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Beste lezer,

Als nieuwe directie hebben we het afgelopen jaar vooral aan de tekentafel gezeten om een nieuwe 
strategie uit te werken. Het heeft ons teruggebracht naar de essentiële vragen:

• Wie zijn we ?
• Wie willen we zijn ?
• Wat is de weg ernaar toe ?

Dit heeft geleid tot een denkoefening doorheen het hele jaar waarbij een nieuwe missie, visie en 
waarden zijn vastgelegd. De uitvoering daarvan is vastgelegd in een ambitieus 5-jaren stappenplan 
met	meer	dan	honderd	acties	gedefinieerd,	waarbij	een	kwalitatieve	zorg	voor	onze	jongeren	voorop	
staat.

We merken nog steeds dat in– en uitstroom voor ons doelpubliek niet altijd even gemakkelijk ver-
loopt. De wachtlijsten in de jeugdzorg en (kinder)psychiatrie blijven jammer genoeg ellenlang. We 
zijn dan ook zeer verheugd dat we ingestapt zijn in het project “De Ideale Wereld” van Opgroeien. 
Samen met onze partners van het “Trawant” netwerk willen we onze jeugdhulpverlening beter op 
elkaar afstemmen. Onze diagnostische expertise kunnen we hier ten volle benutten. De eerste re-
sultaten van deze samenwerking zijn veelbelovend.

Onze medewerkers en jongeren zijn het afgelopen jaar nog maar eens beproefd geweest met ver-
schillende Corona-golven. Vooral de 5de golf leek er één te veel. Jarenlange inzet van onze mede-
werkers in deze moeilijke omstandigheden heeft zijn sporen nagelaten. De impact op de jeugdzorg 
is mogelijk nog groter dan in andere voorzieningen. De VIA-6 investeringen van de Vlaams Overheid 
in medewerkers vormen een welgekomen en noodzakelijke aanpassing. Werken met onze jongeren 
vraagt enorm veel energie, moed, inzet en doorzettingsvermogen. De schaarste op de arbeids-
markt in onze sector maakt het behouden en aantrekken van nieuwe medewerkers momenteel niet 
evident. Ons nieuw medewerkersbeleid dat momenteel uitgerold wordt, zal daar zeker bij helpen.
Een groot woord van dank gaat uit naar onze medewerkers, vrijwilligers, bestuur, het agentschap 
Opgroeien, partners en de vele sympathisanten.

Er ligt een mooi plan klaar voor Jeugdzorg Ter Elst en we kijken uit naar de volgende boeiende jaren!

Rudy en Chris

VOORWOORD

Rudy Bruylandts
Algemeen Directeur

Chris Diepvens
Directeur Zorg
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WERKEN AAN DE STRATEGIE2022 -2026

Nadat het directieteam zich in 2020 kon inwerken op een nieuwe stoel, waren ze klaargestoomd 
om in 2021 hun tanden te zetten in het uitwerken van een nieuw strategisch plan. Het uitzetten van 
een duidelijke richting  die handvaten en houvast biedt voor de organisatie. Medewerkers gaven 
aan die duidelijke visie en rechtlijnigheid nodig te hebben voor een optimale werking.

Een nieuwe strategie voelt altijd wat aan als een grote verandering, maar daar-
in hebben we bewust gekozen om er geen ‘tabula rasa’ van te maken, maar 
net vast te pinnen wat reeds goed loopt en dingen aan te pakken die beter 
kunnen. Na het bepalen van beleidsdomeinen, evalueerden we onze werking 
per beleidsdomein. Een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse vormden de 
basis voor het bepalen van onze strategie om onze prioriteiten en onze doel-
stellingen te gaan bijsturen. 

Het opbouwen van de nieuwe strategie werd een gedeelde oefening waarbij 
de medewerkers die zich geroepen voelden, de gelegenheid kregen zich mee 
aan	de	tekentafel	te	zetten.	Enkele	kinderen	wilden	zelfs	mee	figureren	in	de 
oproep naar collega’s om samen de zorgstrategie vorm te geven.

Er werd goed nagedacht welke weg we willen opgaan met ons 
zorgaanbod in een maatschappij die heel vernieuwend is en 
sterk verandert.  Daarnaast werden medewerkers ook betrok-
ken in het uitdenken van het personeelsbeleid. Welke zorg voor 
de medewerkers heeft onze organisatie nodig om draagkracht 
te bieden aan de medewerkers die zich elke dag smijten om de 
beste zorg te bieden aan de kinderen en hun netwerk?

Om al deze denkkaders als puzzelstukken bij elkaar te leggen, 
kozen we voor een metafoor die de hele lading kan dekken. Een 
beeld dat in één blik kan bevatten welke richting we met onze 
Ter Elst boom willen uitgaan. 

https://youtu.be/g3of1P82z5w
https://youtu.be/g3of1P82z5w


7

Metafoor voor de strategie
We zien de Els boom van Jeugdzorg Ter Elst als een plek waar kinderen 
zich voor een tijd kunnen nestelen in een veilig huisje, tot ze klaar zijn 
om weer uit te vliegen. Jeugdzorg Ter Elst is een plek met veel verschil-
lende prachtige huisjes, waarin ieder huis uitblinkt in zijn krachten, vaar-
digheden	en	expertise.	Die	expertise	in	huis	is	iets	waar	we	fier	op	mogen	
zijn. Waar we echter tegenaan lopen is dat de huizen soms ver uit elkaar 
voelen staan. Er is weinig voeling met wat er in de andere huizen gebeurt, 
waardoor de expertise niet gemakkelijk verspreid geraakt en de draaglast 
soms moeilijk samen gedragen kan worden. Ook hebben we weinig zicht op 
wat er zich rondom onze boom afspeelt waardoor onze kennis onvoldoende 
buiten onze muren reikt en waardoor we misschien kansen tot ondersteuning 
dreigen mis te lopen. 

Voor Jeugdzorg Ter Elst is de grote uitdaging de komende jaren om te zoe-
ken hoe we één warme en veilige plek kunnen bieden aan de kinderen, in 
verbinding met elkaar en in verbinding met de gezinnen  en de maatschappij. 
We gaan bouwen aan een organisatie met een stevig fundament, zodat ons 
draagvlak veilig en groot genoeg is om samen moeilijke dingen te trotseren. 
Vanuit die stevigheid kunnen we bruggen bouwen naar andere hulpverlenings-
diensten en voorzieningen en zo de handen in elkaar slaan om de zorg  
samen te dragen, voorbij de grenzen van onze boomhut.

We zien het samen dragen van de zorg als een belangrijke pijler in onze strate-
gie. Dat start in de eerste plaats binnen onze organisatie met de verbindende 
kracht van medewerkers en met het verruimen van het netwerk rond de kinde-
ren. Daarnaast zien we een grote meerwaarde in het bredere hulpverlenings-
landschap dat de krachten bundelt om de best mogelijke zorg te kunnen bieden 
aan de kinderen, hun gezin en het brede netwerk. 

In het denkproces van samen dragen en krachten bundelen, zetten we nog een 
extra stap buiten de grenzen van het hulpverleningslandschap. Het is onze droom 
om ook verbinding te kunnen maken met buurtbewoners en sympathisanten rond-
om de organisatie. Kunnen we mensen die fysiek dicht bij ons staan ook emoti-
oneel meer verbinden aan onze voorziening, zodat de kinderen zich tijdens hun 
verblijf ook door hen gesteund en gedragen kunnen voelen?
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MISSIE - VISIE - WAARDEN

Vanuit de strategie werd met veel schrappen en herschrijven een vertaling gemaakt naar een 
mooie en heldere missie, visie en waarden. 

Jeugdzorg Ter Elst wil maximale groeikansen bieden aan kinderen en jongeren met 
psycho-sociale ontwikkelingsnoden en hun netwerk. We ondersteunen hen in hun 
zoektocht een eigen plaats te vinden in de samenleving.

Jeugdzorg Ter Elst wil het ruimere netwerk en alle betrokkenen binnen onze regio 
bekwaam en verantwoordelijk maken in het dragen van kinderen en jongeren met 
psycho-sociale ontwikkelingsnoden. Het is onze ambitie anderen inzicht te geven in 
de diagnostische beeldvorming zodat ze afgestemd kunnen handelen.

MISSIE

VISIE
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VISIE ROND ZORG 
EN SAMENWERKING

• We	bieden	jongeren	met	specifieke	psycho-sociale	ontwikkelingsnoden	en	hun	context	maxi-
male groeikansen, door in te zetten op veilig voelen en een aanbod op maat.

• We kijken door een multidisciplinaire bril, om een zo volledig mogelijke beeldvorming te beko-
men en zetten in op verbreding en verdieping van onze diagnostische expertise.

• We willen kwaliteitsvolle hulpverleningstrajecten aangaan waarbij de stem van de jongeren en 
hun	ouders	en/of	zorgfiguren	centraal	staat.

• We streven maximaal naar gedeelde zorg en werken actief aan netwerkverbreding en –verster-
king door duurzame verbindingen te maken zodat jongeren gedragen worden door een breed 
en veilig vangnet.

• We hanteren een heldere taal en durven doorspreken bij verontrusting.
• Om antwoord te bieden op complexe hulpvragen durven we alternatieve paden te bewandelen 

en willen we blijven innoveren zodat we mee ontwikkelen met veranderingen.
• We dromen ervan dat de kijk van de maatschappij op onze jongeren verandert door hen inzicht 

te geven in de achterliggende betekenis en hen te versterken in sensitief en responsief hande-
len.

• Jeugdzorg Ter Elst zet haar deuren open, zodat anderen ons ontdekken en wij de omliggende 
wereld kunnen leren kennen.

VISIE ROND MEDEWERKERS

• We willen een werkplek creëren waarin medewerkers optimaal kunnen func-
tioneren om onze complexe doelgroep de professionele zorg aan te bieden 
waar ze recht op hebben.

• We zetten graag in op een strategisch en duurzaam medewerkersbeleid dat 
gericht is op groei en verbinding zodat we samen onze missie kunnen waarmaken.

• We willen bevlogen en competente medewerkers aantrekken, hen een positieve employee ex-
perience bezorgen en het partnerschap tussen organisatie en medewerker centraal stellen om 
een duurzame samenwerking te borgen.
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WAARDEN

De basis van elke zoektocht tussen een kind en zijn omgeving is warmte. 
Als een proces vastloopt, vindt de warmte soms zijn weg niet meer naar 
binnen of buiten, maar we geloven dat de warmte wel altijd aanwezig blijft. 
Warme zorg is de basis van ons handelen. Als die warme zorg wordt uitge-
daagd, kunnen duidelijke grenzen ervoor zorgen dat die warmte weer op een 
veilige manier gevoeld kan worden. In het zorgen is warmte bij iedereen de 
gemeenschappelijke taal. Daar waar we soms vast lopen in verschillen, blijft 
warmte ons altijd verbinden. Die verbinding willen we ook onder collega’s 
ten volle stimuleren.

Het vraagt een gedrevenheid om als kind en netwerk in een nieuw veran-
deringsproces te stappen. Niet alleen de motivatie om iets te veranderen 
is belangrijk, ook de acties om tot die verandering te komen zijn bepalend. 
In een gedreven medewerker zit de goesting om iets vast te pakken en de 
volharding om niet zomaar los te laten. Een gedreven team is in staat om 
dingen in beweging te zetten en te houden. Beweging is niet alleen een weg 
recht vooruit. Het vraagt voor een organisatie soms ook terugschakelen en 
achteruit rijden om opnieuw vooruit te geraken. 

Kinderen en hun omgeving zijn heel moedig in	het	afleggen	van	hun	eigen	
weg, met vallen en opstaan. Ook medewerkers zullen in hun opdracht soms 
tegenwind voelen, waarin het moed vraagt om stevig te blijven staan of weer 
overeind te komen. In moed zit het durven innemen van een stem en de 
daadkracht die soms nodig is om tot verandering te komen. Moed is opko-
men voor iets waar je volledig achter staat en weer kunnen loslaten als een 
andere weg gekozen wordt. Als organisatie zijn we moedig in het vasthouden 
van onze basisopdracht binnen een sterk veranderende omgeving. Er is een 
inspanning nodig om die houvast niet te verliezen tussen de veelheid van 
nieuwe winden. 

Het werk dat we doen kunnen we niet alleen. Samen met de kinderen en 
hun netwerk kijken we naar hoe moeilijke dingen anders kunnen lopen. 
Deze zoektocht doen we met het hele team dat rondom hen staat, zowel 
de collega’s in huis als de externe partners. Net omdat dit werk mentaal en 
emotioneel uitdagend is, willen we zoveel mogelijk verbinding creëren zodat 
we elkaar kunnen helpen in het samen dragen. Als we vanuit verbondenheid 
kijken naar de spanning van vastgelopen processen, kan verschil op een vei-
lige manier zijn uitweg vinden. Verschillende medewerkers samen brengen, 
zorgt nog niet voor verbondenheid. Dit werk samen verzetten vraagt om een 
collegiale sfeer in een omgeving waar veiligheid en vertrouwen aanwezig is. 
We willen als organisatie maximaal inzetten op het creëren van deze opti-
male omgeving.

Met een open blik kijken we naar onszelf en naar de wereld rondom ons. Dit 
laat ons toe om met nieuwe input aan de slag te gaan en nieuwe wegen te 
verkennen.	In	openheid	zit	het	vertrouwen	om	je	te	durven	tonen	en	de	flexi-
biliteit om te blijven zoeken. We stimuleren onze medewerkers maximaal om 
via opleiding en supervisie hun blik te blijven verruimen. Nieuwe ontwikke-
lingen in het hulpverleningslandschap krijgen op die manier ook een plaats 
in onze organisatie. Door onze deuren open te zetten creëren we connectie 
met onze buren en de bredere samenleving. Dit kan drempels verlagen en 
een gedeelde verantwoordelijkheid verhogen. Het laat ons toe om met an-
deren uit te wisselen wat we doen en waarom we dit doen.
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WAT IS KWALITEIT? 
Kiest ons doelpubliek voor onze zorg en raden ze die ook aan na een traject? Geeft ons werk ons 
en de betrokkenen voldoening?
Kwaliteit uit zich in hoe het traject ontvangen wordt. Het is geen administratief begrip maar een 
gedeelde	waarde,	die	groeit	uit	het	goed	definiëren	en	tijdig	bijsturen	van	verwachtingen	en	moge-
lijkheden en optimaliseren van samenwerking en middelen om perspectieven te bereiken. 
Kwaliteit is voor ons de mate waarin we tegemoetkomen aan de eigenschappen die voor ons ken-
merkend zijn en voor onze doelgroep aanvoelen, als een kwaliteitsvolle ondersteuning tot het vin-
den van een plaats in een snel evoluerende omgeving en tot maximale groeikansen. 

VOOR WIE, DOOR WIE? 
Kwaliteitszorg is afgestemd op alle betrokkenen en biedt dus ruimte aan diverse verwachtingen 
en doelstellingen, maar stelt ook dat kwaliteit deel uitmaakt van ieders dagelijkse verantwoorde-
lijkheid. Die verantwoordelijkheid om samen tot kwaliteit te komen, bedt zich in onze JTE-waarden: 
Open – Samen – Moedig – Gedreven – Warm.
Kwaliteit integreren in onze werking is een continu en evolutief proces waarbij we onze doelstellin-
gen gemeenschappelijk (bij-)stellen en elkaar aanmoedigen en dragen om er samen aan te werken.
Kwaliteit is (v/d)oor iedereen, met iedereen.

REALISATIE
Om die doelstellingen te realiseren, zijn zowel interne als externe motivatie belangrijk, gedreven 
door het ontwikkelen van ieders persoonlijke, relevante talenten. Duurzame kwaliteit richt zich, 
verder dan het ontwikkelen van talenten op integratie in de werking, op onze perspectieven en op 
aanpassen aan de veranderende samenleving.
Om systematisch onze kwaliteit te managen, willen we de aansturing van onze subsidiërende over-
heid volgen en marktconforme managementtechnieken. We laten ons ook inspireren door inter-
ne evidence based practices en suggesties van andere betrokkenen en collega-zorgcentra. Deze 
technieken vertrekken vanuit diverse verwachtingen, mogelijkheden en bezorgdheden en bieden 
structuur voor opvolging, bekrachtiging en bijsturing. We trachten kwaliteit meetbaar te maken in 
zichtbare resultaten. 

CONCRETE INTEGRATIE
Voor de concrete uitwerking, geven onze beleidsdomeinen inzicht in de organisatie. We bieden zorg 
aan onze jongeren en hun netwerk vanuit een gedreven medewerkersveld waarbij we de werking 
optimaliseren door te faciliteren in ondersteuning (doelmatigheid), communicatie en kwaliteit.  
Om onze (samen-)werking vlot te laten verlopen, staan onze missie, visie, waarden en procedu-
res uitgewerkt in een Kwaliteitshandboek waarbij we een regelmatige update voor de procedures 
voorzien. Daarnaast plannen we onze werking op te volgen via SWOT-analyses en evaluaties. Deze 
resultaten nemen we graag mee in onze verbeteracties om onze toekomst vorm te geven. 

ONZE KWALITEITSWERKING
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We werken per 5-jarencyclus aan deze strategie door strategische doelstellingen te bepalen die we 
met	de	betrokken	medewerkers	verfijnen	tot	operationele	doelstellingen	(OD).	We	bepalen	per	OD	
één of meerdere indicatoren en bepalen de marges waar we ook daadwerkelijk naartoe werken 
om tussentijds op te volgen in welke mate we ons doel bereiken en tijdig bij te kunnen sturen waar 
nodig. 

Veel van onze registraties en communicatie verloopt via BINC en EcQare, waar de vooruitgang van 
JTE	en	het	traject	per	kind	opgevolgd	kan	worden.	Ook	via	ons	jaarlijkse	officiële	kwaliteitsverslag	
en onze intere nieuwsbrief, communiceren we formeel over kwaliteit naar een breder publiek. 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VOOR KWALITEIT

1. PLAN
Om te komen tot onze strategie, streven we naar een optimale kennis 
van het doel van onze werking, vanuit een brede visie op Maatschap-
pelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning (MVZO) als richtingge-
vend kwaliteitskader. Binnen dit organisatie-, visie- en analyseluik 
willen we ook wijzigende omgevingsfactoren signaleren en de ver-
wachte impact van onze werking in kaart brengen.

2. DO
Onze kwaliteitswerking focust op het verhogen van intrinsieke mo-
tivatie voor kwaliteit door open communicatie, verbindende dialoog 
en positieve betrokkenheid en ondersteuning bij het uitwerken van 
processen, procedures, thema's, projecten en draaiboeken.

3. CHECK
Onze kwaliteitsopvolging biedt ondersteuning om kwalitatiever te 
kunnen werken door implementatie van een kwaliteitsmanage-
mentsysteem dat doelstellingen vooropstelt vanuit de werking, waar-
bij de verwachte resultaten van indicatoren naast de behaalde resul-
taten inzicht kunnen geven om onze werking te ondersteunen en te 
optimaliseren.

4. ACT
Door het opbouwen van een 5-jaarlijkse kwaliteitscyclus willen we 
onze werking evalueren, borgen en bijsturen waar nodig om ook cy-
clisch en vlot te kunnen inspelen op nieuwe tendensen en behoef-
ten. We voorzien hierin evaluaties per type betrokkene, sturing op 
kwaliteitscriteria, transparante communicatie over de bereikte resul-
taten (KVS), SWOT-analyses en verbetertrajecten.
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Er zijn reeds enkele belangrijke indicatoren bepaald voor 2022 om te zoeken naar de beste wijze 
voor opvolging en bijsturing van ons strategisch plan. Naast het strategische, werd ook operatio-
neel reeds bijgestuurd volgens de prioriteiten. 

• In 2021 werd gestart met het bijsturen van de functiebeschrijvingen om de kern van iedere 
functie te duiden en het werk van alle medewerkers beter op elkaar af te stemmen. Wie is ver-
antwoordelijk voor welk budgetbeheer, welke verwachtingen zijn er rond communicatie? 

• Onze wekelijkse communicatiebrief, de Telegram, verschijnt nu 2-wekelijks en onze website is 
in volle reconstructie. 

• Er is een werkgroep rond personeel met vertegenwoordiging uit diverse functies die samen 
denken over mogelijkheden en aanpak voor het verbeteren van het personeelsbeleid. 

HOE KUNNEN WE MET EFFECTMETING ONZE KWALITEIT IN KAART BRENGEN?

Reeds enkele jaren is vanuit Opgroeien naast de vaste thema’s, het thema ‘Effectmeting’ aange-
reikt,	kwaliteit	meten	door	het	effect	te	bepalen.	Dit	sluit	aan	bij	onze	definitie	van	kwaliteit	waarin	
we onze aandacht ook sterk richten op de mate waarin we met onze werking tegemoetkomen aan 
de behoeften van onze doelgroep en onrechtstreeks van onze medewerkers en de maatschappij. 
Het effect van onze werking kunnen we beschouwen als de mate waarin de doelstellingen bereikt 
worden die we samen met onze jongeren en hun netwerk stellen. 
Voor iedere jongere die een traject start op JTE, wordt binnen de 90 dagen een behandelingsplan 
opgesteld, waarin samen met de jongere en het netwerk de ontwikkelingsnoden in kaart worden 
gebracht en doelstellingen bepaald die hulp kunnen bieden. Ter voorbereiding wordt een zorgplan 
opgesteld. Tijdens het traject bespreekt een MultiDisciplinairTeam (MDT) hoe aan de doelstellingen 
gewerkt is en wat de effecten zijn. De verslagen van deze besprekingen worden elke 6 maanden 
gebundeld ter voorbereiding van een evolutiebespreking en –verslag waarin de doelstellingen in 
samenspraak kunnen worden bijgesteld in functie van de ervaringen. 

We kunnen per jongere dus inhoudelijk bepalen of de gewenste effecten bereikt worden. 
Indicator: 
Het aantal jongeren dat vertrekt op eigen initiatief en niet in onderling overleg, kan als een zeer 
nuttige indicator beschouwd worden. De doelstellingen zijn niet bereikt. Onze werking kan echter 
wel effect hebben gehad, maar niet meteen het effect dat we zelf voor ogen hebben.  Het effect 
kan echter door verschillende betrokkenen heel verschillend ervaren worden en rechtstreeks of 
onrechtstreeks voelbaar zijn. De maatschappij wil dat deze jongeren aansluiting vinden. Hoe meten 
we dit effect? Wat is aansluiting? 
Vinden ze waardevol werk binnen de arbeidsmarkt? Hebben ze een veilige woonplaats en een aan-
trekkelijk toekomstperspectief? Vormt de samenleving geen grote last en vormen zij geen grote last 
voor de samenleving of betekenen ze een meerwaarde voor elkaar? 

Het effect kan ook enger en ruimer beschouwd worden. 
Er zijn eenvoudig meetbare factoren: 
Hoeveel jongeren binnen onze doelgroep kunnen we jaarlijks helpen? 
Hoeveel jongeren staan op de wachtlijst of hoe lang? 
Hoeveel aanmeldingen moeten we weigeren omdat ze niet aansluiten bij ons aanbod? 
Daalt het aantal verwijzingen naar de beveiligde kamer? 
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Er zijn ook effecten die complexer zijn om na te gaan: 
Is er minder schoolverzuim door onze werking? 
Zijn er minder schorsingen of agressiemeldingen door onze toedracht? 
Is de dagbesteding van de jongeren positief geëvolueerd? 
Vinden onze jongeren en hun omgeving na het traject een betere plaats in de samenleving en heb-
ben ze meer groeipotentieel? 
Bieden de jongeren zich na het traject opnieuw aan voor hulp waar nodig en is die hulpvraag dan 
positief beïnvloed door wat we bereikten? 

Vanuit onze gehele werking gaan we op zoek naar antwoorden via ervaringen, gesprekken en cij-
fers. 



MOMENTJES VAN KLEIN GELUK
inzetten op live events

EEN JONGERE 
DIE VOLLEDIG INSPIRA-
TIELOOS IS EN NA UREN 
SAMEN ZOEKEN PLOTS 

ZELF VRAAGT “GAAN WE 
NAAR HET ATOMIUM?”

EEN ‘SWEET 16’ VIEREN IN 
EEN GROEP DIE EIGENLIJK 
MAAR TOT 14 JAAR IS.

DE MEEST CRE-
ATIEVE OUTFITS 
AANTREKKEN OM 
SAMEN CARNAVAL 
TE VIEREN.

EEN  JONGERE DIE  
ANDERE BEGELEIDERS  
MEE BETREKT IN EEN  

COMPLOT OM EEN 
 JARIGE BEGELEIDER  

TE VERRASSEN.

ZOVEEL MOGELIJK 
’THUISGEVOEL’ 
CREËREN DOOR 
EEN PORTUGE-
SE MAALTIJD TE 
MAKEN VOOR EEN 
VERJAARDAG.

CAMPING CACHET DIE 
MET EEN RUGZAK VOL 
LEUKE ACTIVITEITEN 
KOMT OVERNACHTEN 
MET DE JONGEREN VAN 
LEEFGROEP VEDET+. 

EEN  FEEST ORGANISEREN OM DE 
SPONSORS VAN HET KAMPHUISJE 
TE BEDANKEN MET ALS CADEAU 
EEN MOOIE CANVAS MET EEN  
HANDAFDRUK VAN DE KINDEREN.



zomerfeest

zomerfeest

winterfeest

Sint op bezoek Carnaval in de leefgroep
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VRIJE TIJD
Hobby’s
We zetten er erg op in om de kinderen en jongeren een hobby te laten doen buiten de muren van 
onze voorziening. Een plek waar ze ‘gewoon kind’ kunnen zijn en een activiteit kunnen doen samen 
met buurkinderen en klasgenoten. Bij een aantal organisaties krijgen de kinderen van JTE een 
korting. Dit is helaas niet altijd mogelijk, waardoor we blijven zoeken naar manieren om individuele 
activiteiten	voor	de	kinderen	financieel	draaglijk	te	houden.

Kampen
Op kamp gaan was dit jaar gelukkig alweer iets evidenter. In 2020 konden 42 kinderen en jonge-
ren op kamp gaan. In 2021 werden onze kinderen en jongeren ingeschreven in maar liefst 107 
kampen. Er is een heel divers aanbod met 21 verschillende kampen, waarvoor de jongeren zich 
ingeschreven hebben. Binnen dit aanbod zitten een aantal kampen waar bewust enkele plaatsen 
voorzien zijn voor kwetsbare jongeren, waarbij extra ondersteuning voorzien is. We zetten echter 
ook bewust in op het inschrijven voor kampen zonder extra ondersteuning, zodat de deelnemende 
kinderen en jongeren zich hier vooral ‘gewoon kind’ kunnen voelen. Dit uiteraard wanneer we in-
schatten dat deze extra ondersteuning niet noodzakelijk is voor een goede kampbeleving. In verge-
lijking met vorig jaar ligt het grootste gewicht bij het laatste kamptype. 

Kampen 2020 Kampen 2021
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Vrije tijd binnen de organisatie
Ook binnen de muren van onze organisatie doen we ons best om van 
speciale gelegenheden iets uniek te maken. Elke leefgroep kan zelf 
kiezen welke feesten of gelegenheden extra aandacht krijgen. Daar-
naast organiseren we vanuit de voorziening elk jaar een zomerfeest, 
krijgen de kinderen en jongeren bezoek van de Sint en genieten we 
samen van de winterse gezelligheid vlak voor de kerstvakantie.  

Vrijwilligerswerking
Ons aanbod in vrije tijd en inclusief werken zou echter in het niets verdwijnen zonder de hulp van 
de vrijwilligers. Via hun enthousiasme en inzet is het mogelijk om onze kinderen en jongeren een 
waardevolle plek te geven in het leven buiten de muren van onze voorziening. 
Er zijn 25 vrijwilligers die zich engageren. Daarvan zijn er ongeveer 10  à 15 die zich wekelijks of 
enkele keren per week engageren voor onze kinderen en jongeren. Zij staan vooral in voor het ver-
voer naar de hobby of naar de school. Soms vervoeren ze een kind ook voor familiebezoek of voor 
externe therapie. 

Enkele vrijwilligers doen een activiteit met de kinderen in kleine groep, zoals wandelen, sporten, 
naaien of bijles geven. We deden recent nog een oproep aan buurtbewoners om een kind mee op 
schok te nemen tijdens een wandeling met de hond in het natuurgebied achter onze voorziening. 
We hebben trouwe werkkrachten die zich al jaren inzetten, waardoor ze een bekend en vertrouwd 
gezicht zijn voor onze kinderen. Dat is voor de kinderen een ontzettend grote meerwaarde.

Naast onze vaste waarden, zijn we ook heel dankbaar voor de helpende handen die ons periodiek 
uit te nood helpen. Jaarlijks komen een 6-tal studenten van Hogescholen over de vloer om een 
aantal uren vrijwilligerswerk te doen in functie van hun studie. Meestal doen zij huiswerkbege-
leiding met enkele kinderen gedurende ongeveer 1 semester. In 2021 zagen we plots ook extra 
helpende handen opduiken, omdat tijdelijk werkloze werknemers door Covid maatregelen graag 
ergens hun steentje wilden bijdragen. Lieve mensen, we kunnen niet genoeg uitdrukken hoe dank-
baar we jullie zijn! 



19

INTERVIEW MET VRIJWILLIGER 
PATRICIA

Hallo, mijn naam is  Patricia (51), ik woon in Wa-
lem met mijn 2 kinderen. Bij ons thuis is het een 
gezellige beestenboel want wij hebben 3 hond-

jes, 2 poezen en een hamster. Mijn vrijwilligers-
werk startte in november 2018. Ik spring vooral 
bij in het school- en hobbyvervoer en tijdens deze 

ritten neem ik één van de hondjes mee, dit vinden 
de kinderen geweldig!
Hopelijk kan ik dit nog een tijdje blijven doen want 

het is een dankbaar werk, het geeft me veel voldoe-
ning en het is ontspannend voor mij

STEUN VAN AMANU INVEST

Soms komt de vraag om iets te kunnen betekenen voor 
onze kinderen uit heel onverwachte hoek. Zo kwamen we 

in 2021 in contact met het bureau Amanu Invest. Een mede-
werker uit dit bureau is familie van één van onze medewer-

kers. Zij zochten en mooie organisatie als goed doel om hier 
een duurzame relatie mee op te bouwen. In 2021 bezorgden 

zij ons 10-tallen liters vers geperst appelsap van de appels die 
ze zelf als teambuilding zijn gaan plukken. Vervolgens moch-

ten de leefgroepen van Amanu Invest een cadeau ter waarde 
van € 50 aankopen per kind dat op Kerstdag in de voorziening 
verbleef.	Ontzettend	fijn	hoe	zij	zich	duurzaam	willen	engageren	
voor de kinderen en jongeren van JTE. 
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LEERTRAJECT-ONDERSTEUNING (LTO)

Cijfers
De werking van LTO is een vaste waarde binnen JTE. Vorig jaar breidde de werking uit naar een aan-
bod voor –12 jarigen (Kaboem), dat nu ook een vaste instroom kent. De dagwerking voor +12j was dit 
jaar	volzet.	Door	de	flexibele	werking	konden	een	aantal	jongeren	van	12	en	13	jaar	toch	aansluiting	 
vinden binnen het aanbod van Kaboem. In covid-jaar 2 bleven meer jongeren in de groep tijdens de 
schooluren door afstandsonderwijs of quarantaines van klassen, maar de aanmeldingen voor LTO 
namen daardoor niet toe. 

Leerkrachtendag
Het team was dit jaar extra in hun nopjes, omdat ze sinds Covid opnieuw een leerkrachtendag 
konden organiseren. Op 20 oktober kwamen maar liefst 70 CLB-medewerkers en leerkrachten van 
onze	kinderen	op	bezoek,	vertegenwoordigd	uit	15	verschillende	scholen.	Ze	werden	door	Sofie,	
Heleen en Kim meegenomen in een boeiende ervaringsgerichte infosessie rond trauma en hech-
ting. Er werd in kleine groepjes geëindigd met een bezoek aan de leefgroep met een boeiende 
rondleiding door het kind of de jongere zelf. 

We	zijn	heel	fier	dat	collega	Inge	Rumes	de	pluim	van	‘bruggenbouwer tussen onderwijs en wel-
zijn’ in ontvangst mocht nemen van Radio Expoo. Een terechte erkenning voor alle inspanningen 
die ze samen levert met haar team. 
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Sjarabang
Opnieuw konden de kinderen en jongeren zich creatief uiten via kunst, muziek en dans. Een vast 
aanbod waar de kinderen en jongeren van LTO aan deelnemen is het project van Sjarabang vzw. In 
2021 zocht de hippo een opkikkertje. 

Individuele trajecten
Via Switch werkten enkele jongeren een speciaal traject uit, afgestemd op hun noden en interes-
ses. Een jongere draaide zo 8 weken een voormiddag mee bij Opnieuw & Co en deelt 2 middagen 
per week soep uit aan de collega’s. Een andere jongere nam met de begeleider contact op met 
een bloemenwinkel om zelf bloemstukken te maken. Deze laatste jongere stond ervoor open deze 
ervaring met ons te delen.

Wat vind je zo fijn aan werken met bloemen?
Bloemen zijn mooi, ik hou van de kleuren en er creaties mee te maken.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om samen te werken met de bloemen-
winkel?
We hadden bloemen nodig om dit te kunnen doen en aangezien bloemen 
duur zijn, zijn we op zoek gegaan naar een andere oplossing.
Hoe was voor jou het contact met de bloemenwinkel om te vragen of zij 
jou kunnen helpen? 
An heeft de eerste contacten gelegd. Ik ging normaal de bloemen mee opha-
len, maar mijn doktersbezoek is toen uitgelopen, dus ik kon er niet bij zijn.
Wat heb je gedaan met de mooie bloemstukjes? 
We hebben met de bloemen mooie creaties gemaakt voor in de leefgroep en 
de refter in de voorbouw.
Zou je vaker iets willen doen met bloemen of planten? Zou je bvb ooit in 
een bloemenwinkel willen werken?
Dat denk ik wel. Liever met bloemen dan met planten.
Ik zie mezelf niet in een bloemenwinkel werken.



de moestuin

op bezoek in de Schorre

kerstmarktje

knutselwerkjes verkopen op het kerstmarktje leerkrachtendag
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INSTROOM

Aanmeldingen
In 2021 verwerkte JTE 82 aanmeldingen, tegenover 102 in 2020. Opvallend zijn een daling van 
jongens tussen 6 en 12 jaar en een stijging van meisjes tussen 12 en 16 jaar. In 2021 was de 
leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar dan ook de grootste voor aanmeldingen. Aanmeldingen kwamen 
vooral binnen vanuit de sociale dienst jeugdrechtbank. In 2020 kwamen procentueel evenveel 
aanmeldingen binnen via die weg. 
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Doorlooptijd
Het bespreken van aanmeldingen op het instroomteam ligt tussen 1 week en 6 maanden. Er zijn 
nog teveel aanmeldingen die voorbij de kaap van 4 weken komen. Vaak heeft dit te maken met on-
voldoende gegevens om een goede taxatie te maken en zijn we afhankelijk van extra informatie die 
door de aanmelder dient te worden aangeleverd.  Dit is een aandachtpunt dat we verder opnemen. 
Bij groen licht voor een opname vanuit het instroomteam, staat een kind tussen de 3 à 9 maanden 
op de wachtlijst. Wanneer een plaats in een leefgroep vrij komt, plant het team een intakegesprek 
in met het kind en het netwerk. De effectieve opname vindt dan tussen de 1 à 6 weken plaats. Het 
plannen van de start van het verblijf volgt meestal heel kort op het intakegesprek. Soms gebeurt 
het echter dat er in een netwerk praktische of emotionele redenen zijn waardoor de start van de 
opname moeizamer verloopt. Het hele traject tussen aanmelding en effectieve opname ligt tussen 
1 maand en 13 maanden, waarbij de meerderheid dit traject binnen de 9 maanden doorloopt.

Aantal dossiers en behandelduur
In 2021 werden 48 dossiers opgestart, 46 afgesloten en een totaal van 126 behandeld. Als we 
specifiek	gaan	kijken	naar	de gemiddelde duur van de dossiers die in 2021 behandeld werden, 
zitten we aan een gemiddelde behandelduur van 548 dagen. Naar ons aanvoelen is dit een kortere 
behandelduur, vergeleken met 2020. Dit kunnen we echter niet cijfermatig ondersteunen. 
Als we deze cijfers vergelijken met de cijfers van andere organisaties binnen BJB algemeen en 
BJB Antwerpen, zien we dat dit voor JTE eerder hoog ligt. Deze vergelijking gaat echter niet hele-
maal op, gezien het verschil in doelgroep. Deze cijfers bevestigen ons aanvoelen rond complexe 
problematieken alsook dat de uitstroom binnen JTE vaak dreigt vast te lopen. De focus binnen 
JTE is niet altijd toewerken naar huis, maar vaak oriënteren naar een vervolgtraject omwille van 
een kindproblematiek. Bij deze doorverwijzingen merken we een moeizame doorstroom door hoge 
wachttijden bij andere voorzieningen.
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Bezetting
De bezetting zit voor 2021 op maandbasis tussen 80% en 89% van de maximum capaciteit. We 
zien hierbij een dalende trend in het najaar. Daar krijgen we een duidelijke toename van mobiele 
trajecten vanaf september. Dit heeft te maken met het ondersteunen van opstartende schooltra-
jecten, waarbij beeldvorming een belangrijke rol speelt. De daling van bezetting in het najaar heeft 
voornamelijk te maken met een aantal abrupte onvoorziene afrondingen van trajecten, alsook door 
ziekte en personeelstekort die wegen op de draagkracht van een leefgroepwerking.
In	de	tweede	grafiek	tonen	we	het	aantal	dagen	per	maand	dat	het	crisisbed	van	JTE	in	gebruik	
genomen werd. Tenslotte zie je de cijfers opgedeeld in de module 5/7, 7/7 en mobiele begeleiding. 
We merken dat de bezetting voor permanent verblijf, in module 7/7, het hele jaar een druk van 
overbezetting heeft. 

BEZETTING EN BENUTTING
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Benutting
Voor de cijfers van benutting is het moeilijk om 1 globaal beeld te geven. Dit omdat we binnen onze 
voorziening werken met een onderscheid tussen verblijf 5 dagen op 7 en verblijf 7 dagen op 7. De 
jongeren die onder het verblijf van 5 dagen op 7 vallen en dit bed effectief 5 dagen op 7 gebruiken, 
tellen binnen de correctie als 100% aanwezig. Als we die correctie niet doorvoeren, worden deze 
jongeren voor 2 dagen op 7 onterecht als afwezig gerekend. 

In	bovenstaande	grafiek	is	duidelijk	te	zien	hoe	erg	we	inzetten	om	kinderen	ook	buiten	de	muren	
van JTE te laten verblijven. Binnen de module 7/7 zien we een opmerkelijke daling gedurende de 
zomermaanden omdat we dan heel erg inzetten op externe kampen. Voor de module 5/7 trachten 
we het hele jaar door verblijf buiten de voorziening te stimuleren.  
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THEMA AGRESSIE
Cijfers agressie  
en vrijheidsberovende maatregelen
De cijfers voor zowel agressie type 2 en 3 als de vrijheidsberovende maatregelen blijven de da-
lende trend verder zetten. Het geeft voldoening om ook in de cijfers van agressie type 2 en 3 alle 
inspanningen rond Nieuwe Autoriteit (NA) en Positief Leefklimaat te zien terugkomen. Een daling 
in het aantal verwijzingen naar de beveiligingskamer denken we toe te kunnen schrijven aan een 
bewuster omgaan met vrijheidsberovende maatregelen en positieve invloeden binnen groepssa-
menstelling. Als we de cijfers opentrekken en gaan bekijken per doelgroep, valt het op dat vooral 
de 2 leefgroepen (Vedet+ en Via Ferrata) waar kinderen en jongeren verblijven met een zeer com-
plexe	kindproblematiek	hoog	scoren.	Deze	leefgroepen	zijn	specifiek	georganiseerd	rond	een	meer	
individuele werking.

overzicht incidenten 2021 per leefgroep
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De Heath Kit
De referentiepersonen Agressie en Nieuwe Autoriteit maakten er een hoge prioriteit van om een 
frisse, inspirerende kaft samen te stellen waar leefgroepen bijna voortdurend in gaan neuzen voor 
mogelijke triggers om agressie te vermijden of snel te ontmantelen. Een manier om begeleiders 
voortdurend handvaten aan te rijken wanneer de spanning dreigt toe te nemen. Ook alle belangrij-
ke en nodige stappen rond nazorg bij een agressie incident krijgen in deze bundel aandacht, zodat 
begeleiders zich op elk moment voldoende gedragen kunnen voelen. Een geweldig initiatief om een 
bestaande procedure om te tunen naar een handige, gebruiksvriendelijke tool. En JTE zou uiteraard 
JTE niet zijn als daar niet de nodige creatieve aftrap aan gegeven zou worden. Referentiepersonen 
Naomi	en	Sofie	toverden	een	Care	Package	in	elkaar	voor	‘the	heath	of	the	moment’.	Ook	de	colle-
ga’s die niet in de leefgroep staan, konden het materiaal inkijken als ze een ‘opkikkertje’ konden 
gebruiken met een compliment als ‘Je bent uitmuntend’ en ‘We like you a late’. 

De Geweldige Mon
Met de Heath Kit werd ook de Geweldige Mon geboren. Een mascotte die niet meer weg te denken 
is uit de groepen. Dit jaar kregen de groepen de Geweldige Mon in knuffel-versie cadeau bij de 
internationale dag van de vrede. Deze werden door twee vrijwillige knuffelhaaksters gecreëerd. 
Deze fysieke pop geeft zowel de begeleiders als de jongeren een tastbare link met ons beleid rond 
Nieuwe Autoriteit en agressie. Elke leefgroep kan deze pop op een eigen manier inzetten. De jon-
geren	kregen	de	opdracht	om	een	leuke	foto	of	filmpje	te	maken	met	hem	om	zo	het	thema	geweld	
extra aandacht te geven. We kregen ontzettend leuke creaties teruggestuurd. Jammer dat we ze om 
privacy redenen niet allemaal kunnen tonen.
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DIAGNOSTIEK EN THERAPIE
Cijfers
Wanneer	het	Multi	Disciplinaire	Team	(MDT)	van	een	 leefgroep	 inschat	dat	specifieke	ontwikke-
lingsdiagnostiek, logopedisch onderzoek of psychomotorisch onderzoek nodig is, kunnen zij de 
hulp inschakelen van team diagnostiek en behandeling (TDB). Zij staan met een testpsycholoog, 
een creatief therapeut, een logopedist en een psychomotorisch therapeut klaar om een aanvul-
lende beeldvorming te bieden en indien nodig een aangepaste behandeling uit te werken. In de 
grafieken	hieronder	staan	eerst	de	cijfers	voor	onderzoek	en	in	een	tweede	grafiek	de	cijfers	voor	
behandeling.
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Therapie met dieren
We merken heel sterk dat de kinderen en jongeren voldoening halen uit contact met dieren. Het 
traumasensitief gedachtengoed leert ons het belang van non-verbale therapievormen. Dit is een 
mooie aanvulling op groepsgesprekken in de leefgroep, individuele begeleidingscontacten en het 
therapeutisch proces met de teampsycholoog. We gingen sinds 2020 op zoek naar samenwer-
kingsverbanden rond externe therapie met dieren en hebben dit in 2021 nog meer uitgebreid. 
Maar we hebben ook het geluk om een medewerker in huis te hebben die de opleiding ‘zorgverle-
ner met therapiehond’ volgt aan Syntra AB. Collega Noemi Smets zal in juni 2023 afstuderen met 
haar therapiehond Eowyn. We laten haar heel graag even aan het woord.

Bij dierentherapie is het de bedoeling dat er tijdens de therapiesessie een dier aanwezig is, waarop 
de cliënt kan terugvallen. De functie of taak van het dier is afhankelijk van het soort therapie, ze 
kunnen dienen als steunende factor en ze kunnen eveneens actief deelnemen aan de sessies. 
Een dier zal nooit oordelen en is een echte vriend, de liefde is onvoorwaardelijk. Positieve erva-
ringen met dieren kunnen kinderen op educatief, ontwikkelings-, emotioneel- en sociaal gebied 
helpen. Ze kunnen helpen om levenslange banden te smeden met dier en mens. Honden geven 
gezelschap, wederzijdse steun, gevoel van verbondenheid en roepen veiligheid op. Ze fungeren 
als sociaal smeermiddel. Er zijn studies die aantonen dat dieren positieve lichamelijke reacties bij 
mensen oproepen, waaronder een verlaagde bloeddruk en hartslag, een verbeterde cardiovascu-
laire gezondheid en verminderde stressreacties in combinatie met meer ontspanning. Het ritmisch 
aaien van een hond is een rustgevende en ontspannende handeling. Honden kunnen bij kinderen 
met een hechtingsstoornis gezien worden als een ‘secure base’, een soort van veilige haven. Hier-
door kan exploreren terug op gang gebracht worden en worden destructieve patronen doorbroken. 
Kinderen vinden soms moeilijk verbinding met volwassenen en hebben moeite met hen te ver-
trouwen. Het dier heeft een verbindende functie om zo dichter tot bij de kinderen te komen. Het is 
werken aan thema’s, maar op een ontspannende en rustgevendere manier dan aan tafel zitten. 
Zelf geef ik de voorkeur aan individuele sessies voor het therapiedeel, dit zodat je meer gericht aan 
het werk kan en de hond zich kan focussen op 1 iemand. Wat er wel kan, is hondeneducatie in een 
groepssessie. Hierbij kan je uitleg geven over bvb lichaamstaal en regels. 
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Externe therapieën
In 2021 konden 10 kinderen en jongeren beroep doen op externe therapie met dieren. Hiervoor 
hebben we een mooie samenwerking met Ergo Ezel en Equicoaching Equra. Zij bieden een the-
rapeutisch traject aan zeer voordelige prijs, zodat toch enkele kinderen en jongeren hier gebruik 
van	kunnen	maken.	Om	deze	samenwerking	echter	een	financieel	gezond	en	duurzaam	draagvlak	
te geven op lange termijn dienden we een project in voor De Warmste Week ‘Kunnen zijn wie je 
bent’. Helaas vielen we uit de boot en zijn we dus genoodzaakt om creatief te blijven zoeken naar 
manieren om dit aanbod financieel mogelijk te maken. 

De	ongelooflijke	gemotiveerde	eigenaar	van Equra, Tina Baeten, nam hierin alvast het voortouw. 
Tina doet beroep op enkele paarden en de weide van ondernemersfamilie De Wael, gekend van 
het	 logistieke	bedrijf	ODTH	uit	Sint-Katelijne-Waver.	Toen	Jos	De	Wael	vernam	dat	het	financieel	
moeilijk was om een duurzame samenwerking op te bouwen met JTE, snelde hij tegemoet met een 
prachtig	cadeau.	Hij	vroeg	vrienden	en	kennissen	voor	zijn	zeventigste	verjaardag	een	financiële	
gift te doen aan Equra en bood ook de bruikleen van extra paarden en van de overdekte piste aan. 
Een ontzettend gul en warm gebaar dat de samenwerking tussen Equra en JTE een extra boost 
geeft. Daarnaast richtte onderneemster Veerle De Wael een Mechelse samenwerking op om ecolo-
gische meditatiekussens te maken onder de naam Co’Zen. De opbrengst gaat ook gedeeltelijk naar 
de werking van Equra om met kwetsbare jongeren te blijven werken.  
Het is als organisatie prachtig om te zien hoe verschillende mensen hun schouders zetten onder 
verschillende initiatieven die het mogelijk maken om de kinderen en jongeren van JTE te blijven 
ondersteunen met dit rijke aanbod. 

LEES ARTIKEL

https://www.equra.be/?fbclid=IwAR3c_CjThxvxZC0NjNQCEp4Ez1pibstTDsnHMczwsRRbZ2w5fmtCTc3PlSA
https://cozen.be/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211210_95914022?fbclid=IwAR0cwMVr55yH4IV726uFQ-KmV1D4RE9tyA2FqLgtMturdV73Ve4t7hvcMpU
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“Kunnen zijn wie je bent”
De Warmste Week heeft misschien geen geld voor therapie met dieren opgebracht, het heeft de 
kinderen en jongeren van JTE wel aangezet om hun stem te laten horen. Kunnen zijn wie je bent is 
een heel kwetsbaar thema voor onze kinderen en jongeren. Een zoektocht die vaak stroef loopt en 
veel drempels kent. De communicatiemedewerker van JTE trok naar de leefgroepen om te kijken 
wat dit thema losmaakt. Drie ambassadeurs voelden zich geroepen om tijdens de Warmste Week 
andere kinderen en jongeren aan te spreken en het thema open te trekken. Enkele jongeren von-
den de weg via een tekening om zichzelf uit te drukken.
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De ideale wereld
Agentschap Opgroeien roept jeugdhulpverleners op om te zoeken hoe een traject voor jongeren en 
gezinnen binnen hulpverlening meer afgestemd kan verlopen. Een belangrijk project hierin is ‘De 
Ideale wereld’. Het vertrekpunt van de ‘ideale wereld’ is gedeelde verantwoordelijkheid voor alle 
kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Met die gedeelde verantwoorde-
lijkheid willen ze zoeken wat voorzieningen nodig hebben om een jongere niet te snel los te laten en 
te heroriënteren naar een andere gespecialiseerde voorziening. Diagnostiek krijgt binnen dit pro-
ject een prominente plaats. Opgroeien wil op die manier toewerken naar meer continuïteit in zorgre-
laties en overzichtelijkheid in zorgtrajecten. Trawant is het intersectoraal samenwerkingsverband 
voor Regio Zuidkant Provincie Antwerpen, waarvan JTE onderdeel is. Trawant diende een voorstel 
in voor de projectoproep en is uitgekozen als pilootregio om dit project concreet uit te werken.
Op vrijdag 17 september vlogen we er in met een mooie Kick-off. Ilse Van Hemelrijk, Ikram Abrdda-
ne en Wenke Coppens beten mee de spits af. Elk zaten ze in een aparte groepje dat inzoomde op 
een ander thema, zijnde Diagnostiek, individueel welbevinden en ondersteuning teams, Time– out 
en dagbesteding en ABC als  gemeenschappelijke taal.  Enkele indrukken van de collega’s:

PROJECTEN

IKRAM: “HET IS MOOI 
DAT JE HETGEEN WAAR 
JE ALTIJD VAN HEBT 
GEDROOMD NU KAN 
GAAN VERWEZENLIJ-
KEN”

WENKE: “WAT IK 
MERKTE IS DAT WIJ 
ALS ORGANISATIE 
VAAK ONDERSCHATTEN 
WAT WE EIGENLIJK AL 
WETEN OF DOEN. ER 
WERD REGELMATIG 
INGEGAAN OP IETS DAT 
WIJ BINNEN JTE EIGEN-
LIJK AL ALS EVIDENTIE 
AANNEMEN”

ILSE: “HET VOORUITZICHT OM BINNEN DE ORGANISATIE 
MEER TAAL TE VINDEN OM ERGENS DE VINGER OP TE 
LEGGEN GEEFT EEN GOED GEVOEL. HET IDEE OM OVER 
ORGANISATIES HEEN MEKAAR TE VINDEN EN TE ONDER-
STEUNEN IN DEZELFDE TAAL ZET ONS OP WEG NAAR DE 
IDEALE(RE) WERELD”



voorstelling Boy

pronostiek EK voetbal

pensioenfeest Ludgarde

Cadeautje voor de winnaars van de pronostiek EK voetbal attentie 5 jaar na de hervorming
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MEDEWERKERS

Onze medewerkers in cijfers
In	onderstaande	grafieken	zien	we	het	aantal personeelsleden voor 2021, vergeleken met de 4 
voorgaande	jaren.	De	eerste	grafiek	toont	het	aantal	medewerkers,	opgedeeld	in	voltijdse	en	deel-
tijdse	contracten.	De	tweede	grafiek	zoomt	in	op	het	percentage	medewerkers	opgedeeld	in	aantal	
jaren dienstanciënniteit. Tegenover 2020 zien we de cijfers voor dienstanciënniteit, voltijdse con-
tracten en deeltijdse contracten stagneren. Met een licht hoopvolle blik kijken we naar de categorie 
‘medewerkers tussen 0 en 5 jaar dienstanciënniteit’ die heel licht afneemt. Het blijft absoluut onze 
ambitie om deze categorie nog verder te laten dalen. Er zijn in 2021 heel wat stappen gezet in HR 
beleid	om	hierop	in	te	zetten	o.a.	selectieprocedure	verfijnen,	inzetten	op	de	gedeelde	verantwoor-
delijkheid in loopbanen, opleidingsmogelijkheden vergroten, … . 
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Als we gaan kijken naar de leeftijd van medewerkers in dienst, zien we een grote piek in de leeftijds-
categorie 25-30 jaar. Een leeftijdsfase waarin privé nog heel veel dingen schuiven en zich stilaan 
beginnen zetten. Dat maakt het niet ongewoon dat medewerkers in deze leeftijdscategorie van job 
veranderen omwille van een verhuis of gezinsuitbreiding. 

Sinds 2021 wordt er binnen HR heel erg ingezet op een duidelijk kader dat houvast biedt aan 
medewerkers. Het proces om functiekaarten opnieuw te schrijven en bespreken met medewerkers 
is gestart en de nieuwe wind in de organisatie is voelbaar.  Dit naast de effecten van de pandemie 
maakt	dat	medewerkers	reflecteren	over	hun	werksituatie	en	verklaart	de	lichte	stijging	in	het	aan-
tal medewerkers die de organisatie verlaten.

Er wordt bij elk vertrek consequent een exitgesprek gehouden om met de input daaruit verder aan 
de slag te gaan. Net zoals in de ruimere sector kampen we ook met de krapte in de arbeidsmarkt 
en dat vertaalt zich in het aantal medewerkers die instromen.

In	de	grafiek	van	de	leeftijdsverdeling zijn we blij vast te stellen dat we ook heel wat medewerkers 
in dienst hebben met veel ervaring. Dit is voor de organisatie heel waardevol zodat de expertise in 
huis zijn weg kan vinden naar de jonge medewerkers.  
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Benefits@work
De directie is in 2021 op zoek gegaan naar manieren om de medewerkers op lange termijn van leu-
ke	extra’s	te	voorzien.	Hiervoor	is	JTE	terecht	gekomen	bij	Benefits@work.	Een	voordelenplatform 
waarop medewerkers van JTE toegang krijgen om aankopen te doen aan grote kortingen. Een leuke 
manier om medewerkers extra te belonen voor de inzet en gedrevenheid die ze tonen. 

In gesprek met een nieuwe medewerker
Niet alleen exitgesprekken krijgen opnieuw meer aandacht om van daaruit te leren, ook nieuwe 
medewerkers komen onze organisatie binnen met een interessant perspectief. Een blik van een 
nieuwe medewerker met een aantal jaren ervaring op de teller binnen jeugdhulpverlening kan 
zorgen voor een scherper beeld. Dingen die voor ons evident lijken, worden opnieuw uitgelicht. We 
gingen in gesprek met collega Roel.

Het is mooi om te zien hoe JTE inzet op vrijwilligers. Dit is in vele andere organisaties zeker nog niet 
zo uitgewerkt als hier. Ook initiatieven als therapie met paarden is mooi om te zien. Daar waar an-
dere	organisaties	zich	geremd	voelen	door	de	drempel	van	het	financiële,	durven	jullie	die	drempel	
plat duwen met de motivatie voor het inhoudelijke. Het aanbod van LTO valt ook wel op. Een stevige 
werking met een mooi alternatief om jongeren ook weer een positieve leerervaring te geven. JTE 
voelt voor mij aan als een organisatie die out of the box durft denken om mooie projecten gerea-
liseerd te krijgen. Jullie deinzen niet terug voor omwegen en zijn goed in het nemen van atypische 
beslissingen om een probleem toch opgelost te krijgen. 

Covid cijfers
In 2021 hadden we ongeveer 26 coronabesmettingen in Ter Elst waarvan 16 bij personeelsleden 
en 10 bij de jongeren. Naar aanleiding van symptomen en hoog risico contacten hebben we onge-
veer 435 mensen (personeel en jongeren) laten testen, waarvan dus 26 met een positief resultaat. 
Ook al duwen we het thema Covid liefst zo hard mogelijk weg, het blijft voelbaar hoe de impact 
nog	stevig	nazindert.	Medewerkers	hebben	zich	de	afgelopen	twee	jaar	zeer	flexibel	en	wendbaar	
opgesteld ifv quarantaines, extra schoolvakanties, geregeld meer kinderen in de weekends door 
besmettingen in hun gezin, zieke collega’s,… Dit heeft een impact op de veerkracht. We kijken dan 
ook hoopvol uit naar het stilaan verdwijnen van dat vies beestje.
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Onze medewerkers in verbinding
Naast een duidelijk kader met een heldere visie en houvast voor de medewerkers is het vooral ook 
heel belangrijk om warme zorg  en enthousiaste energie bij elkaar te vinden. Het HR beleid zette  
daarom in 2021 eerste stappen om samen te ontspannen, elkaar op een speelse manier tegen te 
komen en van elkaar te leren. 

Zo waren er:
• Een ijskar om kinderen en medewerkers te verrassen met lekkers in het zonnetje.
• De EK voetbal pronostiek met 3 winnaars die een prijs in ontvangst mochten nemen.
• Oproepen	om	een	gek	filmpje	te	maken	voor	de	‘Week	van	de	zorg’.
• Nacho’s met dipsausjes voor elk team om hen te bedanken voor al hun inspanningen en sa-

men de zomerse EK sfeer op te snuiven.
• Taart om het 5–jarige bestaan te vieren van de reorganisatie van verticale leefgroepen naar 

horizontale leefgroepen.
• Traktatie op de theatervoorstelling Boy van Kyoko Scholiers. Een toch wel heftige voorstelling 

waarbij heel veel herkenbaarheid gedeeld kon worden onder collega’s.
• Een	verwarmende	koffie	of	thee	van	Zjat	-	beans	on	wheels	bij	de	allereerste	sneeuw	van	het	

jaar. (Hadden jullie al door dat we op JTE heel graag eten en drinken?) 
• Een spectaculaire wintershow (door de annulatie van de met Covid besmette vuurspuwer net 

iets minder spectaculair) voor de kinderen en medewerkers. Met de hulp van enkele medewer-
kers konden we toch een mooi kampvuur maken om even rond te staan met een drankje.

In 2022 staat de grote organisatie gepland van het feest comité, waar enkele enthousiaste colle-
ga’s de hoofden bij elkaar gaan steken om ontspannende, verbindende momenten onder collega’s 
te organiseren. 
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VOORUITBLIKKEN OP 2022
We lichten graag al een tipje van de sluier op van wat we in petto hebben in 2022. Met deze blik op 
de planning wuiven we het kwaliteitsverslag van 2021 uit. 

ZORG EN SAMENWERKING
• We willen zoeken hoe we de stem van de kinderen en van de ouders meer een plek kunnen geven 

in onze werking. We gaan eerste stappen zetten in het organiseren van een kindervergadering 
(maar dan met een hippere naam). Een manier waarop we kinderen en jongeren mee kunnen la-
ten nadenken over beleidsmatige keuzes als maaltijden, activiteiten en afspraken. Maar ook een 
manier om hun denken mee te nemen in keuzes rond positief leefklimaat. 

• We	willen	graag	onderzoeken	hoe	we	jongeren	en	ouders	en/of	zorgfiguren	expliciet	kunnen	be-
vragen en informeren over speerpunten in hun begeleidingstraject.

• Binnen het project ‘De Ideale Wereld’ willen we een actieve partner zijn in casusbesprekingen en 
exploreren hoe we anderen diagnostisch kunnen ondersteunen. Daarnaast gaan we vormingen 
Attachment Based Care (ABC) voorzien voor alle zorgfuncties binnen de leefgroepen, met als doel 
alle voorzieningen binnen Trawant een gedeelde taal aan te reiken.

• Er is een team samengesteld om hard te werken aan een nieuwe website. Een heel belangrijke 
tool om de kinderen, jongeren en hun netwerk op een laagdrempelige manier meer voeling te 
geven met de plek waar ze gaan verblijven. 

• We werken in onze beeldvorming verdiepend en verbredend rond traumasensitief denken en soci-
aal emotioneel functioneren en maken een handelingsgerichte vertaalslag.

• Optimaliseren van het in– en uitstroomproces waarbij we beogen de opgelegde behandeltermij-
nen te respecteren.

• Financiële regelruimte van leefgroepen vergroten en budgetten hierop aanpassen.
• Een grondige denkoefening naar het aanbod van onze organisatie waar er mogelijks kansen lig-

gen naar aanleiding van de reconversieoproep.  In dit kader willen we eveneens een evaluatie van 
de reorganisatie in 2016 doen.

• Kritisch bekijken van de overlegstructuren om afstemming rond een zorgdossier te optimaliseren.

MEDEWERKERS
• We gaan een feest comité oprichten om nog meer in te zetten op verbinding onder collega’s.  Een 

hernieuwd personeelsfeest zal gepland worden.
• We willen onze attractiviteit als werkgever verhogen door een aanvulling op het loonpakket aan te 

bieden en een attentiebeleid uit te werken. 
• De opleiding voor nieuwe medewerkers zal in een nieuw jasje worden gestoken en verder uitge-

bouwd worden.
• Onze leidinggevenden zullen opleiding aangeboden krijgen om hun vaardigheden te versterken en 

teams en medewerkers nog beter te kunnen coachen in hun groeiproces. 
• Het reeds gestarte proces rond vernieuwing van functiekaarten wordt verder gezet zodat houvast 

en duidelijkheid voor medewerkers vergroot wordt.
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