 

1 Start2GDPR : praktijkgerichte workshop 8 

1 3-daagse opleiding DPO door V-ICT-OR VZW 18 

1 Basisopleiding preventieadviseur interne dienst 42 

1 Infosessie ivm 'Werk- en Zorgtrajecten' 2 

3 

Een inkijk in de begeleiding  van jonge gezinnen. 
Voorstelling werking CKG De schommel, CKG  De 
Schelter, Residentiële  Gezinsbegeleiding Huize 
Levensruimte 

18 

12 Opfrissing basiscursus  eerste hulp 48 

1 Banaba Orthopedagogisch Management 43 

1 
Postgraduaat Bemiddeling familiale zaken : Familiale 
begeleiding 

61 

3 
Psychodynamische Kinderpsychotherapie 2017-2018 / 
2018-2019 

34 

3 Psychoanalytische Kliniek 65 

1 
Permanente vorming Psychoanalytische Therapie 
kind/jongeren vanuit  Freudiaans-Lacaniaans 
perspectief 

49 

2 Singulariteit 15 

7 Kinderen overspoeld door agressie 39 

2 Werken in kader van verontrusting 15 

2 Studienamiddag Ketamine 8 

1 Introductie nieuwe autoriteit en geweldloos verzet 7 

1 
Sorrybox 2.0: eenvoudige manieren om met jongeren 
te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict 

7 

1 
Werkzame forensische methodieken, onderzoek en 
praktijk 

8 

TOTAAL  UREN EXTERNE OPLEIDINGEN 586 
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2018 bracht een aantal pensioneringen mee, zowel in directie als in de administratie. Het overzicht 

van de externe vormingen toont dat er geïnvesteerd werd in de inwerking van de nieuwe 

medewerkers in die functies. Daarnaast werd er zoals elk jaar gekozen voor inhoudelijke verdieping 

van een aantal thema’s, evenals voor een aantal langdurende opleidingen. Elk jaar blijven we ook 

investeren in EHBO. 

2.4 Sociaal overleg 2018 

2.4.1 CPBW (Comité ter preventie en bescherming van het werk) 

De samenstelling van het comité is in de loop van 2018 veranderd. Op datum van 31/12/2018 

bestond het CPBW uit volgende leden: 

Voor de werkgever: 

- Jozefien Van Landschoot 

- Sofie Ameele 

Voor de werknemers: 

- Dick Lagaisse 

- Kristof Chevalier 

Preventieadviseur: 

- Johan D’hondt 

De vergaderingen van het CPBW zijn maandelijks. 

Volgende onderwerpen werden besproken: 

- Evaluatie procedure moederschapsbescherming 

- Overleg met huishouders inzake functieprofiel en back-upsysteem bij 

ziekte/afwezigheid/vakantie 

- Bespreking jaarrapport sociale maribel 

- Globaal preventieplan: globale risico-analyses 

- Bestaande procedure rond permanentie of bereikbaarheid buiten de kantooruren 

- Evaluatie jaaractieplan 2017 

- Opmaak jaaractieplan 2018 

- Risico-analyses met betrekking tot bedrijfsdekkende thema’s 

- Risico-analyses met betrekking tot brandveiligheid 

- HACCP: opfrissing en delen van kennis 

- Informatiedoorstroom 

- Maatregelen ter vermindering van de werkdruk 

- Opstelling risico-inventarisatie en evaluatie noodplanning 

- Maatregelen ter verbetering van de akoestiek in de nieuwbouw 

- Toelichting van VIA 5 

- Tevredenheidsmeting bij de medewerkers 



 
 

WERKINGSVERSLAG 2018 27 DE KANTEL vzw 
 

- Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers 

- Sociale maribel 11, alsook de eenmalige middelen sociale maribel 

- Verlofregeling met oog voor continuïteit op de werkvloer ter bevordering van het 

psychosociaal welzijn 

- Toelichting door de interne vertrouwenspersoon over het aantal/type interventies tijdens 

2018. 

- Register feiten gepleegd door derden, hoe accuraat bijhouden in de bestaande 

registratiesystemen 

- Inzetten op (informele) overlegmomenten tussen de op het domein aanwezige 

nachtbegeleiders   

2.4.2 Intern overleg 

Deze vergadering wordt tweemaandelijks gepland. 

Volgende thema’s kwamen aan bod: 

- Bespreking van het werkingsverslag 2017 

- Bespreking van het financieel jaarrapport, balans en begroting 2017 

- Terugkoppeling van de thema’s die op het CPBW besproken worden 

- Informatie over de beleidsontwikkelingen vanuit de overheid, met inbegrip van het 

uitbreidingsbeleid (bijv. de verschillende werven) 

- Personeelswijzigingen 

- Informatie en stand van zaken rond de tienermoederwerking 

- Doornemen van de opmaak van de tevredenheidsmeting 

- Toelichting rond GDPR in De Kantel 

Deel 3   Kwaliteitszorg  

3.1 Kwaliteitsverslag 2018 

3.1.1 Toelichting 

In 2018 vond er een directiewissel plaats, een wissel die heel wat energie vraagt binnen een 

organisatie. Deze wissel ging gepaard met een aantal wijzigingen, zo werden overlegmomenten 

anders georganiseerd waarbij er onder meer een apart kwaliteitsoverleg kwam en een 

afdelingsoverleg. Dit met als bedoeling om inspraak te optimaliseren, een gerichtere uitbouw per 

afdeling te kunnen realiseren en om de communicatie te verbeteren. Daarnaast werd de 

tevredenheidsmeting van medewerkers opnieuw afgenomen en resultaten werden gebundeld.  

Net zoals voorgaande jaren is  er qua vorm gekozen om de zelfevaluatie en de uitgevoerde 

kwaliteitsacties en verbetertrajecten te integreren. Zo kunnen we een wijziging in score meteen 

motiveren aan de hand van de uitgevoerde verbeteringen.  
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3.1.2 Zelfevaluatie per (sub)thema 

Als de score afwijkt van de score die we onszelf gaven bij de meting in 2017, dan geven we dit 

tussen haakjes aan. Bij de thema’s die we niet opnieuw evalueerden verwijzen we voor de 

interpretatie van de scores naar ons werkingsverslag van 2017.   

KWALITEITSZORG 

Organisatie en visie 

Score: niveau 3  

Kwaliteitsacties: 

- Verdere optimalisatie van de werking van de Raad van Bestuur.  

- Nieuwe overlegstructuren werden ingevoerd. Wekelijkse stafvergadering werd hervormd tot 

stafvergadering met aansluitend een afdelingsoverleg (elke week een andere afdeling) of een 

kwaliteitsstaf waarin stilgestaan wordt bij de punten op de kwaliteitsplanning.  

Interpretatie: 

Kwaliteitsacties van 2017 werden verdergezet om het huidige niveau te behouden.  

Betrokkenheid 

 

Score: niveau 2 (gewijzigd, voorheen niveau 3) 

Kwaliteitsacties:  

- systematisch overleg met logistieke ploeg (functieprofielen besproken, afstemming werk, verlof, 

vervanging bij ziekte) 

Interpretatie: 

Het niveau werd gewijzigd naar een lager niveau. Het betrekken van externe partners bij 

kwaliteitszorg vormt nog een uitdaging. De strategische partners werden reeds in kaart gebracht. 

Een systematische bevraging dient nog te worden uitgewerkt.  

Door het invoeren van systematisch overleg bij alle functiegroepen betrekken we alle medewerkers 

bij het beleid.  

Methodieken en instrumenten 

Score: niveau 3 (gewijzigd, voorheen niveau 1) 
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Kwaliteitsacties:  

- Uitgeschreven referentiekaders en methodieken werden besproken op stafvergadering en 

vervolgens voorgesteld op de verschillende teamvergaderingen. 

Interpretatie:  

Om te voldoen aan alle elementen van niveau 3 werden bovenstaande kwaliteitsacties 

doorgevoerd. Teneinde de kwaliteitszorg te garanderen werden de verschillende referentiekaders 

en methodieken op teamvergaderingen doorgenomen.  

Verbetertraject 

Score: niveau 4 

KERNPROCESSEN 

Onthaal van de gebruiker 

Score: niveau 4 

Interpretatie: 

Onthaalprocedure werd in 2017 geëvalueerd door de gebruikers en begeleidingsteams. De 

procedure werd bijgestuurd. Deze evaluatie en bijsturing gebeurt systematisch om de 2 jaar. Om 

huidig niveau te behouden werd de systematische evaluatie van de procedure meegenomen in de 

kwaliteitsplanning van 2019. 

Doelstellingen en handelingsplan 

Score: niveau 3 

 

Afsluiting en nazorg 

Score: niveau 3 

Interpretatie: 

De doorschuif binnen De Kantel werd geagendeerd met een gedragen gemeenschappelijke visie 

rond doorschuiven als gevolg. 

 

Pedagogisch profiel 

Score: niveau 3 
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Gebruikersdossier 

Score: niveau 3 

 

GEBRUIKERSRESULTATEN 

Klachtenbehandeling 

Score: niveau 3 (gewijzigd, voorheen niveau 2) 

Interpretatie:  

De klachtenbehandeling werd op beleidsniveau geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Klachten 

worden nu systematisch gebundeld en besproken. De procedure werd teruggekoppeld naar de 

begeleidingsteams.  

Gebruikerstevredenheid 

Score: niveau 3  

Interpretatie: 

Cliëntparticipatie werd verkend. Het is de betrachting van De Kantel om de ouders in de toekomst 

meer te betrekken, dit wordt mee opgenomen in het beleidsplan voor de komende jaren. 

Effect van de hulpverlening 

Score: niveau 2 

Interpretatie:  

Score werd vorig jaar gewijzigd. Het vormt het centrale thema binnen de kwaliteitsplanning 2019 – 

2020. In 2019 werken we onze eigen visie uit over ‘effect van de hulpverlening’ met daaraan 

gekoppeld indicatoren.  

 

MEDEWERKERSRESULTATEN 

Personeelstevredenheid 

Score: niveau 3 

Kwaliteitsacties:  

Vanuit de resultaten van de tevredenheidsmeting van 2016 werden verschillende acties genomen.  

- teamvergadering op eenzelfde moment laten doorgaan om de verbondenheid tussen 

verscheidene werknemers te vergroten 
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- Oprichten van een afdelingsoverleg waar aandachtspunten voor een specifieke afdeling uitvoerig 

kunnen besproken worden 

Interpretatie: 

De procedure rond bevraging van tevredenheid bij medewerkers houdt een tweejaarlijkse 

bevraging van de tevredenheid in. Het uitgebreide meetinstrument bevat alle belangrijke thema’s 

zoals voorgeschreven. Er werden een aantal aanpassingen gedaan om te scoring te optimaliseren 

en de anonimiteit te garanderen. Vervolgens werd de vragenlijst opnieuw afgenomen en resultaten 

teruggekoppeld (zie 3.1.3).  

Indicatoren en kengetallen 

Score:  niveau 3  

 

SAMENLEVINGSRESULTATEN 

Waardering strategische partners 

Score: niveau 2 (gewijzigd, voorheen niveau 3) 

Interpretatie:  

De bevraging van strategische partners gebeurt momenteel niet op systematische wijze. De 

verschillende partners werden in 2018 in kaart gebracht.  

Kwaliteitsacties:  

De verschillende strategische partners werden in 2018 in kaart gebracht. In 2019 wordt de planning 

van de systematische bevraging op punt gesteld.  

Maatschappelijke opdracht en tendensen 

Score: niveau 3 

Kwaliteitsacties:  

Eind 2018 werden al stappen ondernomen in het oprichten van een nieuwe website. De verdere 

uitwerking en uiteindelijk implementering is gepland in 2019. Een eigen dynamisch beheer is ons 

uitgangspunt.  

Afgelopen jaar bekeken we samen met andere organisaties hoe er kan samen gewerkt worden, 

bijvoorbeeld in het kader van gedeelde trajecten of in het kader van intervisies e.d. 
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3.1.3. Resultaten tevredenheidsmeting medewerkers 2018 

 

Eind 2018 vond opnieuw een tevredenheidsmeting van de medewerkers plaats. De resultaten 

worden hier in algemene vorm weergegeven. Eerst wordt een verdeling van de scores per item 

getoond aan de hand van een taartdiagram. Deze visuele weergave wordt per rubriek aangevuld 

met een kwalitatieve analyse van de resultaten. De huidige resultaten worden vergeleken met de 

resultaten van 2016. De antwoordmogelijkheden waren in 2016 uitgebreider. Positieve en 

negatieve scores worden samengenomen en op die manier vergeleken.  

Enkele items in de vragenlijst (17, 18, 28, 29, 31, 32 en 56) werden in een negatieve vorm gesteld. 

Dit houdt in dat een lage score positief is en een hoge score negatief, terwijl dat bij de andere items 

omgekeerd is. In de grafieken van deze items hebben we daarom de lagere scores een groene kleur 

gegeven  en de hogere scores een rode. Op die manier wijst een groene kleur over alle items steeds 

op een positieve of een tevreden score en een rode kleur steeds op een negatieve of een 

ontevreden score. Een witte kleur wijst op een neutrale score. Een gestreept vakje wijst op een niet 

ingevuld item. 

Onderstaande gegevens slaan op alle medewerkers van De Kantel, er gebeurde eveneens een 

verfijning per afdeling en/of functieprofiel. Dit vormt mee de basis voor het beleidsplan. 

 

ALGEMENE TEVREDENHEID 

1. In het algemeen ben ik tevreden over mijn werkgever. 

 
 

2. In het algemeen ben ik tevreden over mijn werkzaamheden. 

 
 

8% 
8% 

62% 

20% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 
13% 

65% 

17% 
2% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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3. In het algemeen ben ik tevreden over mijn werkbelasting. 

 
 

4. In het algemeen ben ik tevreden over de samenwerking met mijn directe collega’s. 

 
 

5. In het algemeen ben ik tevreden over de sociale veiligheid op mijn werkplek. 

 
 

6. In het algemeen ben ik tevreden over het beleid van de organisatie. 

 
 
 
 
 
 

7% 

20% 

27% 

37% 

8% 2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

2% 
12% 

63% 

22% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

7% 
10% 

8% 

53% 

20% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 

20% 

28% 

38% 

8% 2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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7. In het algemeen ben ik tevreden over mijn directe leidinggevende. 

 
 

8. De Kantel is een organisatie waar ik mij op mijn plaats voel. 

 
 

9. Ik ben tevreden over de arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie. 

 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Over het geheel van De Kantel zien we bij ‘algemene tevredenheid’ overwegend tevreden tot zeer 

tevreden scores. De werknemers zijn in het algemeen zeer tevreden over de werkgever en de 

werkzaamheden. Ook van de samenwerking met directe collega’s is men tevreden.  Een erg grote 

groep voelt zich thuis in een organisatie zoals De Kantel. Dit zijn zeer hoge scores. Toch zijn er 

enkele items waar de groep van ontevreden mensen groter is. Eén vierde van de werknemers is niet 

tevreden over de werkbelasting en het beleid van de organisatie; over de direct leidinggevende en 

over de sociale veiligheid op het werk is er geen unanieme tevredenheid. Over de 

arbeidsvoorwaarden is men overwegend erg tot gematigd tevreden.  

2016 2018 

> grotere neutraliteit t.o.v. beleid ten koste van de tevredenheid 

> tevredenheid over direct leidinggevende (61% - 68%) 

5% 
7% 

18% 

58% 

10% 2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

7% 

13% 

42% 

37% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

5% 

25% 

42% 

27% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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TEVREDENHEID OVER DE INHOUD VAN HET WERK 

10. Ik ervaar voldoende uitdaging in mijn werk. 

 
 

11. Mijn werkzaamheden zijn voldoende afwisselend. 

 
 

12. Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheden. 

 
 
 

13. Ik voel me betrokken bij mijn werkzaamheden. 

 

3% 

18% 

57% 

22% helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

5% 
8% 

55% 

32% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 
13% 

45% 

38% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 8% 

60% 

28% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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14. Mijn capaciteiten worden voldoende benut. 

 
 

15. Mijn werk draagt bij tot de hulpverlening. 

 
 

16. Ik doe mijn werk met plezier. 

 
 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Op  twee items na, zijn alle items betreffende de tevredenheid over de inhoud van het werk in het 

algemeen door de personeelsleden positief beantwoord. Het werken in De Kantel is uitdagend en 

afwisselend en gaat gepaard met voldoende eigen verantwoordelijkheid. Men voelt zich betrokken 

in het werk en heeft het gevoel dat het werken in De Kantel bijdraagt tot de hulpverlening van de 

jongeren. Het grootste deel zegt zijn werk met plezier te doen, wat toch erg belangrijk is gezien het 

uitoefenen van een job een groot deel van de persoonlijke dagbesteding inhoudt. Een vijfde van de 

personeelsleden meent dat hun capaciteiten niet of voldoende benut  worden.  

 

2016 2018 

< ontevredenheid over uitdaging van het werk (7% - 3%) 

17% 

25% 

45% 

13% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

2% 5% 
8% 

55% 

30% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

2% 8% 

20% 

42% 

28% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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WERKBELASTING 
 

17. Ik vind mijn werk emotioneel belastend. 

 
 

18. Ik vind mijn werk lichamelijk inspannend. 

 
 

19. Ik kan de balans tussen werk en privé goed hanteren. 

 
 

20. Ik heb invloed op mijn werkplanning. 

 

7% 

17% 

32% 

27% 

17% 
2% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

18% 

32% 

18% 

23% 

7% 2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

12% 

15% 

57% 

15% 
2% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 8% 

17% 

50% 

20% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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21. Ik kan de wijzigingen in mijn werkplanning goed opvangen. 

 
 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Zoals reeds in de eerste rubriek over de algemene items duidelijk werd, heerst er wat onvrede 

betreffende de werkbelasting. Dit zien we hier voor een stuk verklaard. Bijna de helft van de 

personeelsleden  vindt zijn/haar werk emotioneel zeer belastend. Een derde geeft aan dat ze het 

ook lichamelijk inspannend vinden. Over de ander items, zoals invloed op de werkplanning en 

wijzigingen daarin is men tevreden. Ook lijken de werknemers een goede balans te vinden tussen 

privé en de werkcontext. 

2016 2018 

< ontevredenheid over emotionele belasting, eerder neutraal 

> Ontevredenheid over balans werk – privé en invloed werkplanning (9% - 12% en 7% - 

11%) 

 

SAMENWERKING 

22. Ik kan bij het uitvoeren van het werk rekenen op mijn directe collega’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
10% 

25% 

53% 

7% 2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 
15% 

55% 

27% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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23. Ik vind dat er voldoende afstemming plaatsvindt tussen mijn werkzaamheden en die van mijn 

directe collega’s. 

 
 

24. Ik kan met problemen terecht bij mijn directe collega’s. 

 
 

25. Wij spreken elkaar als directe collega’s aan op negatief gedrag. 

 
 

26. De samenwerking met andere afdelingen is over het algemeen goed. 

 
 
 

 

7% 

32% 

52% 

10% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 
15% 

55% 

27% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

3% 

35% 

42% 

18% 
2% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

2% 10% 

37% 
47% 

5% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

De samenwerking tussen directe collega’s zit goed. Men kan rekenen op elkaar betreffende de 

uitvoering van het werk en er kan vlot op elkaar afgestemd worden. Maar men kan ook bij elkaar 

terecht als men problemen heeft. Dit wijst op een algemeen goede en collegiale sfeer tussen de 

directe collega’s. Toch lijkt dit ook een beetje een keerzijde te hebben. Slechts een derde lijkt 

tevreden over het aanspreken van elkaar op negatief gedrag.  

2016 2018 

Globaal < ontevredenheid, maar eerder neutraal 

 

SOCIALE VEILIGHEID 

27. Ik word door mijn collega’s respectvol behandeld. 

 
 

28. Ik heb last van seksuele intimidatie op het werk. 

 
 

29. Ik word gepest op mijn werk. 

 
 
 

5% 
8% 

60% 

25% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

83% 

10% 
5% 2% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

82% 

10% 

5% 2% 2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld



 
 

WERKINGSVERSLAG 2018 41 DE KANTEL vzw 
 

30. Ik word door de cliënten respectvol behandeld. 

 
 

31. Ik heb mij het afgelopen jaar onveilig gevoeld in contact met een cliënt. 

 
 

32. Ik heb in mijn werk te maken met (non)verbale agressie. 

 
 
 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Betreffende sociale veiligheid onder collega’s zien we erg groene scores, toch dienen de kleine 

negatieve scores niet onopgemerkt te blijven. Het respectvol behandeld worden door collega’s, 

geen  seksuele intimidatie en/of pesterijen ervaren, zijn zaken waar 100% tevredenheid de norm 

moet zijn. Uit de algemene resultaten blijkt dat er toch iemand dit gevoel niet heeft. Uit deze 

resultaten kan niet opgemaakt worden of dit over een eenmalige aanvaring gaat of over iets dat 

zich herhaalt.   

Betreffende de sociale veiligheid in samenwerking met cliënten, is er een groter aantal ontevreden 

scores.   49% kan maar een gemiddelde tot (zeer) ontevreden score geven voor het ervaren van een 

respectvolle behandeling door de cliënten. Ongeveer de helft van de  personen duiden ook aan zich 

al onveilig gevoeld te hebben bij een cliënt. Daarnaast geeft 65% een ernstige ontevredenheid aan 

8% 

10% 

31% 37% 

12% 
2% 

helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

15% 

17% 

12% 33% 

22% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

13% 

5% 

13% 

37% 

30% 

2% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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betreffende het in aanraking komen met (non)verbale agressie.  

 

2016 2018 

> Onveilig in contact met cliënten (36% - 55%) 

 

BELEID VAN DE ORGANISATIE 
 

33. Ik vind de directie voldoende toegankelijk. 

 
 

34. Ik vind dat het beleid voldoende daadkracht vertoont. 

 
 

35. Ik heb vertrouwen in de besluiten die het beleid neemt. 

 
 
 
 
 
 
 

3% 8% 

15% 

50% 

23% helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

8% 
8% 

40% 

37% 

7% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld

2% 
13% 

23% 

53% 

8% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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36. Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van het beleid. 

 
 

37. Het is mij duidelijk hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie verdeeld 

zijn. 

 
 
 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

De scores die we in het algemeen zien terugkomen betreffende het beleid van de organisatie zijn 

overwegend positief. Het merendeel vindt de directie van De Kantel toegankelijk , heeft vertrouwen 

in de deskundigheid en de besluiten die het beleid maakt. Toch is er een groep mensen waar er 

enige ontevredenheid of neutraliteit is omtrent het beleid van de organisatie.  

 

2016 2018 

> Tevredenheid over toegankelijkheid van het beleid (67% - 73%) 

< Algemene ontevredenheid over beleid, maar eerder neutrale houding  

 

 

 

 

 

 

 

7% 

22% 

62% 

10% 
helemaal oneens

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

niet ingevuld
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DIRECTE LEIDINGGEVENDE 

38. Mijn direct leidinggevende behandelt mij met respect. 

 
 

39. Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van mijn direct leidinggevende. 

 
 

40. Ik krijg ondersteuning van mijn direct leidinggevende. 

 
 

41. Bij problemen in mijn privé leven die van invloed zijn op mijn werk, kan ik rekenen op begrip van 

mijn direct leidinggevende. 
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42. Mijn direct leidinggevende neemt signalen uit de afdeling/het team serieus. 

 
 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Betreffende de directe leidinggevende(n) zien we overwegend tevreden scores, maar toch ook een 

deel negatieve scores. Vooral waar het gaat om ondersteuning en signalen uit het team serieus 

nemen zien we wat ontevredenheid.  

2016 2018 

Er is niet meer ontevredenheid i.v.m. 2016 

Minder tevredenheid die zich vooral vertaald in een meer neutrale houding 

 

CULTUUR 

43. Ik vind de organisatie transparant. 

 
 

44. Ik vind dat er in de organisatie voldoende rond kwaliteit gewerkt wordt. 
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45. Ik ervaar de omgangssfeer binnen de organisatie als prettig. 

 
 

46. Ik vind dat de organisatie voldoende sociale activiteiten voor de medewerkers aanbiedt. 

 
 

47. Ik ben tevreden over de wijze waarop de organisatie informatie in het algemeen beschikbaar stelt. 

 
 

48. Ik zou het leuk vinden om de komende jaren bij deze organisatie te blijven werken. 
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KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Een deel van de medewerkers heeft twijfels over de transparantie en het kwaliteitsbeleid van De 

Kantel. Het grootste deel vindt de omgangssfeer prettig en zou hier graag de komende jaren willen 

blijven werken. 

Eén item die systematisch negatief gescoord wordt, is het aantal sociale activiteiten die worden 

aangeboden. Dit komt ook veel terug in de voorgestelde verbetertrajecten.  

2016 2018 

< algemene ontevredenheid, eerder neutrale houding 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

49. Ik ben tevreden met mijn salaris. 

 
 

50. Ik krijg voldoende mogelijkheden om een bijscholing of opleiding te volgen. 

 
 

51. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed (o.a. vergoeding woon-werk verplaatsing, premies, 

mogelijk goedkoop gsm-abonnement,…). 
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52. De regelingen in de organisatie stellen mij in staat werk en privé te combineren (werktijden, 

zorgverlof, kinderopvang, vakanties ed.)  

 
 

53. Ik ben tevreden over de manier waarop mijn praktijkbegeleidingsgesprek plaatsvond. 

 
 

54. Ik ben tevreden over de manier waarop mijn evaluatiegesprek plaatsvond. 

 
 

55. Ik ben tevreden over de faciliteiten in en om het gebouw waarin ik werk. 
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56. Ik ondervind lichamelijke klachten naar aanleiding van mijn werk. 

 
 
KWALITATIEVE ANALYSE RUBRIEK 

Algemeen gezien is het grootste deel tevreden met de arbeidsvoorwaarden. Het valt op dat er een 

aantal niet ingevulde of negatieve scores zijn betreffende de evaluatie- en 

praktijkbegeleidingsgesprekken. Een aantal personeelsleden heeft dit (nog) niet gehad of vindt dat 

de aanpak hierin verbetering behoeft. Er is een erg hoge tevredenheid over de faciliteiten. De 

nieuwbouw werd ondertussen volledig afgewerkt.  

2016 2018 

< algemene ontevredenheid, eerder neutrale houding 

 

3.2  Kwaliteitsplanning 2019 ( beleidsplan 2019 – 2023) 

Eind 2018 voerden we een analyse uit vanuit verschillende invalshoeken. Zo werden de resultaten 

van de tevredenheidsmeting (zie 3.1.3), het globale preventieplan, de zelfevaluatie en vorige 

kwaliteitsplanningen onder de loep genomen. Er werden 8 beleidsdoelen geformuleerd en 

voorgelegd op de plannings- en evaluatiedagen (beleidsniveau). Per beleidsdoel werden concrete 

actiepunten weerhouden en in een planning gegoten. Dit vormt de basis voor het beleidsplan voor 

de komende 5 jaar. Het beleidsplan werd begin 2019 voorgesteld op het forum, waar alle 

medewerkers op aanwezig waren. We zien het beleidsplan als een dynamisch gegeven waarin 

actiepunten kunnen toegevoegd worden. Vanuit verschillende werkgroepen willen we iedere 

werknemer de kans bieden op inspraak.  

De verschillende beleidsdoelen met de actiepunten voor 2019 worden hieronder toegelicht. Een 

schematisch overzicht met concrete planning volgt onder 3.2.9.  

3.2.1 Kwaliteit is van iedereen 

De inhoud van het kwaliteitsdenken binnen De Kantel willen we vorm geven vanuit een gedeelde, 

gedragen visie. Centraal in onze planning voor 2019 staat het visualiseren, kenbaar maken van de 

missie en visie. We stellen helaas vast dat deze nog te weinig gekend zijn. Vertrekkend vanuit de 

missie en de visie willen we stilstaan bij de verschillende thema’s. Het oprichten van werkgroepen 

met verschillende functies kan hier een antwoord op bieden (kwaliteitszorg, organisatie en visie).  
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Het huidige intern overleg willen we opwaarderen tot een overlegorgaan waarin verschillende 

thema’s (GDPR, HACCP, etc.) besproken worden en mee de richting bepalen (kwaliteitszorg, 

betrokkenheid; kernprocessen, gebruikersdossier).  

Afgelopen jaar werden de verschillende methodieken uitgeschreven. Via de teamvergadering zullen 

deze met begeleiders overlopen worden. Een verwijzing naar de methodieken nemen we op in de 

onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers (kwaliteitszorg, methodieken en instrumenten).  

De optimalisatie van de Raad van Bestuur wordt verder doorgevoerd (kwaliteitszorg, organisatie en 

visie). 

3.2.2 De hulpverleningsrelatie krijgt vorm vanuit professionaliteit en participatie  

Om tot professionaliteit te komen dienen functieprofielen duidelijk omschreven te zijn. Enkele 

functieprofielen worden komend jaar onder de loep genomen en in samenspraak aangepast 

(kwaliteitszorg, betrokkenheid).  

Een belangrijk onderdeel van de hulpverleningsrelatie is het onthaal van cliënten. De 

onthaalprocedure werd reeds aangepast. Een systematische evaluatie hiervan is noodzakelijk 

(kernprocessen, onthaal van de gebruiker).  

Met de oprichting van een nieuwe afdeling voor ambulante contextbegeleiding wordt de 

onthaalbrochure voor contextbegeleiding uitgeschreven. Deze onthaalbrochure zal in de volgende 

evaluatieperiode meegenomen worden. Aansluitend wordt het sjabloon voor het verslag, de 

intakeprocedure als intervisie i.k.v. contextbegeleiding geagendeerd (kernprocessen, doelstellingen 

en handelingsplan).  

Effect van de hulpverlening is het centrale thema voor de komende twee jaren. In 2019 zullen wij 

werk maken van het uitschrijven van een eigen visie hieromtrent met daaraan verbonden 

indicatoren (gebruikersresultaten, effect van de hulpverlening).  

Tweejaarlijks nemen wij een vragenlijst af bij onze gebruikers om te tevredenheid te bevragen. Dit 

staat geagendeerd in het najaar (gebruikersresultaten, gebruikerstevredenheid).  

3.2.3 De Kantel streeft naar gedreven en gedragen medewerkers 

Vorig jaar werd de tevredenheidsmeting afgenomen bij medewerkers. In navolging worden de 

resultaten in het komende jaar werden besproken en actiepunten weerhouden 

(medewerkersresultaten, personeelstevredenheid).  

Vorming zien wij als een belangrijk onderdeel van ondersteuning van medewerkers. Vormingen zijn 

momenteel nog te weinig ingebed in de visie en een uitgewerkt VTO beleid dringt zich op. 

Daarnaast zullen we ook stilstaan bij andere vormen van ondersteuning, evenals bij de evaluatie 

van de medewerkers (medewerkersresultaten).  

De onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers wordt systematisch om de 2 jaar geëvalueerd en 

staat gepland in het derde trimester (medewerkersresultaten, kwaliteitszorg).  
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3.2.4 De Kantel biedt veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers 

Het globaal preventieplan en jaaractieplan vormen op dit punt de leidraad in het beleidsplan. Naast 

brandveiligheid krijgt psychosociaal welzijn bijzondere aandacht het komende jaar. In 

samenwerking met Idewe willen we de risico’s in kaart brengen, een systematische evaluatie 

ontwikkelen en actiepunten weerhouden (medewerkersresultaten).  

3.2.5 De Kantel is een open en transparante organisatie 

Met het ontwikkelen van een nieuwe website hopen we voor cliënten, professionelen en 

(toekomstige) werknemers transparanter te zijn. Een eigen dynamisch beheer van de website 

waarbij nieuwsberichten kunnen toegevoegd worden, vacatures aangekondigd kunnen worden, etc. 

vinden we noodzakelijk (samenlevingsresultaten).  

De mogelijkheden naar een alternatieve communicatietool zal bekeken worden. Een evaluatie van 

de huidige communicatiekanalen gebeurde a.d.h.v. de tevredenheidsmeting bij medewerkers.  

Jaarlijks organiseren wij een lente-ontbijt waarbij flyers worden verspreid in de buurt van De Kantel. 

Via deze flyer worden buurtbewoners geïnformeerd over de werking van De Kantel 

(samenlevingsresultaten).  

3.2.6 De Kantel zet in op een op maat gerichte uitbouw van de werking en speelt in op 

maatschappelijke noden en tendensen 

De verdere uitwerking van de tienermoederwerking krijgt een belangrijke plaats in de 

kwaliteitsplanning 2019. Regelmatig overleg tussen de verschillende afdelingen (Kamertraining en 

infantwerking) om de werking op elkaar af te stemmen wordt geïmplementeerd 

(samenlevingsresultaten, kernprocessen).  

Afdelingsspecifieke noden en keuzes worden tijdens het afdelingsoverleg uitgebreid besproken 

(kernprocessen).  

3.2.7 De Kantel is een actieve partner in samenwerkingsverbanden  

De Kantel is overtuigd van de kracht van samenwerking.  Komend jaar bekijken we samen met 

andere organisaties hoe er kan samen gewerkt worden, bijvoorbeeld in het kader van gedeelde 

trajecten of in het kader van intervisies e.d. Daarnaast verlenen we onze medewerking aan een 

cultuurproject van Stad Brugge waarbij de brug gemaakt wordt tussen de maatschappij en onze 

organisatie. Een toneelvoorstelling van de groep Studio Orka, Inuk, wordt op het domein van De 

Kantel gebracht (samenlevingsresultaten). 

3.2.8 De Kantel streeft naar een goede waardering van strategische partners 

Afgelopen jaar werden de strategische partners in kaart gebracht. Het komende jaar willen we een 

systematisch bevraging en planning uitwerken voor de verschillende partners (verwijzers, scholen, 

…) (samenlevingsresultaten). 

3.2.9.Schematisch overzicht kwaliteitsplanning 2019  
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Lijst afkortingen alfabetisch 

A.S.O. Algemeen Secundair Onderwijs 

AV  Arbeidsduurvermindering 

BANABA Bachelor-na-bachelor opleiding 

BaO Basisonderwijs 

B.S.O. Beroepssecundair Onderwijs 

BuBaO Buitengewoon Basisonderwijs 

BuB.S.O. Buitengewoon Beroepssecundair Onderwijs 

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CB (1) Module Contextbegeleiding 

CB (2) Conventioneel Betaald Verlof 

CBAW  Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 

CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg 

CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

CLW Centrum Leren & Werken 

CPBW Comité Preventie en Bescherming op het Werk 

DPO Data Protection Officer 

FTE Full-Time Equivalent 

GDPR General Data Protection Regulation 

GI Gemeenschapsinstelling 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 

HICB             Hoog Intensieve Context Begeleiding 

IPH Intersectoraal Prioritair tot te wijzen Hulpvragen 

IZN Intersectoraal zorgnetwerk 

JRB Jeugdrechtbank 

K + CB Module “Kamertraining + Contextbegeleiding” 

KENA Kennismakingsactiviteit  

K.S.O. Kunst Secundair Onderwijs 

KWE Kleinschalige wooneenheid 

OCJ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 

OOOC Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 

OV Ouderschapsverlof 

PCB Penitentiair Complex Brugge 

T.S.O. Technisch Secundair Onderwijs 

TCK TrainingsCentrum voor Kamerbewoning 

V + CB Module “Verblijf + Contextbegeleiding” 

VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord 

VK Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

VTO Vorming, Training en Opleidingsbeleid 

WN(‘s) Werknemer(s) 
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