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Voorwoord

Een jaar werken vervat in een aantal cijfers en wat toelichting, met enige vertraging geven we
hiermee een terugblik op 2019. Het neerpennen gebeurde in volle corona-tijd. Covid-19 en de
aanpak ervan is een ongeziene uitdaging voor iedere sector en voor elk van ons als persoon. We
werden gelimiteerd in onze ‘normale’ manier van werken, maar ook in de wijze waarop men als
persoon terug kan opladen. Naast het stuk van ons als medewerkers is er ook het stuk van onze
jongeren en hun gezinnen. De contacten met thuis gebeurden voor het overgrote deel van onze
jongeren via tablet of smartphone. Scholen sloten, waardoor begeleiders ook nog eens leerkrachten
moesten zijn… Sociale contacten werden tot een minimum herleid. Deze periode geeft veel stof tot
nadenken als we er eenmaal de tijd voor vinden, want de tweede golf komt er al aan.
Wat ons wel opvalt is de ongeziene veerkracht waar mensen over beschikken. In eerste plaats
verdienen onze jongeren heel wat lofbetuigingen. Hun wereld stond letterlijk en figuurlijk een paar
maanden stil. Contacten die broodnodig zijn om te ontwikkelen werden hen ontnomen. Samen met
hen zijn we echter op zoek kunnen gaan hoe deze periode door te komen. Vervolgens verdienen ook
alle medewerkers bewondering en een gemeende dankuwel. Tijdens de corona-crisis zijn we terug
geplooid op onze kernopdracht. Welke functie men ook bekleedde, we moesten hier samen door,
met wat out of the box denken hier en daar. Eenieder gaf zich ten volle om het hoofd te kunnen
bieden aan deze uitzonderlijke situatie. Steeds gedreven vanuit de zorg voor de kinderen werden ook
in deze moeilijke omstandigheden kansen gecreëerd. Dit engagement blijft overeind zelfs na de heel
recente besparingsrondes. Het ongeloof en de kwaadheid rond de besparingen in de sector is
hiermee niet weg, zoals steeds wordt er een weg gevonden om dit te kanaliseren opdat de cliënten
hier niet de dupe van worden.
Dit werkingsverslag staat boordevol plannen voor 2020 maar daar kwam de realiteit even tussen
fietsen. We houden er echter aan ze toch op te lijsten. De overige lay-out is niet veranderd. In het
eerste deel worden onze begeleidingen in cijfers gegoten. Er wordt eveneens stil gestaan bij ons
innovatief project (moeder-kindopname). Het tweede deel bundelt de informatie met betrekking tot
onze medewerkers. Het kwaliteitsverslag vormt het derde en laatste deel.

Jozefien Van Landschoot
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Deel 1 Cijfergegevens De Kantel
1.1 Algemene gegevens
1.1.1 Structuur van De Kantel

DE KANTEL vzw

afdeling 1

afdeling 2

afdeling 3

afdeling 4

verblijf + CB
(11)

verblijf + CB
(22)

verblijf + CB (16)
V + CB (8)
K + CB (8)

Antares
contextbegeleiding
CB (15)

leefgroep
Sirius (11)

leefgroep
Castor (11)

leefgroep Mirzar
(8)

CB (6)
laag-intensief

kamertraining
Alcor (8)

CB (9)
breedsporig

CBAW (6)

leefgroep
Pollux (11)

HICB (1)
CB hoog-intensief

ondersteunende
begeleiding (1)

In afdeling 1, Sirius, 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
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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, Castor en Pollux. In totaal kunnen 22 kinderen
residentieel begeleid worden in de twee leefgroepen (= module verblijf). Aan een verblijf in de
leefgroep is 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 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 (Mirzar) zijn er 2 semi-studio’s, specifiek gericht op
de overgang naar CBAW of TCK.
De subafdeling TCK (Alcor) 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.
Sinds 2017 loopt er een innovatief project in De Kantel, een unieke samenwerking tussen afdeling 1
(infantwerking) en afdeling 3 (adolescentenafdeling), waarbij er een moeder-kind opname
gerealiseerd wordt. Eind 2019 werd dit project nogmaals met twee jaar verlengd en werd de
capaciteit verruimd, zo kunnen er twee jonge moeders met hun kind opgenomen worden (zie 1.9
voor verdere toelichting).

1.1.2 Erkenning De Kantel

Verblijf 0 - 12
Verblijf 0 - 18
Verblijf +12 (1bis)
CB breedsporig
CB laag-intensief
CBAW
CB hoog-intensief
ondersteunende module
TOTAAL DOSSIERS
WERKINGSVERSLAG 2019

AFDELING 1
11

AFDELING 2

AFDELING 3

22
16
11

22

16
6
1
1

11

22

23

5

AFDELING 4 TOTAAL
11
22
16
9
9
6
55
6
1
1
49 + 22
15
71
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1.1.3 Bezetting De Kantel 2019

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
Sirius (11)
Castor (11)
Pollux (11)
Mirzar (8)
Alcor (8)
Totaal 49

Gerealiseerd
aantal
begeleidingen
10,10
11,00
10,59
7,85
7,46
46,42

Bezetting in %
92 %
100 %
96 %
98 %
93 %
96 %

Net zoals in voorgaande jaren (2017 93%; 2018 96%) kent De Kantel in 2019 een erg hoog
bezettingscijfer qua verblijf. In alle groepen kennen we een quasi volledige bezetting.

1.1.3.2 Bezetting voor alle modules contextbegeleiding en CBAW

2019

totaal

Totaal

Modules
(71)

Gerealiseerd aantal
begeleidingen

Bezetting in %

CB LI (49)

46,42

95%

CB LI (6)

4,96

83%

CB LI (55)

51,38

93%

CB BS (9)

8,47

94%

CBAW (6)

5,69

95%

HICB ( 1)

0,69

69%

71

66,23

93%

Ook de contextmodules kennen een erg hoge bezettingsgraad.
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1.1.3.3 Ondersteunende module

1° kwartaal
2° kwartaal
3° kwartaal
4° kwartaal
totaal / groep

afd 3 leefgroep Mirzar
136
123
161
111
531

totaal 2019

afd 3 TCK Alcor
60
16
5
15
96

totaal / kwartaal
196
139
166
126

627 halve dagdelen

Geregistreerde categorieën:
Kookatelier, Fiets- en klusatelier, Crea-atelier, Kamp met leefgroep, Buitenactiviteit, Kortdurende
ervaringstrajecten, Time out, Ontheming, Intakegesprek, Afrondingsgesprek

1° kwartaal
2° kwartaal
3° kwartaal
4° kwartaal

gepresteerd per
kwartaal
196
139
166
126

te presteren halve
dagdelen
90
91
92
91

%
217,78
152,75
180,43
138,46

totaal 2019

627

364

172,25

Ons registratiesysteem maakt het vanaf 2019 mogelijk om de bezetting van de ondersteunende
module te berekenen. We merken onmiddellijk een hoog percentage. In onze reguliere werking
wordt heel vaak ingezet op atelierwerking onder meer door middel van onze dagbesteding. We
kenden een hoge schooluitval bij de jongeren uit afdeling 3 waardoor er meer beroep gedaan werd
op ons intern aanbod. Deze bevinding weerspiegelt in ons engagement om ‘Potgrond’ uit te werken
samen met de andere Brugse OVBJ’s en Brugge Plus waarbij we een nieuw concept van dagbesteding
uitgewerkt hebben. Op de site van ‘House of Time’ voorzien we met de partners voor een wekelijkse
daginvulling voor jongeren die nergens nog aansluiting vinden.
Naast de atelierwerking werden in 2019 veel KENA-activiteiten georganiseerd (kennismakingsactiviteiten) voor afdeling 3. Kort na de intake, tijdens de eerste maand van het verblijf in De Kantel,
wordt een dagactiviteit georganiseerd voor de IB en de nieuwe jongere. Hier staan IB en de jongere
op gelijke hoogte, ze hebben allebei even veel of even weinig kennis over de opdrachten die ze
moeten uitbouwen. Via deze methodiek kunnen de jongere en zijn/haar IB elkaar beter leren kennen
en kan eventueel al reeds een vertrouwensband opgebouwd worden. De mogelijkheid tot deze
kennismakingsactiviteit wordt reeds besproken tijdens het intakegesprek met de nieuwe jongere. Er
wordt bijvoorbeeld al eens gepolst bij de jongere wat hij of zij graag doet of net helemaal niet en
waar hij of zij angst voor heeft. Ook in de brochure wordt deze activiteit vermeld.
WERKINGSVERSLAG 2019
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Een derde categorie die veel gebruikt werd was de alternatieve time-out, bijv. zorgboerderijen. De
toeleiding van de jongere en de opvolging neemt tijd in beslag zodat dit kwalitatief gebeurt.

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 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.

Te behalen aantal uren

Aantal uren
per week te

contextregistratie t.o.v.

Te behalen aantal uren
contextregistratie t.o.v.

Aantal uren

Registratie

registreren

formele erkenning

effectieve bezetting

geregistreerd

in %

CB Laagintensief

1

2867,70

2678,95

3483,25

130%

CBAW Laagintensief

1

260,70

247,23

2
5 - 1u
1 - 2u

104,28

98,89

364,98

346,12

270,00

78%

CB breedsporig

2

938,52

883,25

450,75

51%

CB hoogintensief

3

156,42

107,93

81,50

76%

4016,25

4285,50

106,70%

4285,50

99,03%

Module

CBAW middenintensief
CBAW totaal

Totaal t.o.v.
effectieve bezetting
Totaal t.o.v.
formele erkenning

4327,62

Vorig jaar waren de cijfers erg laag (69.08% ten opzichte van 98.4% in 2017), in 2019 wordt er
opnieuw een stijging genoteerd. De tijdelijke daling was hoofdzakelijk te wijten aan een gebrek aan
registratie en niet zozeer aan een gebrek van prestatie. De registratie van contexturen gebeurt nu
opnieuw consequenter.
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1.2 Gegevens over nieuwe begeleidingen
1.2.1 Verwijzer V + CB
Afd 1

Afd 2

Afd 3

Totaal

JRB Brugge

2

1

5

JRB andere

2

1

8
3
0
1
0
1
1

8

14

1

OCJ Brugge
OCJ andere

1

VK
Crisismeldpunt

1

Brede instap
TOTAAL

5

1

Eén opname in afdeling 3 TCK met verwijzer ‘JRB Brugge’ is voorafgegaan met één week
crisisopname, verwezen door crisismeldpunt. 79% van de in 2019 opgestarte begeleidingen zijn
verwijzingen door een sociale dienst van de jeugdrechtbank. Afdeling 1 en afdeling 3 zijn de groepen
waar er het vaakst verschuivingen gebeurden en waar dus verschillende opnames mogelijk waren,
net in deze groepen is de vertegenwoordiging van SDJ erg groot.
Twee opnames in afdeling 3 TCK gebeurden in het kader van het innovatief project ‘moeder met
kind’-opname.
Er leeft al langer een gevoel dat kinderen en jongeren zonder prior of een VIST-crisis zo goed als geen
kans meer maken op een opstart in het residentieel gedeelte. Vanaf 2020 houden we dit bij om hier
een waarheidsgetrouw beeld van te kunnen geven.

1.2.2 Verwijzer CB, HICB en CBAW

Afd 3 - HICB

Afd 3 - CBAW

Afd 4 - CB

Totaal

1

1

1

3

JRB Brugge
JRB Andere

0

OCJ Brugge

1

3

4

OCJ andere

0

VK

0

CGG

2

2

CKG

1

1

CLB

1

1

Ozon

1

1

Spermalie

1

1

10

0
13

CAW
TOTAAL
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Voor contextbegeleidingen kennen we veel meer verscheidenheid qua verwijzers bij de opgestarte
begeleidingen. Brede instap en de gemandateerde voorzieningen zijn hier even sterk
vertegenwoordigd. Dit komt onder meer door een afspraak die in de Brugse regio gemaakt werd.
Elke organisatie gaat afwisselend met een vraag vanuit de brede instap of met een vanuit de
verwijzende instanties aan de slag.

1.3 Gegevens over schakelingen tussen modules
1.3.1 Schakelingen binnen dezelfde module
In 2019 werd een kind vanuit afdeling 1 verder opgevangen in afdeling 2 aangezien een langdurige
plaatsing met gedeelde zorg het beste perspectief leek.
Er maakte ook een jongere vanuit afdeling 2 de overstap naar Mirzar (leefgroep afdeling 3).

1.3.2 Schakelingen tussen verschillende modules

In 2019 ging 1 kind uit onze infantwerking (module V+CB) over naar een ambulante begeleiding
(module contextbegeleiding). Er schoof ook een jongere uit afdeling 3 (module HICB) door naar een
CBAW.

1.4 Gegevens over time-outs

module V+CB (afd 3 - Mirzar) De Zande
aantal periodes time out 2019 Beernem
jongere 1

1

jongere 2
jongere 3

De Zande
Ruiselede

1
2

3 jongeren - 4 periodes time out

module K+CB (afd 3 - Alcor)
De Zande
aantal periodes time out 2019 Beernem
jongere 4
jongere 5

WERKINGSVERSLAG 2019
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Ruiselede

VL Detentie
centrum
Tongeren

1
1

2 jongeren - 2 periodes time out
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module HICB (afd 3)
De Zande
aantal periodes time out 2019 Beernem

De Zande
Ruiselede

De Markt Mol

jongere --

0 jongeren - 0 periodes time out

1.5 Gegevens over de begeleidingen die in 2019 werden beëindigd
1.5.1 Beëindigde begeleidingen V + CB
Afd 1
JRB Brugge
JRB Kortrijk
JRB Veurne
OCJ Brugge
OCJ Roeselare
Crisismeldpunt
Brede instap of + 18j
TOTAAL

Afd 2

Afd 3
2

Afd 3 tck
2

2

4
6

1
1
2
1
1
5

1
2

Totaal
4
1
1
0
2
1
6
15

In 2019 werden 15 begeleidingen beëindigd. Vier van de zes jongeren die in TCK stoppen zijn
meerderjarig, waarvan 2 stoppen op hun 18de verjaardag.

1.5.2 Beëindigde begeleidingen CB, HICB en CBAW

Afd 3 HICB
JRB Brugge
OCJ Brugge
VK
Brede instap of + 18j
TOTAAL

0

Afd 3 CBAW

3

Afd 4 CB
3
2
1
5

Totaal
3
2
1
8

3

11

14

In 2019 werden 14 contextbegeleidingen beëindigd, waarvan 11 reguliere contextbegeleidingen en 3
CBAW.
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1.5.3 Schakelingstraject van de beëindigde begeleidingen

jongeren

Begeleidingsduur (in maand) in De Kantel
0

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216

1
23
2
22
3 13
4 1
5
21
6
7
30
8 8
9
20
10 12 7
11 13
12
13
37
14 5
15 9
16
17
27
18
19
34
20
40
21
14
22 6
23 6
24 6
25
23
26 4
27 5
28 4
29 8

bgl duur in
afd 1-2-3
V + CB

82

bgl duur in
afd 3
K + CB
166

40

10

152

bgl duur in
afd 3
HICB

18 4

159

23

13

bgl duur in
afd 3
CBAW
bgl duur in
afd 4
CB

Twintig van de 29 begeleidingen die beëindigd werden in De Kantel duurden minder dan 2 jaar,
waarvan 12 minder dan 1 jaar. We merken op dat er vooral in afdeling 4 (de contextbegeleidingen)
kortere begeleidingen te noteren vallen in 2019. Dit is een groot verschil met voorgaande jaren. Heel
wat begeleiden kenden een erg korte begeleidingsduur. De komende jaren zullen aantonen of dit
een toeval is of een nieuwe trend.
Er werden ook drie lange trajecten afgesloten. Deze begeleidingen kenden wel wat schakelingen
waardoor er continuïteit geboden werd, terwijl de begeleidingsvorm aangepast werd aan de
hulpvraag.

1.6 Lopende begeleidingen op 31/12/2019
1.6.1 Per module en per afdeling
1.6.1.1 Module V + CB

Afd 1
V + CB
11

Module V + CB en K + CB (TCK)
Afd 2
Afd 3
V + CB
V + CB
Totaal
K + CB
21
15
47
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1.6.1.2 Module CB, HICB en CBAW
Module CB - HICB - CBAW
Afd 3
Afd 4
Totaal
CB - HICB - CBAW
CB
7
13
20

%
91%

1.6.2 Verwijzer
1.6.2.1 Module V + CB

Afd 1

Afd 2

Afd 3

Totaal

6

9

3

Brede instap

3

1

+ 18 jaar

1

5

18
2
4
1
7
3
2
0
4
6

21

15

47

JRB Brugge
JRB Gent

2

JRB Kortrijk

3

JRB Veurne

1

1

OCJ Brugge

6

1

OCJ Oostende

2

1

OCJ Veurne

1

1

VK

TOTAAL

11

Iets meer dan de helft van de lopende begeleidingen wordt verwezen vanuit een SDJ. Een vierde van
de begeleidingen hebben een verwijzing door een OCJ. Dit houdt in dat in 79% van de begeleidingen
met module verblijf er sprake is van een maatschappelijke noodzaak waardoor een gemandateerde
voorziening betrokken is.

1.6.2.2 Module CB, HICB en CBAW

JRB Brugge

Afd 3 - HICB

Afd 3 - CBAW

Afd 4 - CB

Totaal

1

2

2

5

JRB Andere

0

OCJ Brugge

1

3

4

OCJ Andere

0

VK

0

Brede instap
+ 18 jaar
TOTAAL

1

WERKINGSVERSLAG 2019

3
6
13

7

7

1
13

4
20
DE KANTEL vzw

Voor de ambulante modules zijn het aantal begeleidingen vanuit gemandateerde voorzieningen en
vanuit de brede instap gelijk.

1.6.3 Overzicht onderwijs
1.6.3.1 Module V + CB en K (kamertraining) + CB

Module V + CB
Afd 1
GEEN (< 2,5 jaar)
KLEUTER
BaO (basisonderwijs)
BuBaO (buitengewoon basisow.)
A.S.O. (algemeen sec ow.)
K.S.O. (kunstsec ow.)
T.S.O. (technisch sec ow.)
B.S.O. (beroepssec ow.)
Bu.B.S.O. (buitengewoon b.s.o.)
CLW (DEELTIJDS LEREN)
Duaal Leren
HOGER ONDERWIJS
VOLWASSENENONDERWIJS
WERK
WERKZOEKEND

7
4

TOTAAL

11

Afd 2

K + CB

Afd 3 lfgr

Afd 3 tck

2

7
6
5
4
0
0
3
6
5
6
1
1
0
1
2

7

47

2
5
4

2
5
3

1
1
1
4
1

1
2
1

1

21

8

TOTAAL

Uit deze cijfers blijkt dat er een hoge vraag is naar plaatsen voor nog niet-schoolgaande kinderen.
Zo zijn er 7 kinderen op 31/12 die nog geen 2,5 jaar zijn. Dit heeft ook organisatorische gevolgen
aangezien men steeds voldoende begeleiding dient te voorzien om 24 u op 24 een kwalitatieve
hulpverlening te kunnen bieden.
Met de ontwikkelingen in het onderwijs waarbij kinderen langer terecht kunnen in het ‘gewoon’
onderwijs mits extra ondersteuning (logo, gon en gok), valt af te wachten welk effect dit zal hebben
op de ondersteuning die vanuit de begeleiding dient gegeven te worden. Zo merken we dat de
verwachtingen qua huiswerk dezelfde zijn.
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1.6.3.2 Module CB, HICB en CBAW

Module CB - HICB - CBAW
Afd 3

Afd 3

CB-HICB

CBAW

GEEN (< 2,5 jaar)
KLEUTER
BaO (basisonderwijs)
BuBaO (buitengewoon basisow.)
A.S.O. (algemeen sec ow.)
K.S.O. (kunstsec ow.)
T.S.O. (technisch sec ow.)
B.S.O. (beroepssec ow.)
Bu.B.S.O. (buitengewoon b.s.o.)
CLW (DEELTIJDS LEREN)
HOGER ONDERWIJS
VOLWASSENENONDERWIJS
GEEN (< 18 jaar)
WERK
WERKZOEKEND

3
7
1

1
1

3
1
1
1
1

1

TOTAAL

Afd 4 CB TOTAAL

6

13

0
3
7
1
0
0
0
1
0
4
1
1
1
0
1
20

1.7 Instroom vanuit De Zande

° datum

G.I.

startdatum

einddatum

einddatum traject vertrokken naar

2/02/2001

De Zande Ruiselede

9/05/2017

9/01/2018

22/10/2001

De Zande Ruiselede

7/09/2017

4/12/2017

4/12/2018

De Zande

23/08/2000

De Zande Ruiselede

23/10/2017

8/01/2018

8/01/2018

De Zande

10/11/2002

De Zande Ruiselede

19/02/2018

28/10/2019

28/10/2019

mama

9/05/2003

De Zande Ruiselede

30/07/2018

10/04/2019

10/04/2019

De Zande

26/03/2002

De Zande Ruiselede

11/02/2019

8/12/2019

8/12/2019

mama

5/03/2002

De Zande Ruiselede

20/11/2019

In 2019 was er vanuit De Zande soms geen geschikte kandidaat voor een open plaats. Daarnaast
wordt er omwille van bepaalde redenen (bijv. extreme agressie) voorkeur gegeven aan een interne
doorschuif vanuit afdeling 2 naar afdeling 3.
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1.8 Bijzondere situaties en projecten
1.8.1 IPH en IZN
Ook in 2019 werden een aantal extra begeleidingen gerealiseerd bovenop het reguliere aanbod. Een
begeleiding in kader van intersectorale zorgnetwerken werd ook nog in 2019 gecontinueerd.
Daarnaast werd er – via IPH-middelen – een extra CBAW-begeleiding verder opgenomen.

1.8.2 Werf 2
Ook in 2019 schreef De Kantel mee aan het werf 2-verhaal waarbij er zorggarantie geboden werd
voor het erg jonge kind (0-3jaar). Dit gebeurde zowel via een deelname aan de stuurgroep als via het
effectief bieden van zorggarantie. We realiseerden vorig jaar 2 trajecten, dit telkens vanuit een
partnerschap.
Het eerste traject bestond uit een residentieel verblijf van een 4 maand oud meisje waarbij er samen
met CIG Ten Anker extra ingezet werd op de contextbegeleiding. Na 3 maanden werd het
residentieel verblijf gestopt en kon het meisje – mits extra ambulante ondersteuning door Ten Anker
en De Kantel voor een tweede periode van 3 maanden – terug naar huis.
Voor een jongen van 1 jaar en 8 maanden werd een tweede werf 2-traject opgestart. Het jongetje
verbleef drie maanden in De Kantel en kreeg extra contextgerichte acties vanuit De Zandberg. Na
deze periode kon het kind terug naar huis en werd het nog verder ambulant opgevolgd door De
Zandberg.

1.9 Innovatief project
In 2017 ging een innovatief project van start in De Kantel voor een duur van 2 jaar, waarbij een jonge
moeder samen met haar kind in de module verblijf stapt. Dit gebeurt in nauw overleg met CIG Ten
Anker. Er wordt een begeleiding op maat uitgewerkt waarbij er oog is voor de interactie tussen
moeder en kind, maar ook de noden en de ontwikkeling van zowel het kind als van de moeder zijn
onderdeel van de begeleiding. Vanzelfsprekend wordt ook de papa zoveel als mogelijk betrokken in
dit verhaal. Eind 2019 werd een eindverslag opgesteld met een uitvoerige toelichting van deze
werking en met de vraag om het project uitzonderlijk te verlengen. In deze bijkomende
experimentele fase zouden we de kans krijgen om het project uit te breiden naar twee moeders en
om te zien hoe we het project kunnen koppelen aan zorggarantie. De verlenging werd voor een
periode van 2 jaar toegestaan, de stuurgroep – waarin alle lokale diensten vertegenwoordigd zijn die
zich richten tot deze doelgroep – komt verder twee keer per jaar samen. Als de plaatsen niet
ingenomen zijn door een moeder met kind, worden de plaatsen open gesteld voor het
crisismeldpunt.
In 2019 werden er in totaal 3 jonge moeders met partner en kind begeleid.
Casus 1: Leeftijd mama 17 jaar en 9 maanden, leeftijd kind 1m.
WERKINGSVERSLAG 2019

16

DE KANTEL vzw

Deze begeleiding startte begin 2018 en werd afgerond in februari 2019 (duur 14 maanden). Het
betrof in eerste instantie een crisisopname (via het crisismeldpunt) op verwijzing van
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Vanuit de rust, zorg en veiligheid die binnen de
crisisperiode geboden kon worden in De Kantel groeide de vraag bij de cliënten en bij het VK om de
begeleiding te continueren in een langduriger begeleidingstraject. De jonge papa was in beeld maar
het heeft tijd en een aanklampende houding gevraagd om hem effectief in de begeleiding te kunnen
betrekken. Het koppel is uiteindelijk gaan samenwonen mits extra ondersteuning vanuit ‘1 gezin 1
plan’.
Casus 2: Leeftijd mama 20 jaar, leeftijd kind 1 jaar en 1 maand
Eind juni 2019 startte op vraag van OCJ Veurne een nieuwe begeleiding op die ook nog in 2020
doorliep. Deze aanmelding werd afgetoetst bij onze partner CIG Ten Anker en er was consensus dat
deze casus overeenkwam met het profiel van onze werking. De begeleidingsrelatie verloopt in grote
openheid en constructiviteit. Met de ondersteuning die geboden wordt is mama in staat om de vele
opgaven te combineren en ze groeit hierin gestaag. Het kwam tot een breuk tussen de ouders
waardoor papa zijn vaderrol niet meer concreet opneemt. Hij laat ook geen begeleiding hierin toe,
ondanks het aanklampend contact zoeken van onze kant. De combinatie van jong zijn (willen uitgaan,
nieuwe relatie aangaan) met mama-zijn (verantwoordelijkheid voor het kind, tijdig afspreken voor
opvang,…) is nog meer een opgave die ze hier kan oefenen.
Casus 3: Leeftijd mama 17 jaar en 6 maanden, leeftijd kind 6 maanden
Het betreft hier een doorverwijzing vanuit Ten Anker waar mama en kindje een tijdlang verbleven. Er
was nood aan een nieuwe stap in het begeleidingstraject waarin mama in een meer zelfstandige
woonvorm samen met haar kindje kan verblijven, daarrond maximale ondersteuning krijgen maar
ook opnieuw naar haar vertrouwde school (in de buurt van De Kantel) zou kunnen gaan. Mama
startte op vraag van SDJ Brugge half november in het project. De begeleiding loopt ook nog verder in
2020. De papa is van meet af aan in beeld en erg betrokken. Maar een belangrijk thema in deze casus
is het veiligheidsaspect, gezien de ernstige agressieproblematiek bij de papa en zijn groot
wantrouwen ten aanzien van al wie zich bezig houdt met zijn kindje en vriendin.
Als er geen moeder met kind-opnames gerealiseerd kunnen worden, dan komen deze plaatsen vrij
voor het crisismeldpunt. Zo deden we een crisisopname van een meisje van 6 maanden. Vanuit
inhoudelijk oogpunt hebben we de crisisperiode langer aangehouden dan de periode van 1 week
(met 1 week verlengbaar). Het kind is uiteindelijk anderhalve maand opgevangen kunnen worden en
is vanuit deze plaats kunnen doorstromen naar een CKG. Zo werd het aantal breuken in haar jonge
leven tot een minimum beperkt.
Vanuit het eindverslag geven we graag onze reflecties en uitdagingen weer in dit werkingsverslag.
We zijn jaren geleden gestart vanuit een droom. Deze droom bepaalde mee onze bouwplannen en
de uitbouw van onze werking. Door de droom om te kunnen zetten in een innovatief project
behaalden we op meerdere vlakken successen.
We zijn ervan overtuigd dat ons project in de drie casussen het verschil heeft kunnen maken of kan
maken. Ouders kregen de kans het pril ouderschap niet vanuit een breuk vorm te geven, maar vanuit
een ondersteunende en krachtgerichte benadering waardoor de eerste, bepalende levensjaren
WERKINGSVERSLAG 2019
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vanuit de IMH-gedachte samen vorm konden gegeven worden. Belangrijk hierbij is te benadrukken
dat er voldoende veiligheid en dosering kan ingebouwd worden in dit contact, gezien het continuüm
aan ondersteuningsmogelijkheden vanuit de infantwerking. Zoals de casussen aantonen is het
aanbod geen wondermiddel. Ouders kregen echter het gevoel ouder te kunnen en mogen zijn, en
hierbij ondersteund te worden door hulpverlening. Er ontstaat een positieve blik ten aanzien van
ondersteuning, waarbij men in de toekomst hopelijk sneller de stap zet naar minder ingrijpende hulp
in plaats van te wachten uit schrik voor een uithuisplaatsing.
Het innovatief project betekende ook een serieuze opdracht voor onze werking, met name voor de
beide teams. Er diende afstemming gezocht te worden, zodat de cliënt een coherente aanpak kon
krijgen. Dit vroeg tijd, de afstemming diende namelijk te gebeuren tussen enerzijds een groep die
zich voornamelijk focust op het welzijn van het kind en anderzijds een groep die tot voor kort enkel
vanuit de adolescentenaanpak keek. Er werd hiervoor geïnvesteerd in extra vorming om tot dezelfde
taal en kijk te komen, maar ook om verbindend te werken tussen de teams. Het geeft een nieuwe
dynamiek binnen de omgang met onze cliënten, maar ook in onze organisatie.
In de stuurgroep werd verschillende keren aangegeven dat een dergelijke begeleiding meer is dan de
som van twee verblijfplaatsen. Er wordt vanuit alle afdelingen contextgericht gewerkt en ouders
worden in elke werking betrokken, maar de contextgerichte acties in dit project zijn van een andere
orde. Aangezien de mama in De Kantel verblijft met haar kindje, is de papa/partner van mama ook
meer op de voorgrond dan bij kinderen waarvan de ouders niet in De Kantel verblijven. Binnen het
project bestaat de mogelijkheid dat papa op afgesproken tijdstippen het gezin vervolledigt door te
blijven slapen. Zo kunnen mama en papa samen ten volle de taak als ouder opnemen. Daarnaast zijn
grootouders bij deze jonge ouders vaak frequenter aanwezig in vergelijking met andere dossiers en
moet er ook met hen intensief gewerkt worden. Het is in het belang van het kind dat het netwerk
zoveel als mogelijk in kaart gebracht wordt en betrokken in de begeleiding. Dit gebeurt ook in andere
begeleidingen binnen De Kantel, maar de jonge leeftijd van de ouders geeft dit een andere dimensie.
De jonge ouders zijn in veel gevallen ook nog op een of andere manier meer afhankelijk van hun
ouders in vergelijking met andere begeleidingen. We merken in de geregistreerde contexturen (en
niet-geregistreerde overlegmomenten) dat deze begeleidingen meer dan de gemiddelde 2u
contextbegeleiding per week vragen.
Een innovatief project heeft ook tot doel de randvoorwaarden om het project uit te bouwen zuiver te
stellen. De sterkte van ons project ligt in de combinatie van twee verankerde werkingen binnen De
Kantel. De adolescentenafdeling biedt een antwoord op de ontwikkelingstaken die de mama als
adolescent dient te doorlopen, maar er is daarnaast ook focus op het ouder zijn. Om dit project te
kunnen uitbouwen lijkt het ons noodzakelijk beide invalshoeken in een organisatie te hebben. Het
continuüm aan opvangmogelijkheden van het kindje maakt werken op maat bovendien evident. Dat
de mama indien nodig de wakende nacht kan aanspreken zien we als een grote meerwaarde.
Uitgezinsplaatsing is namelijk een succes als de veiligheid van het kind ten allen tijde gegarandeerd
wordt. Er dient ook een degelijke contextbegeleiding aan gekoppeld te worden, met heel wat ruimte
om papa mee te begeleiden.
Op de stuurgroep, de raad van bestuur, de werkgroepen en tijdens informele overlegmomenten
werd duidelijk dat de oorspronkelijke vraag van twee opnames moeder-kind steeds meer steun kreeg
en als een evidente volgende stap werd aanzien. Het vraagt heel wat van een organisatie om
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dergelijke werking uit te bouwen voor één begeleiding. Wat bovendien nog belangrijker is in de
overweging, is de mogelijkheid om twee jonge moeders in verblijf een gevoel van verbondenheid te
bieden in plaats van zich een unicum te voelen. De opportuniteit deed zich onlangs voor om een
tweede jonge moeder met kind op te nemen. Er was namelijk op hetzelfde moment een vrije plaats
in TCK en in de infantwerking, bovendien kregen we op dat moment een aanmelding van een jonge
moeder vanuit het CIG. In overleg met Opgroeien en na bespreking op de stuurgroep van 11/10/2019
werd afgesproken op deze tweede vraag in te gaan. Dit biedt de gelegenheid om te ervaren wat de
meerwaarde kan zijn van twee tienermoederstudio-begeleidingen te doen en wat dit betekent naar
werkbelasting toe.
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Deel 2 Personeelsbeleid
2.1 Toewijzing personeel naar werkvorm/afdeling
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 VTE op jaarbasis:
-

0.50 VTE coördinator
1 VTE ondersteunende functie/psycholoog
0.30 VTE contextbegeleider
5.55 VTE (dag)begeleiders
2.40 VTE wakende nachten
1.30 VTE logistiek medewerkers

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 VTE op jaarbasis.
Omkadering Castor:
-

0.80 VTE coördinator
0.50 VTE contextbegeleider
5.95 VTE begeleiders
1 VTE logistiek medewerker

Omkadering Pollux:
-

1 VTE (co)-coördinator
0.50 VTE contextbegeleider
6.05 VTE begeleiders
1 VTE logistiek medewerker

2.1.3 Afdeling 3 (Mirzar en Alcor)

Afdeling 3 biedt verblijf en contextbegeleiding aan 16 adolescenten, waarvan 8 modules
verblijf en contextbegeleiding in Mirzar en 8 modules kamertraining en contextbegeleiding
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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 13.95 VTE.
Omkadering Mirzar:
-

0.80 VTE coördinator
1.5 VTE contextbegeleider
4.9 VTE dagbegeleiders
2.20 VTE wakende nachten
0.70 VTE logistiek

Omkadering Alcor:
-

0.80 VTE coördinator
3.05 VTE begeleiders

2.1.4 Afdeling 4 (Antares)

Afdeling 4 neemt 15 zuiver ambulante contextbegeleidingen op, met als omkadering 1.3 VTE
contextbegeleider.
2.1.5 Centrale diensten

De centrale diensten kennen een omkadering van 6.60 VTE:
-

1 VTE directie
0.50 VTE beleidsmedewerker/kwaliteitscoördinator
1.50 VTE personeelsadministratie, IT en preventie-adviseur
0.50 VTE bewondersadministratie
0.50 VTE boekhouding
2.60 VTE logistiek

2.1.6 Inzet personele middelen

Voorzien vast personeelskader voor 2019 in VTE

49.7

Aantal VTE in loonkost van 2019

49.62

Financiering VTE in 2019:
Enveloppe
Sociale maribel

47.7
2.8
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2.2 Personeelsgegevens
2.2.1 Personeelsbestand (01/01/2020)

Aantal VTE op 01/01/2020 (momentopname, exclusief vervangen
medewerkers)
Totaal aantal personeelsleden op 01/01/2020 (exclusief vervangers)

49,9
65

2.2.2 Man/vrouw (01/01/2020)

Aantal medewerkers M/V
43

22

M

V

2.2.3 Leeftijd (01/01/2020)

Aantal medewerkers per leeftijdsgroep
25

<35 j
25

35-44 j
13

45-49 j
4

50-54 j
11

13
11

55+
12

12

4

<35 j
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De Kantel verjongt qua medewerkers. Het aandeel -35-jarigen is aanzienlijk, 38% van de
medewerkers is jonger dan 35 jaar.

2.2.4 Anciënniteit (01/01/2020)

Aantal medewerkers per anciënniteitsgroep
24

10

10

0-5 j

6-10 j

8

7

6

11-15 j

16-20 j

21-30 j

>30 j

2.2.5 Jobtijd (01/01/2020)

Aantal medewerkers per effectieve jobtijd
22

12
9

3

2

30%

8

50%

1

1

60%

65%
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80%

23

85%

4
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2.2.6 Extra verlof in 2019

BEGELEIDERS

CENTRAAL

CB+AV 2016

CB+AV 2017

4 219,03

4132,04

4481,9

1 023,88

906,23

914,7

841,90

1523,11

1 325,65

1873,44

1826,84

1 869,50

1702,7

1766,56

1425,32

4166,86

Evolutie extra verlofuren

LOGISTIEK

CB+AV 2018

TOTAAL UREN

CB+AV 2019

We merken een sterke stijging qua verlofuren op in de logistieke en begeleidende functies. Dit heeft
repercussies voor het financieel beleid. In de opvolging van de personeelsuitgaven dient rekening
gehouden te worden met een verhoogde uitgave om deze verlofuren te compenseren zodat de
continuïteit niet in het gedrang komt.

2.2.7 Schorsing van arbeidsovereenkomsten in 2019

Aard

Landingsbaan Niet gemotiveerd Gemotiveerd

OV

OV

tijdskrediet

tijdskrediet

20%

volledig

3

1

7

3

4

0,95

0,13

1,04

0,22

0,23

schorsing
Aantal
medewerkers (*)
VTE
(op jaarbasis)

PWH

Moederschaps- Vaderschapsverlof

verlof

3

3

1

1,03

0,75

0,02

(*) Verschillende schorsingen kunnen op 1 werknemer van toepassing zijn.
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2.3 VTO-beleid
2.3.1 Interne vorming
2.3.1.1 Afdeling 1 (Sirius)

Vrijdag 25 januari (9h-12h) : Forum en aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 12 februari : (13.30h-15h) Adolescent ouderschap gegeven door Veronique Blomme CIG Ten
Anker
Dinsdag 19 februari (13h – 14.30h) EHBO opfrissing voor jonge kinderen gegeven door Mireille Picard
(Kraamcentrum De Wieg)
Dinsdag 12 maart (9h – 12h en 13h – 16h) RINO Vlaanderen: Verdiepende reflecties rond het Infant
Mental Health Denken gegeven door Ann Verhaert (Rino Vlaanderen)
Dinsdag 17 september (14h – 16h) : De Impact van een visuele beperking op de ontwikkeling en het
dagelijks functioneren van het jonge kind. Gegeven door Katrien Perneel (Thuisbegeleidingsdienst
Accent)
Donderdag 26 september : Denkdag Sirius 9-12h en 13h-16h. Vanuit de missie en de visie van De
Kantel en vanuit het referentiekader Infant Mental Health maken we de vertaalslag naar de
individuele dossiers in de leefgroep. In het tweede deel van de dag staan we ook nog stil bij de
afstemming en communicatielijnen en bijhorende tools in De Kantel.
Vrijdag 4 oktober (13h-15.15h) : Inzichten in de motorische ontwikkeling en regulatie van de baby en
babymassage gegeven door Sophie Cartrysse (kinesiste aan huis)

2.3.1.2 Afdeling 2 (Castor)

Vrijdag 25 januari (9h-12h) : Forum en aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 22 maart : teambuilding
Dinsdag 25 juni : vakantievoorbereiding
Dinsdag 3 september : startvergadering

2.3.1.3 Afdeling 2 (Pollux)
Vrijdag 25 januari (9h – 12h): Forum en aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 28 maart (9h – 12h): teambuilding
Dinsdag 25 juni: vakantievoorbereiding
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2.3.1.4 Afdeling 3 (Mirzar)
25 januari: Forum en aansluitend Nieuwjaarsreceptie
28 maart: Teambuilding
6 juni: Intervisie met Tom Verhaeghe, vanuit casussen worden samen gezocht rond de aanpak
27 september: Intervisie met Tom Verhaeghe

2.3.1.5 Afdeling 3 (Alcor)
25/1 : Forum en aansluitend Nieuwjaarsreceptie
12/2 : Adolescent ouderschap gegeven door Veronique Blomme CIG Ten Anker
12/3 : Verdiepende reflecties rond het Infant Mental Health Denken gegeven door Ann Verhaert
(Rino Vlaanderen)
14/5 : Teambuildingnamiddag

2.3.2 Externe vormingen

EXTERNE VORMING
Aantal WN's
1
1
10
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1

OPLEIDING
Opleiding Sociale verkiezing
Opleiding Mentor
EHBO-opfrissing
Provinciale bestuursdagen
Infosessie controleactie HACCP
Milieu als arbeidsdomein
Kennismaking Vlaams Welzijnsverbond
Kwaliteitsterugkoppeling
Groepen kinderen en jongeren positief
begeleiden
Psychoanalytische Therapie vanuit FreudiaansLacaniaans perspectief 2018-2019 (EV)
Psychodynamische kinderpsychotherapie
2018-2019/2019-2020
Psychoanalytische Therapie vanuit FreudiaansLacaniaans perspectief 2019-2020 (VOV)
Postgraduaat Psychotherapie (VOV)
2019-2020
Boekvoorstelling: Het onbewuste van het kind
Congres de psychoanalyse
Conferentie over opgroeien en
ontwikkelingstrajecten
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TOEGEKENDE
ARBEIDSUREN
3
14
40
3
6
2
7
10
42
63
26
30
16
20
11
7

DE KANTEL vzw

1
2
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1

Omgaan met weerstand, rouw, hechting
Studiedag Ongezien?! Ongehoord?!
L'inconscient et le cerveau
Startmoment werkgroep jongeren
Vorming suicidepreventie
Infant mental health 3
Denkkader: Signs of Safety
Besluitvorming terugkeer naar huis
Psychoanalytische kliniek
GINKO opleiding
Effectmeting in de Jeugdhulp
Opleiding Infant Mental Health

15
16
12
4
14
18
46
18
24
64
8
61

TOTAAL UREN EXTERNE VORMING

600

Zoals elk jaar is er ruimte voor langdurige opleidingen (zoals IMH en therapieopleiding), maar wordt
er ook gekozen voor inhoudelijke verdieping van bepaalde thema’s waaronder GINKO waarbij er een
traject gegaan wordt met de verschillende afdelingen in het kader van een agressiebeleid (zie 3.1.4).

2.4 Sociaal overleg 2019
2.4.1 CPBW (Comité ter preventie en bescherming van het werk)
De samenstelling van het comité bleef in 2019 ongewijzigd en bestond uit volgende leden:
Voor de werkgever:
-

Jozefien Van Landschoot
Sofie Ameele

Voor de werknemers:
-

Dick Lagaisse
Kristof Chevalier

Preventieadviseur:
-

Johan D’hondt

De vergaderingen voor het CPBW zijn maandelijks. Volgende onderwerpen werden besproken:
-

tevredenheidsmeting medewerkers najaar 2018
afspraken permanentiesysteem bij logistiek personeel
rondgang arbeidsgeneesheer
jaarverslag IDPBW en EDPBW
vormelijk aspect CPBW (jaarplanning qua thema’s)
bespreking jaarrapport sociale maribel
adviezen werknemersafgevaardigden: agressiehantering (ICOBA), re-integratie na
afwezigheid (tijdskrediet, bevallingsrust, etc.); onthaal nieuwe medewerkers.
jaaractieplan: evaluatie 2018, opmaak 2019 en 2020
globaal preventieplan

WERKINGSVERSLAG 2019

27

DE KANTEL vzw

-

jaarrekening 2018
maatregelen ter verlaging van de werkdruk
informatiedoorstroming
risicoanalyse brandveiligheid
HACCP
psychosociale risico’s: knipperlichtentool in samenwerking met FOD Waso
GINKO (agressiehantering en –beleid)
sociale verkiezingen 2020
procedure moederschapsbescherming

2.4.2 Intern overleg
Deze vergaderingen gaan nog steeds om de twee maanden door en zijn in duur wat uitgebreid zodat
er meer thema’s met alle functiegroepen doorsproken kunnen worden. Volgende thema’s kwamen
aan bod:
-

Rook- en alcoholbeleid binnen De Kantel: zowel ten aanzien van personeel als ten aanzien
van de cliënten
Personeelswissels
Terugkoppeling CPBW-vergaderingen
GDPR
Bespreking van het werkingsverslag 2018
Bespreking van het financieel rapport, de balans en de begroting 2017
Informatie rond wetgeving met betrekking tot arbeidsongevallen
Voorstelling van het GINKO-traject
Informatie over het innovatief project moeder en kind-opnames
Effect van de hulpverlening
Stand van zaken beleidsplan
Besparingen vanuit de overheid
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Deel 3 Kwaliteitszorg
3.1 Kwaliteitsverslag 2019
3.1.1 Toelichting
Kwaliteitszorg blijft een dagelijks thema in De Kantel. Het agentschap schoof het thema ‘effect van de
hulpverlening’ naar voor als centraal thema voor 2019 en 2020. Daarnaast werd in 2019 een nieuw
beleidsplan voor de komende 5 jaar voorgesteld waaruit er een jaarplanning werd afgeleid. Dit
beleidsplan kent 8 grote speerpunten:
-

Kwaliteit is van iedereen
De hulpverleningsrelatie krijgt vorm vanuit professionaliteit en participatie
De Kantel streeft naar gedreven en gedragen medewerkers
De Kantel biedt veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers
De Kantel is een open en transparante organisatie
De Kantel zet in op een op maat gerichte uitbouw van de werking en speelt in op
maatschappelijke noden en tendensen
De Kantel is een actieve partner in samenwerkingsverbanden
De Kantel streeft naar een goede waardering van strategische partners

Deze 8 thema’s bergen het volledige beleid van De Kantel, dit omvat bijvoorbeeld het
kwaliteitsbeleid, maar evenzeer het globaal preventieplan. De inhoud van het beleidsplan werd
toegelicht op het jaarlijks forum begin 2019 aan alle medewerkers. Tijdens de loop van het jaar werd
regelmatig een stand van zaken gegeven via het intern overleg. De evaluatie van de kwaliteitszorg
gebeurt op basis van de verschillende (sub)thema’s zoals voorgaande jaren, de planning daarentegen
geven we plaats vanuit de 8 thema’s uit het beleidsplan.

3.1.2 Zelfevaluatie per (sub)thema
Als de score afwijkt van de score die we onszelf gaven bij de meting in 2018, 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 2018.
KWALITEITSZORG
Organisatie en visie
Score: niveau 4 (gewijzigd, voorheen niveau 3)
Kwaliteitsacties:
- kwaliteitszorg wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de plannings- en evaluatiedagen.

WERKINGSVERSLAG 2019

29

DE KANTEL vzw

- invoeren van een 5-jarig beleidsplan met 8 beleidsdoelen, bij opmaak werd rekening gehouden met
verschillende resultaten, namelijk de resultaten van de gebruikers- en
medewerkerstevredenheidsmetingen, het globaal preventie- en jaaractieplan, input vanuit
teamvergaderingen en werkgroepen
- organiseren van een visiedag voor alle stafleden en ondersteunende functies
- verschillende werkgroepen werden opgericht, waaronder een voor (brand)veiligheid.
Interpretatie:
Vanuit verschillende resultaten die samen gelegd worden wordt een beleidsplan opgesteld dat
jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Dit rechtvaardigt een sprong qua groeiniveau.

Betrokkenheid
Score: niveau 2

Methodieken en instrumenten
Score: niveau 3

Verbetertraject
Score: niveau 4
Kwaliteitsacties:
Wat nog ontbreekt is een SMART-definiëring van de verbetertrajecten. Bepaalde verbetertrajecten
worden weldegelijk naar voor geschoven, maar de vorm is niet conform de verwachtingen.

KERNPROCESSEN
Onthaal van de gebruiker
Score: niveau 4
Interpretatie:
Onthaalprocedure werd in 2019 opnieuw geëvalueerd door de gebruikers en begeleidingsteams. De
huidige procedure werd behouden. In 2021 wordt een herevaluatie van deze procedure gepland.
Doelstellingen en handelingsplan
Score: niveau 3
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Kwaliteitsacties:
De score blijft ongewijzigd. Dit thema zal verder verfijnd worden door onze focus op het effect van de
hulpverlening, onder meer door de indicator doelrealisatie. Dit zal meer zichtbaar worden in de
formulering van de doelstellingen en handelingsplannen.

Afsluiting en nazorg
Score: niveau 3

Pedagogisch profiel
Score: niveau 3
Kwaliteitsacties:
-

Afdelingsspecifieke noden en keuzes worden tijdens het afdelingsoverleg uitgebreid
besproken
In afdeling 3 wordt extra geïnvesteerd in intervisie rond bepaalde casussen om tot een
gedragen aanpak te komen.

Gebruikersdossier
Score: niveau 3

GEBRUIKERSRESULTATEN
Klachtenbehandeling
Score: niveau 3

Gebruikerstevredenheid
Score: niveau 3

Kwaliteitsacties:
-

In 2019 werd opnieuw de tevredenheid van de gebruikers nagegaan. De resultaten staan
onder 3.1.3 in dit verslag.

Effect van de hulpverlening
Score: niveau 2
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Interpretatie:
In 2019 ging er heel wat aandacht naar dit kwaliteitsthema. Zo volgden we een aantal studiedagen en
intervisiemomenten met betrekking tot dit thema. Op verschillende overlegmomenten (staf, intern
overleg, teamvergaderingen) werd er stil gestaan bij het effect van de hulpverlening en kwamen we
tot een gedragen visie. Deze wordt begin 2020 uitgeschreven. Al deze inspanningen rechtvaardigen
echter nog geen stijging qua groeiniveau.
Er werd ook een poging ondernomen om dit thema te koppelen aan een wetenschappelijk
onderzoek. De onderzoeksvraag die we uitgeschreven hebben werd door VIVES bekeken maar
wegens een gebrek aan interesse bij studenten niet weerhouden. We zoeken echter verder naar een
academische partner.

MEDEWERKERSRESULTATEN
Personeelstevredenheid
Score: niveau 3
Kwaliteitsacties:
-

-

-

Normaal gezien wordt er om de twee jaar een tevredenheidsmeting bij de medewerkers
afgenomen. Op aanraden van de PAPS (preventieadviseur psychosociale aspecten) zal deze
frequentie terug gebracht worden naar om de 5 jaar. Om ten gronde veranderingen te
kunnen implementeren die een antwoord kunnen bieden op sommige verzuchtingen is er
tijd nodig om de resultaten te analyseren, ‘oplossingen’ te vinden, deze in te voeren en te
evalueren. Om de periode van 5 jaar te overbruggen wordt er jaarlijks een meting gedaan via
de knipperlichtentool. Dit meetinstrument brengt een aantal parameters onder de aandacht,
zoals ernstige arbeidsongevallen, afwezigheden van lange duur wegens ziekte, herhaalde
kortdurende afwezigheden wegens ziekte, verloop, interne personeelsmutaties, ontslagen
die betwist werden voor de arbeidsrechtbank, aanvragen tot een psychosociale tussenkomst,
stakingen, schokkende gebeurtenissen, structuurveranderingen binnen de onderneming… Op
basis van deze scores kan er een tussentijdse bijsturing gebeuren op beleidsvlak.
Het VTO-beleid werd herschreven, zo zijn er duidelijke jaarbudgetten per afdeling en wordt
er een aanbod voor een jaar uitgewerkt per afdeling. Hiernaast is er steeds ruimte voor
langdurige opleidingen.
We stapten met De Kantel mee in het GINKO-traject met ondersteuning van ICOBA en
Arktos. Dit is een traject waarbij stil gestaan wordt bij de aanpak van agressie binnen de
organisaties en wat er reeds gedaan wordt van preventief werk. Dit traject wordt verder
toegelicht in 3.1.4.

Indicatoren en kengetallen
Score: niveau 3
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Kwaliteitsacties:
-

Door de knipperlichtentool zal er vanaf 2020 een systematiek ingevoerd worden.

SAMENLEVINGSRESULTATEN
Waardering strategische partners
Score: niveau 2
Kwaliteitsacties:
-

Er was oorspronkelijk gepland om in 2019 een systematische bevraging en planning uit te
werken voor de verschillende partners. Dit is wegens tijdsgebrek niet gelukt, we nemen dit
verder mee in de planning.

Maatschappelijke opdracht en tendensen
Score: niveau 3
Kwaliteitsacties:
-

-

De nieuwe website van De Kantel ging in 2019 online, hierbij trachten we onze opdracht
duidelijk te maken voor (toekomstige) gebruikers, (toekomstige) medewerkers en partners.
Het innovatief project van De Kantel liep oorspronkelijk tot eind 2019. Een eindverslag werd
opgemaakt en in samenspraak met het agentschap is beslist om het project met twee jaar te
verlengen. Het project wordt meer in detail toegelicht in 1.9.
In 2019 streek Studio Orka met de voorstelling ‘Inuk’ neer in De Kantel, zo maakten heel wat
toeschouwers kennis met onze site en via de voorstelling met onze doelgroep.
De Kantel beschouwt het samenwerken met partner-organisaties om een beter afgestemd
traject aan de cliënt te kunnen aanbieden als een maatschappelijke opdracht. Zo werken we
onder andere samen met Binnenstad-De Patio-Nieuwland voor de kleinschalige
wooneenheden. We stapten ook met de Brugse organisaties mee in het project Potgrond van
Brugge plus waarbij we een antwoord trachten te bieden voor jongeren die op geen enkel
schoolvervangend traject nog functioneren. We onderzoeken ook de mogelijkheid om elkaar
te ondersteunen bij complexe dossiers (vb. via time-outs in elkaars organisaties)

3.1.3 Resultaten tevredenheidsmeting gebruikers 2019

Eind 2019 vond opnieuw een tevredenheidsmeting van de gebruikers plaats. In de vragenlijst werd er
specifiek gepolst naar participatie van gebruikers naast enkele algemene vragen over de werking van
De Kantel. De gebruikers van wie een vragenlijst werd afgenomen betreft jongeren vanaf 12 jaar en
ouders vanuit zowel de residentiële als ambulante begeleiding.
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De resultaten worden hier in algemene vorm weergegeven. In de conclusie wordt er bij sommige
items toegelicht wat voor ouders van erg jonge kinderen of ouders in de ambulante begeleiding niet
van toepassing bleek. Resultaten per afdeling/leefgroep werden toegelicht op de desbetreffende
overlegstructuren (teamvergadering, afdelingsoverleg, etc.).
Een verdere uitwerking van de resultaten wordt via het beleidsplan de komende jaren onderzocht en
aangepakt.

EERSTE DEEL: OVER PARTICIPATIE
Onthaal
Vond u zichzelf voldoende geïnformeerd over de werking van De Kantel en de leefgroep?
2%

1% 3%

14%

Helemaal niet

31%

Onvoldoende
Voldoende
Heel goed

49%

Niet van toepassing
Blanco

Conclusie

De meeste gebruikers vonden zich voldoende geïnformeerd over de werking van De Kantel en de
leefgroep. Enkele kinderen geven aan dat ze op het moment van onthaal te jong waren. Slechts een
klein aantal gebruikers vindt dat ze onvoldoende of onduidelijke informatie verkregen.

Werd er geluisterd naar uw verhaal?
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2% 1%

5%

12%

Helemaal niet

23%

Onvoldoende
Voldoende
Heel goed

57%

Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
De meeste gebruikers vonden dat er voldoende naar hun verhaal geluisterd werd. Opnieuw waren er
een aantal kinderen te jong bij opname om zich dit te herinneren. Een klein aantal geeft aan dat er
wel geluisterd werd, maar voelde zich niet begrepen.

Begeleiding

Bent u tevreden over de informatie die u krijgt?
0% 2%

1% 5%
Helemaal niet
Onvoldoende

34%

Voldoende
Zeer tevreden

58%

Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
Meer dan 90% van de gebruikers is tevreden over de informatie die ze krijgen. Toch geven zowel
tevreden als ontevreden gebruikers aan dat ze sneller en meer op de hoogte willen gebracht worden.

Kan u tijdens de begeleiding uw mening geven over ..
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School

1%
14%

6%

5%
Helemaal niet
Onvoldoende

29%

Voldoende
Heel goed

45%

Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
Driekwart van de gebruikers zijn tevreden over de mate van betrokkenheid wat betreft school. Een
beperkt aantal ouders geeft aan naast de oudercontacten weinig betrokken te worden wat school
betreft. Tenslotte zijn er ook een aantal waar participatie op vlak van school weinig tot geen plaats
kent in de begeleiding.

Vrije tijd
1%
8%
22%

6%

Helemaal niet
Onvoldoende

21%

Voldoende
Heel goed
Niet van toepassing

42%

Blanco

Conclusie
Meer dan de helft van de gebruikers (63%) zijn tevreden over de invulling van de vrije tijd en mate
waarin ze hierin betrokken worden. Vooral adolescenten geven bij dit item een negatievere score en
wensen meer vrije tijd. Tenslotte zijn er opnieuw een aantal waar participatie op vlak van vrije tijd
weinig tot geen plaats kent in de begeleiding.
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Medische kwesties

3%

3% 5%

12%

Helemaal niet

26%

Onvoldoende
Voldoende
Heel goed

51%

Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
De meeste gebruikers zijn tevreden over hun betrokkenheid in medische kwesties. Een klein
percentage gebruikers is hierover niet tevreden. Binnen de ambulante begeleiding wordt dit item als
niet van toepassing gescoord.
Leefgroep werking

3%

3%
13%

29%

Helemaal niet
Onvoldoende
Voldoende

12%

40%

Heel goed
Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
De helft van de gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de betrokkenheid in de
leefgroepwerking. Een klein aantal geven aan minder tevreden te zijn. Opmerkingen hierbij gaan over
specifieke leefgroepwerking. Binnen de ambulante begeleiding is ook dit item niet van toepassing.
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Bezoekregeling
1% 1%

5%

Helemaal niet

25%

25%

Onvoldoende
Voldoende
Heel goed
Niet van toepassing

43%

Blanco

Conclusie
Bijna 70% van de gebruikers geeft aan tevreden te zijn met de mate van betrokkenheid over de
bezoekregeling. Toch geven enkele gebruikers aan dat ze meer bezoeken wensen.
Binnen de ambulante begeleiding is ook dit item niet van toepassing.

Wordt er voldoende rekening gehouden met je mening in de beslissingen die genomen worden?
2%
9%

6%

Helemaal niet
14%

Onvoldoende
Tevreden

37%
32%

Zeer tevreden
Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
Hier merken we ondanks een grote tevredenheid (69%) toch ook een ontevredenheid bij sommige
ouders of jongeren. Sommige ouders geven aan dat hun mening onvoldoende gerespecteerd wordt
of jongeren geven aan dat beslissingen genomen worden zonder overleg.
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Enkel voor de ouders/opvoedingsfiguren: In welke mate voel je je nog genoeg vader/moeder voor je
kind?
4%
8%
31%

Helemaal niet
Onvoldoende
14%

Voldoende
Heel goed

15%

28%

Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
Enkel de ouders konden deze vraag beantwoorden. De grote meerderheid van de ouders voelt zich
nog steeds voldoende vader of moeder. Een minderheid vindt dat ze te weinig contact hebben met
hun kind(eren).
De helft liet deze vraag blanco. In dit geval gaat het over jongeren die deze vraag niet konden
beantwoorden.

Verslaggeving
Kan u mee bepalen wat er in het handelingsplan/evolutieverslagen geschreven wordt?

6%

6%

15%

Helemaal niet
Onvoldoende

14%

25%

Voldoende
Heel goed

34%

Niet van toepassing
Blanco
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Conclusie
Slechts 60% is tevreden over de inspraak in het handelingsplan of evolutieverslagen. 30% laat deze
vraag blanco of vindt deze vraag niet van toepassing. Het is onduidelijk hoe dit komt, aangezien deze
vraag zowel van toepassing is voor alle modules als voor leeftijd.
12% is niet tevreden. Men geeft aan geen weet te hebben van het verslag of vindt dat er te weinig
inspraak is. Er wordt naar de mening geluisterd, maar wordt niet aangepast.

DEEL 2: OVER ANDERE ASPECTEN VAN DE BEGELEIDING
Hoe tevreden bent u over de contacten met de begeleiders (aantal contacten, plaats, onderwerpen,
…)

2%

5% 1%
9%
Helemaal niet
Onvoldoende

38%
45%

Tevreden
Zeer tevreden
Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
We zien dat het grootste aantal tevreden is over de contacten met de begeleiders. Een klein aantal
vraagt meer kwalitatief contact met begeleiders, meer en uitgebreidere contacten.

Bent u tevreden over het respect voor de privacy?
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2%

5%
9%

6%

Helemaal niet
23%

55%

Onvoldoende
Tevreden
Zeer tevreden
Niet van toepassing
Blanco

Conclusie
Opnieuw is de meerderheid tevreden over het respect voor de privacy. Enkele jongeren geven echter
aan dat hun privacy onvoldoende wordt gerespecteerd.

3.1.4 GINKO-traject
Naar aanleiding van toenemende agressie binnen de jeugdhulp maakte toenmalig minister van
welzijn, Jo Vandeurzen, extra middelen vrij voor een VIA 5-project omgaan met agressie. ICOBA
schreef een projectvoorstel uit om samen met Arktos een ondersteuningstraject (GINKO) op te
zetten met als doel de deelnemende organisaties via een integrale en structurele aanpak te
ondersteunen in hun agressiebeleid. De Kantel tekende in op dit aanbod.
Het project neemt de preventiepiramide als uitgangspunt, waarbij de verschillende niveaus duiden
op een andere aanpak:
-

Niveau 4: probleemaanpak
Niveau 3: specifieke preventie
Niveau 2: algemene preventie
Niveau 1: leefklimaatbevordering
Niveau 0: Brede maatschappelijke context (politiek, sociaal, cultureel, ecologisch)

Hoe hoger in de piramide, hoe groter de probleemgerichtheid en hoe specifieker de acties. Op de
lagere niveaus wordt er breed en positief gewerkt. Ze vormen het kader waardoor maatregelen op
hogere niveaus beter werken. Via overleg met alle groepen werd duidelijk dat De Kantel heel sterk
inzet op de lagere niveaus zonder dat dit steeds gelinkt wordt met een agressiepreventiebeleid. Het
komende traject doelt er op om deze link duidelijker te maken. Idealiter komen we tot volgend
scenario binnen De Kantel: vanuit onze visie en de beleidstekst ‘agressie en agressiehantering’ wordt
er samen met eenieder vorm gegeven aan een preventief agressiebeleid. Dit gebeurt onder meer
door het inzetten op een warm onthaal van nieuwe medewerkers, op het uitwisselen van ervaringen
tussen begeleiders (leren van elkaar), op een goede ondersteuning van begeleiders en door het
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uitwerken van een VTO-beleid dat aansluit bij individuele noden of noden van een team, afdeling of
de organisatie. Wat is de meegenomen meerwaarde van dit alles? Agressie-incidenten nemen in
frequentie af, de werkvreugde neemt toe en individuele passies van medewerkers worden ingezet.
Om dit alles te bereiken is er een plan van aanpak uitgewerkt:
-

Missie en visie implementeren
Kwaliteitshandboek toegankelijker maken
Overlegstructuren verduidelijken
Preventief werken
VTO-beleid
Inspraak
Atelierwerking voor iedereen
Eigen time-outproject

Dit traject linkt aan het installeren van een positief leefklimaat, maar ook aan het uitdenken van
atelierwerking. Momenteel beschikt De Kantel al over een (brom)fietsatelier, maar in 2020 komt hier
een moestuin met serre en boomgaard bij.

3.2 Kwaliteitsplanning 2020
Toen de planning voor 2020 eind 2019 werd opgemaakt, kon niemand vermoeden dat een virus de
hele wereld zo in zijn macht zou hebben. We kiezen er voor om de planning zoals die oorspronkelijk
werd opgesteld weer te geven, maar aangezien alle energie naar onze kernopdracht gaat zullen we
deze planning niet kunnen aanhouden.

3.2.1 Kwaliteit is van iedereen
Er wordt gekozen om een toegankelijkere versie van het kwaliteitshandboek te maken. Zo zal onder
meer de inhoudstafel herschreven worden. Daarnaast wordt er een systematische evaluatie van de
kwaliteitszorg opgesteld. De zelfevaluatie willen we qua procedure anders uitvoeren in de toekomst,
we kiezen ervoor om de evaluatie te laten gebeuren door verschillende functieprofielen. We
bevragen ook actief aan alle groepen of er bepaalde kwaliteitsthema’s in 2021 moeten weerhouden
worden. Tijdens het jaar zijn er een aantal kleine acties waarbij er stil gestaan wordt bij de visie en
missie van De Kantel.

3.2.2 De hulpverleningsrelatie krijgt vorm vanuit professionaliteit en participatie
De resultaten van de gebruikerstevredenheid worden overlopen en eventuele acties worden hieruit
afgeleid. De onthaalbrochures van de bewoners worden geëvalueerd. De mogelijkheid van interne
time-outs tussen verschillende groepen wordt verkend. De groei- en ondersteuningsplannen worden
geëvalueerd. Gedurende het jaar wordt er stil gestaan bij een verdere verfijning van de visie rond het
effect van de hulpverlening en de bijhorende indicatoren.
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3.2.3 De Kantel streeft naar gedreven en gedragen medewerkers
Medewerkers worden ingelicht over het vernieuwde VTO-beleid en de ondersteuningsgesprekken
die worden ingevoerd. Er wordt een checklist gemaakt van alle stappen die bij het onthaal van een
nieuwe medewerker dienen gevolgd te worden. Daarnaast maken we werk van een specifieke
vorming van nieuwe medewerkers, met zowel praktische als inhoudelijke thema’s. Er wordt
nagegaan wat als werkdruk verlagend beschouwd wordt. Gedurende het jaar nemen we met De
Kantel deel aan het GINKO-traject.

3.2.4 De Kantel biedt veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers
Het onderscheid tussen schokkende gebeurtenis/ernstige gebeurtenis/grensoverschrijdend gedrag
wordt op verschillende manieren verduidelijkt. De knipperlichtentool wordt afgenomen. We
organiseren een grootschalige brandoefening voor alle afdelingen. Er wordt aandacht geschonken
aan de re-integratie van medewerkers na een langdurige afwezigheid (ziekte, zwangerschap,
tijdskrediet…).

3.2.5 De Kantel is een open en transparante organisatie
Vanaf 2020 wordt er maandelijks een nieuwsbrief gemaakt waarbij alle medewerkers ingelicht
worden over wat er reilt en zeilt in De Kantel maar ook in het bredere jeugdhulpverleningslandschap.
We denken in 2020 ook na over onze profilering (zowel op nieuwe media als via andere kanalen).

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 moeder-kindwerking wordt verder uitgebouwd. Daarnaast wensen we een vrijwilligerswerking uit
te bouwen. Een braakliggend stuk wordt omgevormd tot een belevingstuin/moestuin, dit kadert in
het GINKO-traject waarbij we sterk wensen in te zetten op de preventie van agressie. Deze
omvorming kon mede gebeuren door VIPA die dergelijke initiatieven om preventief te werk te gaan,
financieel steunt.

3.2.7 De Kantel is een actieve partner in samenwerkingsverbanden
Ook in 2020 worden de bestaande samenwerkingsverbanden verstevigd (kleinschalige
wooneenheden, potgrond, complexe dossiers).

3.2.8 De Kantel streeft naar een goede waardering van strategische partners
Ouders en hun kinderen zijn onze belangrijkste partners. In 2020 wensen we tot een gedragen visie
te komen met betrekking tot de positie van ouders in De Kantel, zowel mentaal als op onze site. We
plannen opnieuw een lente-ontbijt. We nodigen de verwijzers uit in De Kantel, zowel om de
samenwerking te evalueren maar ook om onze werking nog eens toe te lichten aan alle verwijzers.
We wensen ook meer verankering in de buurt.
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3.2.9 Schematisch overzicht kwaliteitsplanning 2020
PLANNING 2020
Beleidsdoelen
Kwartaal

Ja nua ri
1

Februa ri

1

2

3

4

Kwa l i tei t i s va n
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Jul i
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PLANNING 2020
Beleidsdoelen

5
Open en tra ns pa ra nte
orga ni s a ti e

Kwartaal

6

7

8

Op ma a t geri chte
Acti eve pa rtner i n
Goede wa a rderi ng va n
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3
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4
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November
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1-2-3-4
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moeder-ki ndopna me

KWE

bra a kl i ggend s tuk
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Lijst afkortingen alfabetisch
A.S.O.
AV
BaO
B.S.O.
BuBaO
BuB.S.O.
CAW
CB (1)
CB (2)
CB BS
CB LI
CBAW
CGG
CIG
CKG
CLB
CLW
CPBW
EDPBW
EHBO
EKG
EV
FOD Waso
GDPR
GI
GINKO
GOK
GON
HACCP
HICB
IB
ICOBA
IDPBW
IMH
IPH
IZN
JRB
K + CB
KENA
K.S.O.

Algemeen Secundair Onderwijs
Arbeidsduurvermindering
Basisonderwijs
Beroepssecundair Onderwijs
Buitengewoon Basisonderwijs
Buitengewoon Beroepssecundair Onderwijs
Centrum Algemeen Welzijnswerk
Module Contextbegeleiding
Conventioneel Betaald Verlof
Contextbegeleiding breedsporig
Contextbegeleiding laagintensief
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Centrum voor Integrale Gezinszorg
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Centrum Leren & Werken
Comité Preventie en Bescherming op het Werk
Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
Eerste hulp bij ongevallen
Expertise Centrum Kraamzorg
Educatief verlof
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
General Data Protection Regulation
Gemeenschapsinstelling
Vorming agressiebeheersing bij Icoba
Gelijke Onderwijskansenbeleid
Geïntegreerd Onderwijs
Hazard Analysis and Critical Control Points
Hoog Intensieve Context Begeleiding
Individueel Begeleider
"Iedereen competent in het beheersen van agressie"
(Kennis- en expertisecentrum rond agressiebeheersing)
Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
Infant Mental Health
Intersectoraal Prioritair toe te wijzen Hulpvragen
Intersectoraal zorgnetwerk
Jeugdrechtbank
Module “Kamertraining + Contextbegeleiding”
Kennismakingsactiviteit
Kunst Secundair Onderwijs
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OCJ
OV
OVBJ
PAPS
PWH
RINO
SDJ
T.S.O.
TCK
V + CB
VIA
VIPA
VIST-crisis
VK
VTE
VTO
VOV
WN('s)

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Ouderschapsverlof
Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg
Preventie-adviseur psycho-sociale aspecten
Progressieve werkhervatting
Opleidingscentrum in het domein van de geestelijke gezondheidszorg
Sociale dienst Jeugdrechtbank
Technisch Secundair Onderwijs
TrainingsCentrum voor Kamerbewoning
Module “Verblijf + Contextbegeleiding”
Vlaams Intersectoraal Akkoord
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Versnelde indicatiestelling en toewijzing crisisjeugdhulp
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Voltijds Equivalent
Vorming, Training en Opleidingsbeleid
Vlaams Opleidingsverlof
Werknemer(s)
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