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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
 
2017 is voor de Wiekslag, net zoals de vorige jaren overigens, weer een druk jaar geweest. 
In het jaarverslag dat hier voorligt, krijgt u een overzicht van de talloze activiteiten die er 
dagelijks plaatsvinden. 
 
Het project dat in de toekomst wellicht het meeste impact zal hebben, is de nieuwbouw in 
de Wetzerstraat die stilaan zijn  voltooiing nadert. In de loop van 2018 zullen 2 leefgroepen, 
de Jongensgroep en 17 plus, samen met Kristal en de administratieve diensten verhuizen. 
Hierdoor zal iedereen in optimale omstandigheden kunnen gehuisvest worden, iets wat de 
jongeren en onze medewerkers zeker verdienen. 
 
Maar dit zal geen eindpunt zijn. Het volgende lange termijnplan wordt ondertussen 
opgestart om ook de Meisjesgroep en Sprankel een nieuwe huisvesting te bezorgen. Het 
moge evenwel duidelijk zijn dat dit nog maar in een embryonaal stadium zit, waarbij nog een 
heleboel alternatieven naast elkaar moeten worden gezet, en waarbij we net zoals in het 
verleden, voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de subsidiërende overheid. 
 
Onze werking heeft een belangrijke maatschappelijke relevantie. Moesten we hier nog aan 
twijfelen, dan worden we de laatste tijd hier steeds vaker aan herinnerd door de berichten 
die regelmatig in de media opduiken: opvang en begeleiding van jongeren en specifiek de 
bijzondere jeugdzorg worden in onze samenleving alsmaar belangrijker. Het is net daarom 
dat we elk jaar meer en meer ons best proberen te doen en continu onze werking bijsturen 
en verbeteren. 
 
Ik wens de lezer verder veel leesplezier met dit werkingsverslag. 
 
 
Ronnie Buckinx  
Voorzitter De Wiekslag vzw 
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Lijst van afkortingen  
 
 
BuLO  Buitengewoon Lager Onderwijs 
 
BuSO  Buitengewoon Secundair Onderwijs 
 
CAD  Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
 
CAW  Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
 
Ce  Crisis extern 
 
CB  Contextbegeleiding 
 
CB-DB  ContextBegeleiding gecombineerd met Dagbegeleiding 
 
CB-V  ContextBegeleiding gecombineerd met Verblijf 
 
CBAW  Contextbegeleiding in het kader van Autonoom Wonen 
 
CB-BS  Contextbegeleiding Breedsporig 
 
CB-KI  Contextbegeleiding Kortdurend Intensief 
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CB-PH  Contextbegeleiding Positieve Heroriëntering 
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I Bestuur en organisatie van de Wiekslag vzw 
 
 
I.1 Eerbetoon en erevoorzitters  
 
Mevrouw Henriëtte De Cuypere richtte in 1958 de Wiekslag op. Tot 1980 was ze 
voorzitter van de Wiekslag vzw, aansluitend werd ze erevoorzitster. De stichteres van de 
Wiekslag overleed op 23 april 2002.   
 
Jean-Louis Keulers was sedert 1978 lid van de algemene vergadering. In 1980 volgde hij 
juffrouw De Cuypere op als voorzitter van de raad van bestuur en hij deed dit gedurende 25 
jaar. In juni 2005 werd hij erevoorzitter tot zijn overlijden op 18 maart 2015.  
 
In de algemene vergadering van 29 mei 2013 nam Jan Colson na 8 jaar afscheid als 
voorzitter. Hij blijft lid van de algemene vergadering. 
 
Monique Lowet overleed op 3 juli 2015. Zij was sinds 1982 lid van de algemene 
vergadering en zetelde sedert 1991 in de raad van bestuur en in het dagelijks bestuur. In 
2010 nam zij ontslag uit het dagelijks bestuur en de raad van bestuur. Tot aan haar 
overlijden bleef ze lid van de algemene vergadering. 
 
Magda Koninckx overleed op 14 februari 2016. Sinds 2001 was zij lid van de raad van 
bestuur en in 2004 werd ze ook lid van het dagelijks bestuur. Dit bleef ze tot aan haar 
overlijden. 
 
 
I.2 Algemene vergadering en raad van bestuur 
 
Raad van Bestuur  
Buckinx Ronnie (voorzitter)  Kolmenstraat 85    3512 Stevoort  
Dendas Marleen (ondervoorzitter) Schuttersstraat 16    3511 Kuringen  
Claes Luc (penningmeester)  Bekstraat 8    3500 Hasselt 
Gorissen Regina (secretaris)  Prins Bisschopsingel 41  3500 Hasselt 
Breems Marita   Regenakkerstraat 23 3512 Stevoort 
Forier Kris    Burchtstraat 1  3512 Stevoort 
Goedhuys Karen   Bergeveldstraat 5  3381 Kapellen-Glabbeek 
Koninckx Marleen    Veldmansbrugstraat 16/9 3500 Hasselt 
Poelmans Elly       Kerkstraat 43    3540 Schulen 
Poesen Rina    Steenweg 168  3590 Diepenbeek 
Poncelet Jaak       Hogeberg 23     3500 St-Lambrechts-Herk 
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Algemene Vergadering  
Naast de bestuurders maken onderstaande personen in 2017 deel uit van de algemene 
vergadering: 
 
Bertels Leo    St.-Gertrudisstraat 14 3511 Kuringen  
Bloemen Rik    Paalsteenstraat 51  3500 Hasselt 
Broekmans Renaat   Sepulkrijnenlaan 61  3500 Hasselt 
Colson Jan    Alkenstraat 68  3512 Hasselt 
Croux Edith    Stationsstraat 80  3590 Diepenbeek 
Gerrits Gilbert    Molenstraat 153  3570 Alken 
Mercken Mies   Roode Roosstraat 15 3500 Hasselt 
Vaes Clara    Elzenstraat 13/11  3500 Hasselt 
Vanhelmont Pros   Berenbroekstraat 64 3600 Genk 
Van Russelt An   Kolonel Dusartplein 28 3500 Hasselt 
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I.3 Organogram  
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II De Wiekslag binnen de integrale jeugdhulpverlening 
 
 
II.1. Erkenning 2017 
 
Een overzicht van het aantal en type erkende modules kan u vinden in Figuur 1. 
 
Figuur 1 - erkende modules 
 

 
 

Niet alle modules zijn op dezelfde manier toegankelijk of aangewezen bij hetzelfde 
hulpverzoek, bij elke leeftijd enz. Een overzicht van de diverse verschillen kan u vinden in  
tabel 1. 
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Tabel 1 -  beschrijving van de diverse modules 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

contextbegeleiding 

gecombineerd met 

verblijf

contextbegeleiding 

gecombineerd met 

dagbegeleiding in 

groep

breedsporige 

contextbegeleiding

laagintensieve 

contextbegeleiding

contextbegeleiding 

in functie van 

positieve 

heroriëntering

kortdurende 

intensieve 

contextbegeleiding; 

De Vuurtoren

contextbegeleiding 

in functie van 

autonoom wonen

toegang niet rechtstreeks* rechtstreeks rechtstreeks rechtstreeks rechtstreeks niet rechtstreeks niet rechtstreeks

indicatie

hoge risico’s voor 

veiligheid en welzijn 

van het kind

verontrustende 

leefsituatie van 

kinderen in 

maatschappelijk 

kwetsbare 

gezinnen**

 ernstige bedreiging 

voor veiligheid/ 

acuut gevaar 

(gezinnen ervaren 

ernstige  

moeilijkheden op 

meerdere 

levensdomeinen)

verontrustende 

leefsituatie ofwel tgv  

relationele conflicten 

die opvoedkundige 

problemen 

overheersen ofwel 

tgv opvoedkundige 

problemen die door 

de relationele 

conflicten 

veroorzaakt worden

verontrustende 

leefsituatie waarbij 

(nog) geen acuut 

veiligheidsgevaar is 

kinderen en jongeren 

die erg lastig 

(destructief) of 

gewelddadig gedrag 

stellen***

jongeren die 

ondersteuning nodig 

hebben bij het 

zelfstandig wonen

aantal 

modules
38 10 34 20 19 10 18

werkings-

gebied

bestuurlijk 

arrondissement 

Tongeren en Hasselt

groot Hasselt

bestuurlijk 

arrondissement 

Tongeren en Hasselt

bestuurlijk 

arrondissement 

Tongeren en Hasselt

bestuurlijk 

arrondissement 

Tongeren en Hasselt

bestuurlijk 

arrondissement 

Tongeren en Hasselt

bestuurlijk 

arrondissement 

Tongeren en Hasselt

leeftijd 3-18 jaar 6-18 jaar 0-18 jaar 0-18 jaar 0-18 jaar 0-18 jaar 17-21 jaar

duur
12 maanden, 

verlengbaar

12 maanden, 

verlengbaar

12 maanden, 

verlengbaar

6 maanden, 

verlengbaar

4 maanden,          

niet verlengbaar

6 maanden, 

verlengbaar

12 maanden, 

verlengbaar

intensiteit 

verblijf
1-7 nachten per week 

3-5 dagbegeleidingen 

per week
nvt nvt nvt nvt nvt

intensiteit 

context-

begeleiding

min. 1 uur per week 

face to face

1-2 uur per week face 

to face

2 uur per week    

face to face

1 uur per week    face 

to face

1 uur per week    

face to face

3 uur per week     face 

to face

min. 1-2 uur per week 

face to face

methodiek

gecombineerde 

methodieken 

ouderschapsbemid-

deling, intensief 

pedagogische 

thuishulp, non violent 

resistance, signalen 

van veiligheid en 

welzijn, 

familienetwerkbe-

raad, e.a.

gecombineerde 

methodieken 

ouderschapsbemid-

deling, intensief 

pedagogische 

thuishulp, non violent 

resistance, signalen 

van veiligheid en 

welzijn, 

familienetwerkbe-

raad, e.a.

gecombineerde 

methodieken 

ouderschapsbemid-

deling, intensief 

pedagogische 

thuishulp, non 

violent resistance, 

signalen van 

veiligheid en welzijn, 

familienetwerkbe-

raad, 

maatschappelijk 

werk e.a.

gecombineerde 

methodieken 

ouderschapsbemid-

deling, intensief 

pedagogische 

thuishulp, non violent 

resistance, signalen 

van veiligheid en 

welzijn, 

familienetwerkbe-

raad, maatschappelijk 

werk e.a.

Positieve 

Heroriëntering : 

Escalatie wordt 

voorkomen door 

binnen 2 dagen na 

aanmelding op te 

starten. Alle 

gezinsleden worden 

betrokken.

De aanmelder werkt 

actief samen en kan 

na de 

PH-begeleiding 

verdergaan.

hoofdzakelijk de 

methode van het 

geweldloos verzet 

(Nonviolent 

Resistance volgens 

Haim Omer). Door de 

Wiekslag beschreven 

in Geweldloos verzet 

in de opvoeding 2.0; 

richtlijnen voor 

ouders, opvoeders en 

leerkrachten.

gecombineerde 

methodieken 

ouderschapsbemid-

deling, intensief 

pedagogische 

thuishulp, non violent 

resistance, signalen 

van veiligheid en 

welzijn, 

familienetwerkbe-

raad, maatschappelijk 

werk e.a.

**Meerdere kinderen van hetzelfde gezin kunnen gebruik maken van de dagbegeleiding in groep.

***o.a. geweldpleging in het gezin of op school, stelen, druggebruik, drugs dealen, schoolweigering, dreiging met zelfdoding, zelfverminking, weglopen

* enkel toegankelijk via de intersectorale toegangspoort. De intersectorale toegangspoort is de vervanger van de bureaus van de Comités Bijzondere Jeugdzorg
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II.2. Locaties en personeel  
 
 
De Wiekslag heeft 7 locaties waar 8 afdelingen instaan voor de uitvoering van de eerder 
genoemde modules. Een overzicht van de locaties inclusief personeelsverdeling kan u 
hieronder vinden. Een visuele weergave van locatieverdeling in Limburg kon u reeds zien op 
de kaft van dit werkingsverslag. 
  

Administratieve zetel  
Adres: Kolmenstraat 1314 – 3570 Alken 
Tel.:  011/31 27 43 
Email: info@dewiekslag.be 

     Personeel: 4,75 VTE directie, 3,15 VTE administratie, 4 VTE technische dienst,  
                         0,65 VTE logistiek medewerkers 
 

 
17plus – modules: contextbegeleiding en verblijf  
Adres: Jukstraat 33 – 3500 St-Lambrechts-Herk 
Tel.:  011/59 23 57 
Email: 17plus@dewiekslag.be 
Personeel:  5,82 VTE begeleiders, 0,80 VTE afdelingscoördinator, 0,39 VTE logistiek  
                    medewerkers 

 
Meisjesgroep – modules: contextbegeleiding en verblijf  
Adres: Lindestraat 12 – 3512 Stevoort 
Tel.:  011/31 19 16 
Email: meisjesgroep@dewiekslag.be 
Personeel: 5,87 VTE begeleiders, 0,80 VTE afdelingscoördinator, 0,39 VTE logistiek  
                   medewerkers 

  

Jongensgroep – modules: contextbegeleiding en verblijf  
Adres: Grootstraat 87 – 3570 Alken 
Tel.:  011/48 17 83 
Email: jongensgroep@dewiekslag.be  
Personeel: 5,95 VTE begeleiders,  0,80 VTE afdelingscoördinator, 0,5 VTE logistiek  
                   medewerkers 

 

Sprankel – modules: contextbegeleiding en verblijf  
Adres: Sint-Lambertusstraat 19 – 3500 St-Lambrechts-Herk 
Tel.:  011/31 10 55 
E-mail: sprankel@dewiekslag.be 
Personeel: 6 VTE begeleiders, 0,8 VTE afdelingscoördinator, 1,15 VTE logistiek  

                        medewerkers 
 

De Ark – modules: contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep 
Adres: Kanunnik Eybenstraat 18 – 3500 Hasselt 
Tel.:  011/27 17 76 
E-mail: de.ark@dewiekslag.be 
  Personeel: 6 VTE begeleiders,  0.8 VTE afdelingscoördinator, 0,5 VTE logistiek  
                    medewerker 
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Zevensprong – modules: contextbegeleiding laag intensief, breedsporig en modules 
Vuurtoren en positieve heroriëntering  
Adres:   Wedersoet 5 – 3740 Bilzen 
Tel.:  011/42 20 34 
E-mail: zevensprong@dewiekslag.be 
Personeel: 6,15 VTE begeleiders, 0,8 VTE afdelingscoördinator 
 
 
Kristal – modules contextbegeleiding laag intensief, breedsporig en modules 
Vuurtoren en positieve heroriëntering 
Adres: Kolmenstraat 1314 – 3570 Alken 
Tel.:  011/68 96 48 
E-mail: thuisbegeleiding.kristal@dewiekslag.be 
Personeel: 3,3 VTE begeleiders, 1 VTE afdelingscoördinator 

 
 

De Brug – modules: contextbegeleiding in het kader van autonoom wonen 
Adres:  Wedersoet 5 – 3740 Bilzen 
Tel.:  089/50 13 11 
Email: de.brug@dewiekslag.be 
Personeel:  2,70 VTE begeleiders, 0,80 VTE afdelingscoördinator 
 

 
In de Wiekslag werken 64,83 VTE in vaste dienst (gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 
en de sociale maribel). 81% van het personeel van de Wiekslag staat in voor de 
rechtstreekse hulpverlening. De overige 19% zijn de ondersteunende diensten (zie Figuur 2 
voor de desbetreffende VTE verdeling). Dat neemt niet weg dat alle werknemers in de 
Wiekslag rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening (zie ook 
inhoudelijke werking, IV.1.) 
 
Volgens de sociale balans werkten in 2017 in totaal 71,8 VTE in de Wiekslag. Het verschil 
tussen 64,83 VTE en 71,8 VTE zit in vervangingscontracten, tijdelijke contractuitbreidingen 
en tijdelijke contracten. 
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Figuur 2 -  overzicht personeel per functiecategorie 
 

 
 
 
Figuur 3 -  Gemiddelde anciënniteit in de Wiekslag 
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De Wiekslag biedt medewerkers een uitdagende en aangename werkomgeving met veel 
opleiding en andere vormen van ondersteuning. Deze manier van werken zorgt ervoor dat 
er een redelijke stabiliteit is in personeel. In Figuur 3 is ieder jaar een stijging in anciënniteit 
te zien. Het verschil tussen dienst- en baremieke anciënniteit geeft aan dat medewerkers 
die in de Wiekslag starten veelal reeds elders ervaring hebben opgedaan. Op dit moment is 
de gemiddelde leeftijd van de Wiekslagmedewerker 44,31 jaar. 
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III. De Wiekslag in cijfers  
   
  
III.1.  Bezetting 
 
De bezetting wordt uitgedrukt in procenten, waarbij 100 % staat voor volledige invulling van 
de erkende capaciteit (149) alle dagen van het jaar. De Vlaamse overheid geeft hier een 
ondergrens van 80% aan. 
In 2017 was de jaarbezetting 97,3% (93,90% in 2016). Dit percentage komt uit het 
registratie-instrument van de Vlaamse overheid BINC (Begeleiding in cijfers) en geeft weer 
wat ons bezettingspercentage is ten opzichte van het aantal erkende modules. Verder 
werden een 20-tal gezinnen met kinderen geholpen met onze niet-gemoduleerde methodiek 
(in IV.3 wordt hier verder op ingegaan); Geweldloos verzet in de opvoeding die om de twee 
weken ingezet wordt in vier verschillende oudergroepen. Tussen de samenkomsten van de 
ouders, zijn er contacten met de ouders apart in functie van hun ad hoc coachingsvragen. 
 
Een overzicht van de bezetting per module kan u vinden in Tabel 2. 
 
 
Tabel 2 -  Bezetting per module 
 

Module Aantal 2015 Aantal 2016 Aantal 2017

contextbegeleiding gecomb. met verblijf (CB-V) 74 41 72

contextbgl gecomb.met dagbegeleiding in groep (CB-DB) 15 17 23

contextbegeleiding breedsporig (CB-BS) 93 83 94

contextbegeleiding laag intensief (CB-LI) 54 38 29

contextbegeleiding positieve heroriëntering (CB-PH) 7 38 45

contextbegeleiding kortdurend intensief (CB-KI) 11 19 24

contextbegeleiding ifv autonoom wonen (CBAW) 23 27 28

crisis extern (Ce) * 3 1 5

TOTAAL 280 264 320  
*crisis extern (Ce): dit is geen apart erkende module (de Wiekslag heeft een mogelijk aanbod en telt dit mee  
  met de berekening van de totale bezetting) 
 
Het overgrote deel van onze hulpverzoekers woont in onze begeleidingsregio; de 
bestuurlijke arrondissementen Hasselt en Tongeren. Zes jongeren komen uit andere 
provincies. Jongeren die buiten onze regio gedomicilieerd zijn, verblijven in een leefgroep. Zij 
hebben hun netwerk (familie, pleeggezin,…) in onze regio.  
 
Niet alle trajecten genoemd in Tabel 2 zijn nieuwe trajecten, sommige lopen door van 2016 
of eerder. Een overzicht van de gemiddelde begeleidingsduur per traject kan u vinden in 
Tabel 3.  
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Tabel 3 -  Overzicht begeleidingsduur per module 

 
Module 0-3mnd 3-6mnd 6mnd-1jr 1-1,5jr 1,5-2jr 2-2,5jr 2,5-3jr >3jr TOTAAL

CB-V 4 6 11 11 3 0 1 0 36

CB-DB 0 3 4 4 1 1 0 0 13

CB-BS 4 6 7 8 5 2 2 0 34

CB-LI 2 3 10 4 0 0 2 0 21

CB-PH 3 29 0 0 0 0 0 0 32

CB-KI 2 2 4 4 1 0 0 0 13

CBAW 1 0 1 1 3 1 2 1 10

Ce 4 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAAL 20 49 37 32 13 4 7 1 163

 
In 2017 was de begeleidingsduur voor 65% van de trajecten (58% in 2016) minder dan 1 
jaar. 20%  van de trajecten (14% in 2016) duurde 1 tot 1,5 jaar. Voor 15%  van de 
trajecten (21% in 2016) was de begeleidingstijd langer dan 1,5 jaar. Eén traject dat langer 
dan 3 jaar liep, stopte in 2017.   
 
Het aantal trajecten dat is afgerond in 2017 kan u terugvinden in Tabel 4. Vanzelfsprekend 
worden er nieuwe trajecten opgestart na afronding van een ander. Een overzicht hiervan 
kan u vinden in Tabel 5. Er is geen één op één verhouding tussen aantal opstarten en 
afrondingen aangezien het einde van een traject niet altijd de stopzetting van een 
begeleiding binnen de Wiekslag betekent, soms wordt een ander intern traject geactiveerd.  
 

 
Tabel 4 -  Overzicht van afgeronde trajecten in 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We spreken over een (nieuw) traject als: 
- voor een kind/jongere, na een beslissing van een OCJ (ondersteuningscentrum jeugdzorg)  
  of bij beschikking van een jeugdrechter, de begeleiding binnen een bepaalde module of  
  binnen meerdere modules van start gaat. 
  Soms wordt een dossier dat eerst geopend wordt op naam van een bepaald kind,  
  afgesloten terwijl er voor datzelfde gezin een dossier geopend wordt op naam van een  
  ander kind. Dit kan het geval zijn als het kind met het eerste dossier, omwille van een  
  bepaalde problematiek naar een andere sector uit de jeugdhulp overgaat, of wanneer de  
  leeftijd van 18 jaar bereikt wordt en het gezin toch nog hulp nodig heeft, of wanneer een  
  kind geen deel meer uitmaakt van het gezin, etc… 
- voor een kind/jongere na de beëindiging van de begeleiding (vb. time-out), de begeleiding  
  hervat wordt  
- er een wijziging is in de modules, voorzien in de beslissing resp. beschikking 
- een dossier van het OCJ naar de jeugdrechtbank overgaat of omgekeerd 

Module 2015 2016 2017

CB-V 37 40 36

CB-DB 4 7 13

CB-BS 46 39 34

CB-LI 38 23 21

CB-PH 1 27 32

CB-KI 4 11 13

CBAW 6 10 10

crisis extern (Ce) 3 1 4
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- een dossier van de ene jeugdrechtbank/OCJ naar de andere overgaat (vb. bij verhuizing of  
  verandering van domicilieadres) 
 
 
Tabel 5 -  Overzicht gestarte trajecten in 2017 

 

Module Aantal 2015 Aantal 2016 Aantal 2017

CB-V 36 35 39

CB-DB 7 6 14

CB-BS 44 38 51

CB-LI 13 19 14

CB-PH 7 29 34

CB-KI 11 12 16

CBAW 10 10 11

Ce 3 0 4

TOTAAL 131 149 183  
 
Ofschoon de totale bezetting binnen de Wiekslag 97,3% bedraagt, zit er een verschil op 
moduleniveau (Tabel 6). Voor de overheid telt de bezetting op organisatieniveau, voor de 
organisatie is het echter relevant ook de bezetting op moduleniveau in kaart te brengen. 
 
 
Tabel 6 -  Bezetting per module 

 
Module Dossiers Bezetting

CB-V 38 93,10%

CB-DB 10 99,20%

CB-BS 34 153,80%

CB-LI 20 79,10%

CB-PH 18,25 60,90%

CB-KI 10 99,70%

CBAW 18 95,00%

Totaal 148 97,30%  
 
Opvallend in bovenstaande tabel is de bezetting van module contextbegeleiding in functie 
van positieve heroriëntering (60,9%). Vanaf 1 april 2017 kreeg de Wiekslag een 
uitbreiding van 3 modules positieve heroriëntering (PH). Voor een volledig jaar gaat het dus 
om 19 modules. Op jaarbasis 2017 is dit echter 18,25. De relatief lage bezetting van PH is 
ten dele een gevolg van de hoge bezettingsgraad van langer lopende contextbegeleidingen. 
Concreet wil dit zeggen dat de Wiekslag niet steeds in de mogelijkheid was om een PH 
aanmelding binnen de twee dagen op te starten waardoor deze begeleiding aan een collega 
organisatie werd doorgegeven. Een ander stuk van de verklaring is dat, wanneer er binnen 
de Wiekslag ruimte was om een PH begeleiding op te starten, niet steeds een aanmelding 
voorhanden was. Om personele middelen efficiënt in te zetten en andere hulpverzoekers zo 
snel mogelijk te ondersteunen, kon er niet gewacht worden met het opstarten van een 
begeleiding (in deze situaties een andere vorm van contextbegleiding). Voornoemde 
verklaringen hebben ervoor gezorgd dat in 2018 een effectievere manier van 
verlofopname, communicatie over aankomende open plekken PH etc. is opgestart. 
 
Als Wiekslag streven we ernaar om voornamelijk de modules verblijf maximaal te 
“bezetten”. Omwille van een aantal onzekere factoren in de voorbereiding en de afbouw van 
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een residentiële begeleiding is het niet mogelijk om hier 100% bezetting te realiseren. De 
Wiekslag compenseert deze bezettingsgraad met extra contextbegeleiding. Dat is een 
verklaring voor de bezettingsgraad van de breedsporige contextbegeleiding. 
 
 
III.2.  Benutting 
 
Naast bezetting, is benutting een belangrijk gegeven. Waar bezetting meet hoeveel van de 
erkende modules ingevuld zijn, meet benutting binnen de modules in hoeverre er effectief 
een overnachting is voor de residentiële plekken, deelname aan groepsbegeleiding is voor 
het dagcentrum en hoeveel uren face to face contact ten opzichte van het vooropgestelde 
aantal (zie Tabel 1) er is voor de diverse soorten contextbegeleiding. 
 
Voor de residentiële plaatsen is 100 % benutting gelijk aan 365 dagen x 38 (erkende 
capaciteit) = 13.870 dagen. Eén dag benutting is een dag dat de jongere in de Wiekslag 
overnacht.  
We realiseerden een benutting van 66,65 % (Tabel 7). Concreet wil dit zeggen dat een 
jongere gemiddeld 4,6 nachten op 7 nachten in de Wiekslag verblijft. Dit wil eveneens 
zeggen dat de jongere de overige nachten reeds in zijn context kan verblijven. Gezien het 
feit dat we steeds focussen op het terug naar huis werken (indien mogelijk), vinden we dit 
een goede score.  
De betekenis van benutting voor de plaatsen dagbegeleiding in groep (dagcentrum), is 
vergelijkbaar en berekend op het aantal dagen dat een kind deelneemt aan de 
groepsbegeleiding. Gemiddeld waren de kinderen 3,8 dagen op 5 dagen (werkweek) 
aanwezig in het dagcentrum.  
Bovengenoemde cijfers zijn onderdeel van het kwaliteitsverslag en mochten deze volgens 
de overheid te laag of hoog zijn, vormt dit onderwerp van gesprek. 
 
De benutting van de erkende capaciteit contextbegeleiding (CB) en contextbegeleiding in 
functie van autonoom wonen (CBAW) wordt anders berekend. De benutting gaat hier over 
het aantal uren face to face begeleidingscontact met de cliënten. 100 % is de door het 
Agentschap opgelegde norm.  
Voor CB realiseerden we 104,74 % en voor CBAW scoorden we 112,59 %. We zijn hier 
zeer tevreden over en blijven verder inzetten om deze scores blijvend te realiseren. We 
beschouwen dit als een belangrijke kwaliteitsindicator van onze hulpverlening. 
 
 
Tabel 7 -  Benutting en bezetting in 2017 

 
CB-V CB-DB CB-BS CB-LI CB-PH CB-KI CBAW Gew. Gem.

Benutting 2017 66,65% 77,44% 116,25% 111,36% 96,68% 59,38% 112,59% 97,96%

Bezetting 2017 93,10% 99,20% 153,60% 79,10% 60,90% 99,70% 95,30% 97,30%
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III.3.  Specifieke cijfers 
 
In dit onderdeel geven we cijfers over een aantal specifieke onderwerpen. 
 
Resultaten JOS (Jongeren Op School) 
Het naar school gaan en de schoolresultaten zijn voor ons relevante kwaliteitsindicatoren 
betreffende onze hulpverlening. Jaarlijks in augustus organiseren we onze JOS-dag. Alle 
teams zijn hierbij betrokken. De focus op de JOS-dag is de start van het nieuwe schooljaar.  
 
We geven u hieronder (Tabel 8) het overzicht van de resultaten van het schooljaar  
2016–2017 van de jongeren in onze begeleiding en hun broers en zussen. 
 
Tabel 8 -  Overzicht studieresultaten 

STUDIERICHTING Totaal geslaagd Niet  onbekend resultaat  Leerach- geslaagd 

      geslaagd   nvt terstand   

Baby 0       0     

Kleuteronderwijs 33       33     

Lager onderwijs 1-2-3 31 30 1     3 97% 

Lager onderwijs 4-5-6 35 32 1 2   5 91% 

Lager BuLo 1-2-3 13       13     

Hoger BuLo 4-5-6 12       12     

Lager Middelbaar Onderwijs 51 37 5 9   8 73% 

Hoger Middelbaar Onderwijs 61 44 9 8   11 72% 

Lagere graad BUSO 10       10     

Hogere graad BUSO 6       6     

Hoger onderwijs 2 1 1       50% 
Deeltijds Leren / Deeltijds 
Werken 9 4 5       44% 

Werkzoekend 2       2     

Werkend 2       2     

Syntra 9 2 6 1     22% 

Schoolvervangende projecten 1       1     

Okan 3   3       0% 

TOTAAL 280 150 31 20 79 27  
 
 

Wachttijden 

In het voorjaar van 2017 liep er een actie van het Vlaams Welzijnsverbond om de 
wachttijden in beeld te brengen. De Wiekslag participeerde aan dit onderzoek en 
organiseerde mee één van de Vlaamse focusdagen over dit onderwerp.  

Het betrof een kleinschalig onderzoek waar het aantal dagen geteld werd tussen de dag 
van aanmelding en de dag van start van de begeleiding mbt: 

- de 10 laatst gestarte context / thuisbegeleidingen 
- de 10 laatst gestarte bgl verblijf 
- de 5 laatst gestarte bgl dagcentrum 
- de 5 laatst gestarte bgl CBAW  
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De significatie verschillen tussen de Wiekslag en het Vlaams gemiddelde (zie Tabel 9) gaan 
over verblijf en over thuisbegeleiding. Onze wachttijd voor verblijf is minder dan de helft van 
het Vlaamse gemiddelde in dit onderzoek. Dit resultaat wordt echter sterk beïnvloed door 
het verhoudingsgewijs hoge aantal priors die werden gestart. De relatief hoge wachttijd 
voor contextbegeleiding heeft er alles mee te maken dat we in 2017 nog bezig waren om 
aanmeldingen uit 2015 op te pakken. In 2015 is er een grote toename van de gevraagde 
contextbegeleidingen geweest toen deze rechtstreeks toegankelijk werden. 

Voorgenoemd onderzoek heeft mede een input gegeven om het uitbreidingbeleid van de 
overheid te bespoedigen. Dit uitbreidingsbeleid resulteerde in 2017 voor een oproep inzake 
uitbreiding rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp (o.a. contextbegeleiding) waar de Wiekslag 
meeschrijft aan een aanvraag die in 2018 zijn beslag krijgt. 

 
Tabel 9 -  Overzicht wachttijden vergelijking Vlaanderen - de Wiekslag 

 De Wiekslag Vlaanderen 

Contextbegeleiding 361 dagen 276 dagen 

Dagbegeleiding 250 dagen 227 dagen 

Contextbegeleding Autonoom Wonen 95 dagen 94 dagen 

Verblijf 75 dagen 157 dagen 
 
 

Ouderschapsplannen en bemiddelingen bij scheiding 
In totaal werden in 2017 zeven bemiddelingen ingezet over vier afdelingen (Zevensprong 2, 
de Ark 2, Sprankel 2 en Jongensgroep 1). Deze begeleide bemiddelingen resulteerden in 
vijf ouderschapsplannen. De twee anderen hadden als resultaat dat er enkele concrete 
ouderschapsafspraken gemaakt werden of dat er concrete afspraken omtrent financiën 
werden gemaakt. 
 

 

Off road 

Vanaf september 2017 neemt de Wiekslag deel aan een kleinschalig project vanuit het 
IROJ Limburg. Het betreft een samenwerking tussen de regiodienst Limburg van het 
Agentschap Jongerenwelzijn, Daidalos en de Wiekslag. Daidalos en de Wiekslag nemen elk 
5 aanmeldingen voor hun rekening om in de wachttijd een aanbod van hulpverlening te 
organiseren. Vanuit de Wiekslag zetten we hier het volgende aanbod in:  
- veiligheidsplan met het netwerk 
- oudergroep geweldloos verzet  
- ouderschapsplan bij echtscheiding 
 
 
Kwaliteitsdagen van het Agentschap Jongerenwelzijn 
Het Agentschap Jongerenwelzijn organiseerde in het najaar drie Vlaamse kwaliteitsdagen 
voor de organisaties bijzondere jeugdzorg. De Wiekslag presenteerde op deze dagen het 
model van de oudergroepen geweldloos verzet (Leuven: een workshop, Antwerpen en Gent 
de plenaire lezing). 
 

 
 



 
 

16 

IV. Inhoudelijke werking 
 
 
IV.1. We doen wat werkt… en als het werkt, doen we er meer van. Als iets niet werkt,  
            dan stoppen we ermee… 
 
Dat onze organisatie permanent veranderingen doormaakt, is een open deur intrappen. 
Toch is het interessant om hier kort terug te blikken op de concrete veranderingen in de 
Wiekslag in het laatste decennium waarbij de best mogelijke jeugdhulp mét en in de context 
van het kind, de enige focus blijft. 
 
We schetsen onderstaand enkele keuzes die gemaakt zijn en waarover elke medewerker 
zal zeggen: “ dit typeert de Wiekslag vandaag”: 
 

• Methodisch werken 
We halen kennis en oefenen vaardigheden gebaseerd op de best beschikbare 
informatie over de meest doeltreffende hulp. De kennis wordt daarvoor gehaald uit 
Australië, Israël, de VS, Nederland en Vlaanderen. 
Elke methodiek is gericht op het ontwikkelen van oplossingen, op “meer doen van 
wat al werkt” en op de krachten van het cliëntsysteem en haar individuele leden. In 
onze samenwerking met cliënten nemen we een rolverdeling waarbij de cliënt en 
het gezin instaan voor oplossingen die bij hun leven passen en waarbij de 
hulpverlener de regie voert op het proces. Voor problemen komen oplossingen. 
Voor beperkingen wordt samen naar compensaties gezocht (wrap around care).  
 
Drie methodieken vormen onveranderd de pijlers van onze jeugdhulp: 
1)   Intensief pedagogisch thuishulp (IPT) is de tegenwoordig gangbare 

verzamelnaam voor methodieken die eerder aangeduid werden met ‘intensieve 
ambulante gezinsbehandeling’ of ‘hometraining’. Het gaat om vormen van 
“intensieve thuisbegeleiding in gezinnen, waardoor de ouder(s) en de jeugdige(n) 
middels de daadwerkelijke participatie van een hulpverlener de gelegenheid 
hebben te werken aan de verbetering van de opvoeding, al dan niet in 
combinatie met het werken aan de verbetering van het handelen bij één of meer 
andere gezinstaken” (Vogelvang, 1993, p. 4). Het gaat om een intensieve vorm 
van hulp aan gezinnen, waarbij ook de omgeving van het gezin deel uitmaakt van 
de behandeling. Onder het eclectische IPT model vallen diverse methodieken; 
Signalen van veiligheid (ingezet voor situaties met ernstige risico’s voor de 
veiligheid van kinderen; A. Turnell, en S. Edwards), familieconferenties, 
veiligheidplan met het netwerk, het in kaart brengen van de mensen in de 
context, werken met dieren bij de begeleiding van individuele jongen en in de 
groep,… 

2)   Bemiddeling voor wat betreft ouderschapsplannen bij echtscheiding naast meer  
                  algemeen bemiddelingsgericht werken (Harvardmethode) 

3)  Geweldloos verzet bij heel lastig gedrag van de jongere (Nonviolent resistance –  
                 Haim Omer) en het model van Nieuwe autoriteit vormt de leidraad van onze  
                 opvoedingsondersteuning in de gezinnen en van de begeleiding van kinderen en  
                 jongeren in de (leef)groepen. 
 

• Heldere informatie-uitwisseling en iedereen geïnformeerd 
Informatiedoorstroming wordt gestuurd vanuit twee perspectieven: wat wil de 
medewerker weten waardoor hij zijn opdracht goed kan uitvoeren én wat 
beoordeelt de organisatie dat de medewerker moet weten om een goed kader te 
hebben. Het begrip “medewerker” is hier ruim te begrijpen en betreft zowel leden 
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van de algemene vergadering, bestuurders, medewerkers in elke functie, stagiairs, 
evt. verwijzers en professionals buiten de Wiekslag. 
Een aantal doelgerichte acties hierbij: 
- Alle medewerkers hebben een persoonlijke e-mailaccount, internettoegang, 

intranettoegang, toegang tot Wiekslagservers in functie van thuis werken en 
werken in gezinnen, eigen middelen als laptop/tablet en mobiele telefoon. 
Aanvullende kan de medewerker gebruik maken van de kantoorfaciliteiten op de 
diverse Wiekslaglocaties. 

- Ruime permanente vorming en opleiding zorgen ervoor dat de neuzen in 
dezelfde richting staan. Ook medewerkers van de ondersteunende teams 
worden opgeleid wat betreft de drie pijlers. Door de uitwisseling die daarbij 
ontstaat, kennen medewerkers elkaar goed en wordt er veel goodwill ervaren in 
de samenwerking en bij ad hoc vragen. 

- Interne coaches en trainers voor de drie pijlers houden het gedachtengoed up 
to date en zorgen voor de opleidingen van nieuwe medewerkers en 
geïnteresseerden. Er sluiten namelijk regelmatig medewerkers van andere 
organisaties aan bij de Wiekslagopleidingen. Deze kennisdeling wordt door 
iedereen als waardevol ervaren in de concrete hulpverlening en bij de 
samenwerking.  

- Het bestuur wordt rechtstreeks geïnformeerd door de medewerkers, 
“eigenaars” met specifieke kennis en ervaring of door de cliënten zelf.  

- Referentiepersonen voor diverse thema’s (werken met dieren, het 
Vlaggensysteem van Sensoa, onlinehulp, suïcidepreventie, etc.) geven hun 
kennis en ervaring door via opleiding en consultatie op casusniveau. 

- Een medewerker kan ad hoc en na samenspraak bij elk overleg aansluiten. Dat 
geldt voor de bestuurdersvergadering, zo ook voor het directieteam, het overleg 
met de werknemersdelegatie, de beleidsvergadering,… Veelal participeren 
stagiairs aan een beleidsvergadering. 

- Twee medewerkers met pensioen volgen de werking als lid van de algemene 
vergadering. 

• Herschikking van de tijdsinvulling en diversificatie in de taken van de medewerkers. 
Efficiënt omgaan met tijd zorgt ervoor dat er meer tijd vrij komt om met de echte 
kern – contact met de kinderen, jongeren en hun context – bezig te zijn. Enkele 
acties die gerealiseerd werden; 
- Nieuwe invulling van teamoverleg: beperking in frequentie en duur aangevuld 

met een doelgerichtere samenstelling van het overleg (wie moet mee aan tafel 
en ook wiens aanwezigheid is niet relevant; van probleemgerichte focus naar 
oplossingsgericht) 

- Korte methodische werkbesprekingen tussen teamleden ter ondersteuning van 
elkaar.  

- Handelingsplannen en evolutieverslagen in een kolommenmodel voor cliënten 
en verwijzers/aanmelders. De verslaggeving wordt door alle begeleiders in een 
helder format mét het gezin opgesteld.  
In de verslagen worden de wensen en acties voor verbetering opgenomen naast 
de krachten die aanwezig zijn. De verslaggeving is een middel en geen doel op 
zich. Het wordt tot de essentie beperkt. 

- De dienstrapportage voor de collega’s van de afdelingen met een 
groepswerking is functioneel en op het niveau van feiten. Ze is beperkt tot 
datgene wat de collega’s moeten weten om goed te werken (enkel “need to 
know”).   
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Bewust wel of geen diversificatie in taken zorgt voor continuïteit en duidelijkheid. 
Enkele ontwikkelingen die we als Wiekslag doormaakten; 
- Groepsbegeleider en gezinsbegeleider zijn één en dezelfde persoon. In de 

samenwerking met het kind en het gezin is de begeleider de procesbegeleider. 
- Er zijn twee vaste nachtbegeleiders in de afdelingen met verblijf. Bij afwezigheid 

door vakantie of ziekte, wordt de nachtdienst verzekerd door 
“vertrouwenspersonen” namelijk logistiek medewerkers of medewerkers van de 
technische dienst of door een flexibele begeleider die bekend is met de werking 
van de afdelingen. In deze extra opdracht toont zich de relevantie van de kennis 
van de inhoudelijke pijlers. 

- Met de procedure “home alone” kunnen jongeren zonder begeleiding in de 
leefgroep blijven, terwijl de begeleider activiteiten buitenshuis begeleidt (vb. vrije 
tijd, artsenbezoek, schoolcontact, ontspannende activiteiten…). 
Deze procedure is toegestaan door het agentschap en werkt 
succesvol.  Hierdoor ontstaan er extra mogelijkheden voor jongeren voor 
activiteiten buitenshuis, individueel of in kleine groepjes. De druk op de 
dienstroosters vermindert doordat een groep jongeren voor zichzelf instaat. 

 
• Elke Wiekslagmedewerker is begeleider.  

Naast de “echte” begeleiders die instaan voor de regie op casusniveau, neemt elke 
medewerker, ongeacht zijn functie, deel aan het begeleidingswerk. Eerder werd 
reeds geschreven over het nachtbegeleiderswerk door medewerkers van de 
logistieke dienst en van de technische dienst. Enkele aanvullende voorbeelden; 
-      Ad hoc ondersteuning wordt geboden door medewerkers van de technische  
      dienst voor begeleidingsmomenten met kinderen en jongeren met een  
      specifieke nood (vanwege een Autisme Spectrum Stoornis of kinderen met 
specifieke ontwikkelingsnoden, …)  
      Hiervoor zijn er o.a. wekelijks het fietsherstellingsproject, sportieve activiteiten  
      en ook vakanties die door medewerkers van de ondersteunende diensten  
      worden verzorgd.  
      De basishouding, de specifieke belangstelling en de drive van deze medewerkers  
      zijn daarbij belangrijk.  

Door deze extra ondersteuning kan de meeste hulp bij het dagelijks leven binnen 
de Wiekslag zelf aangeboden worden en kan het groepswerk op maat van 
individuele behoeften van kinderen en jongeren geboden worden.  

- Ook directieleden en afdelingscoördinatoren engageren zich voor specifieke 
opdrachten. Ze maken veiligheidsplannen met het netwerk, leiden 
oudergroepen, doen individuele begeleidingen, staan in voor de regularisatie van 
een verblijfsstatuut van niet begeleide buitenlandse minderjarigen, nemen een 
student deeltijds leren – deeltijds werken “onder hun hoede”, etc. 

- Het permanentiesysteem 24/24 - 7/7 wordt verzekerd door alle 
afdelingscoördinatoren en directieleden. Hierdoor is er permanent een 
klankbord bij die situaties waar er ondersteuningsbehoefte ervaren wordt door 
groeps- en nachtbegeleiders.  
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IV.2. Opleiding (zie ook Bijlage 1) 
 
De Wiekslag heeft al jaren een sterk opleidingsbeleid waar de focus wordt gelegd op de 
drie pijlers, IPT, bemiddeling en NVR, aangevuld met opleidingen die linken aan een 
specifieke nood op organisatie- of individueel gebied.  
 
Een noemenswaardige verschuiving in de focus van de Wiekslag die navolging kent in de 
geboden opleidingen, is een verschuiving van casusgerichte hulpverlening naar 
methodegerichte hulpverlening. Door een focus op drie onderbouwde pijlers aan te 
brengen en hier sterk op in te zetten om het voltallige personeel hierin te scholen, heeft de 
Wiekslag een gemeenschappelijke focus in handelen en taal binnen de organisatie 
bewerkstelligd.  Voorgaande blijkt uit diverse overlegmomenten met collega organisaties, 
stagiairs die de gemeenschappelijke aanpak binnen en tussen afdelingen weten te 
benoemen etc. Vasthouden en verstevigen van dit opleidingsbeleid is de boodschap om een 
antwoord te blijven geven op vragen van jongeren en gezinnen in een steeds veranderende 
samenleving. 
 
In 2017 is er o.a. 

- een opleiding gestart waar alle nieuwe medewerkers kennismaakten met IPT 
- een opleiding gestart waar alle nieuwe medewerkers kennismaakten met 

bemiddeling 
- een opleiding gestart waar alle nieuwe medewerkers kennismaakten met NVR 
- een opleiding gestart waar alle medewerkers, direct betrokken in de hulpverlening, 

de oplossingsgerichte hulpverlening uitgebreider exploreerden 
- de deelname van alle leidinggevenden van de Wiekslag aan een studiedag omtrent 

radicalisering 
- een JOS (jongeren op school)dag gehouden met een vertegenwoordiging van ieder 

team, direct betrokken in de hulpverlening 
- een opleiding gestart waar nieuwe medewerkers kennismaakten met 

oplossingsgericht werken/signalen van veiligheid 
- een opleiding gevolgd door referentiepersonen omtrent train de trainer, IPT 
- een opleiding gevolgd door referentiepersonen omtrent suïcidepreventie 
- een opleiding gevolgd door referentiepersonen omtrent “samen met kinderen en 

ouders door een (v)echtscheiding” 
- een opleiding gevolgd door referentiepersonen omtrent autisme 
- op de personeelsdagen vorming gegeven omtrent ontwikkelingspsychologie en PH 

aangevuld met diverse workshops, aangaande de expertise die binnen de 
organisatie aanwezig is (vb: inzetten van dieren in de hulpverlening, begeleiden van 
niet-begeleide-buitenlandse-jongeren) 

Bovenstaande opleidingen worden aangevuld met werkbesprekingen en intervisie. Voor het 
team dat specifiek werkt binnen de module vuurtoren vinden deze interne bijeenkomsten 
maandelijks plaats. Het team, dat PH vertegenwoordigt, komt eveneens minimaal één maal 
per maand samen, dit zowel intern als voor intervisies met vertegenwoordigers van andere 
organisaties. Ook onderstaande intervisies werden uitgevoerd: 
 

- tweemaandelijkse intervisie in ieder team, direct betrokken in de hulpverlening, 
omtrent NVR 

- twee maal per jaar in ieder team omtrent geweldloze communicatie 
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Vasthouden en versterken van het opleidingsbeleid voor 2018 is aan de orde. We blijven 
voor alle nieuwe medewerkers inzetten op scholing omtrent de drie pijlers. Uit feedback is 
echter gebleken dat deze opleidingen – ten behoeve van de continuering van hulpverlening - 
meer verspreid zouden moeten worden. Hiermee is rekening gehouden in het VTO 
(vorming, training en opleiding)-beleid voor 2018-2019. In 2018 zijn ook de eerste TOT’s 
(team overstijgende teams) gepland. Nu er een gemeenschappelijke taal in de Wiekslag 
heerst, is het tijd om niet enkel met elkaar te leren maar ook van elkaar. In de TOT’s zal 5 
keer per jaar teamoverstijgend verdieping gezocht worden binnen diverse thema’s (o.a. 
werken aan veiligheid, werken aan netwerken, oplossingsgericht werken). 
 
 
IV.3. Samenwerkingen 
 
De Wiekslag werkt dagelijks samen met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Naast de 
regulier erkende samenwerkingen doen we dit op twee specifieke manieren: de 
oudergroepen en het veiligheidsplan met het netwerk.  
 
De begeleidingen binnen het kader van de oudergroepen, gebeuren bovenop de 
erkenningen. Sinds de opstart van deze trajecten was er nog geen mogelijkheid tot officiële 
erkenning van deze begeleidingsvormen. Toch zien we het als taak en missie van de 
Wiekslag om efficiënt met onze middelen om te gaan zodat zoveel mogelijk gezinnen (zowel 
diegenen die reeds begeleiding krijgen als diegenen die nog wachtende zijn) snel en 
accuraat hulp ontvangen. Gezinnen die deelnemen in oudergroepen of veiligheidsplannen 
met het netwerk hebben op deze manier vlot toegang tot hulpverlening. 
 
Oudergroepen 
In de Wiekslag werken we met de aanpak van het “geweldloos verzet (NVR) in de 
opvoeding”. De methodes en ideeën van geweldloze actieve weerstand van Gandhi en 
Martin Luther King worden gebruikt om ouders te helpen bij het ouderschap. De methode 
om geweldloos verzet te gebruiken in de opvoeding werd uitgewerkt door professor Haim 
Omer van de universiteit van Tel Aviv.  
 
Aanmeldingen voor de oudergroep gebeuren op diverse manieren; ouders rechtstreeks, via 
begeleidende instanties etc. In de oudergroepen leren we ouders om beter met het 
moeilijke gedrag van hun kinderen en jongeren om te gaan. Uit feedback blijkt dat de ouders 
die deelnemen, enthousiast zijn. Ze komen graag en ze leren van elkaar en van de trainers. 
Sedert januari 2017 lopen er in de Wiekslag 4 oudergroepen op permanente basis. Elke 
groep bestaat uit 10 ouders of netwerkpersonen en komen om de 2 weken samen. In 
2017 realiseerden we 100 samenkomsten van telkens 2 uur. 
 
De bedoeling van de oudergroepen is om de methode van het geweldloos verzet te leren en 
te oefenen, om ervaringen te delen met andere ouders en om mekaar te steunen. Niet alle 
ouders starten gelijk in deze groep; af en toe rondt een gezin de deelname af en start er 
een nieuw gezin in de groep. Deze wisselingen brengen een waardevolle mix aan 
deskundigheid en ervaring met zich mee. Op die manier zien en horen startende ouders 
welke stappen andere ouders reeds gezet hebben en worden de ouders die al wat verder in 
het proces staan, erkend in hun groei. Geweldloos verzet gaat in eerste instantie om 
zelfcontrole bij de ouders: acties die zij kunnen ondernemen zodat er mogelijk verandering 
bij het kind of de jongere komt. Einstein zei al: “Als je doet wat je altijd hebt gedaan krijg je 
de resultaten die je altijd hebt gekregen”. 
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Veiligheidsplan met het netwerk 
De Wiekslag zet “ Veiligheidsplan met het netwerk” in bij verontrusting. Het streven is om 
gezinnen te versterken met de methodiek van Familie & Netwerk Conferenties in situaties 
van verontrusting over het welzijn en de veiligheid van jonge kinderen (jonger dan 6 jaar). 
Deze methodiek (Familie & Netwerk Conferenties (F&NC))  heeft zijn effectiviteit bewezen 
via het model van Kelly DeCook, Rochester Minnesota VS.  
 
De aanmelding voor opstart van een veiligheidsplan met het netwerk gebeurt door een 
consulent van een ondersteuningscentrum jeugdzorg, een consulent van de sociale dienst 
bij de jeugdrechtbank of een medewerker van een vertrouwenscentrum inzake 
kindermishandeling als gemandateerde voorziening.  
 
Het veiligheidsplan met het netwerk is kracht- én oplossingsgericht. Gezinnen, kinderen en 
hun netwerk maken met een procesbegeleider vanuit de Wiekslag een veiligheidsplan op, 
opdat kinderen in hun gezin en hun familie kunnen blijven wonen. In 2017 werd er steeds 
gewerkt aan ± 5 veiligheidsplannen met het netwerk. Dit doen we steeds met behulp van 
het organiseren van conferenties waarbinnen een veiligheidsplan wordt opgemaakt, 
uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurd.  
 
Veiligheidsplannen met het netwerk zijn (onder de naam Signs of Safety) ook binnen het 
agentschap Jongerenwelzijn in ontwikkeling; consulenten worden geschoold en er is een 
Vlaamse forumgroep opgericht. De Wiekslag is - op basis van de reeds opgedane ervaring - 
uitgenodigd om deel uit te maken van deze forumgroep. Het doel van de breed 
samengestelde forumgroep is om goede praktijken in kaart te brengen in de hoop een 
inspirerende werking te hebben en de samenwerking tussen diverse partijen te verbeteren. 
 
 
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de Wiekslag met verschillende andere partijen 
samenwerkt. Het zou te ver voeren al deze samenwerkingen te benoemen, om die reden 
een focus op enkele recent gestarte samenwerkingen. 
 
Positieve Heroriëntering 
Binnen Limburg zijn er 6 organisaties (waaronder de Wiekslag) die positieve heroriëntering 
(PH) aanbieden. Het verenigen van deze organisaties binnen een gemeenschappelijke 
stuurgroep heeft als doel PH in het Limburgse hulpverleningslandschap een prominente 
plek te geven en de Limburgse visie op PH en uitwerking daarvan te vertegenwoordigen in 
diverse geledingen. 
 
Vanuit deze samenwerking is er om de 6 weken een intervisie die zich opsplitst in twee 
delen.  

 Eén deel gaat over de coaching en het contact met de aanmelders, en hierin is 
vanuit iedere organisatie 1 persoon aanwezig.  

 Het andere is een intervisiesamenkomst met iedereen die effectief een PH-proces 
begeleidt. 

Bovenstaande intervisies worden aangevuld met periodieke supervisie samen met de 
grondleggers van PH (Columbus- vzw Oranjehuis).  
 
De gezamenlijkheid die hierboven beschreven is, zorgt ervoor dat aanmelders op een gelijke 
manier gecoacht worden en PH op een vergelijkbare manier gebeurt. Om nog een stapje 
verder te gaan in de samenwerking, hebben 3 organisaties (de Wiekslag, Daidalos en Huize 
St-Augustinus) CoLim opgestart. Voordelen van deze intensieve samenwerking zijn:  

 1 meldpunt zodat aanmelders één nummer kunnen bellen en direct weten of er 
binnen de organisaties aangesloten bij CoLim PH opgestart kan worden binnen de 
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maand. Voor de organisaties betekent dit een bundeling van de aanmeldingen en 
bijgevolg minder administratie. 

 Eén iemand voert coachinggesprekken met de aanmelders, waardoor de opleiding 
van coaches efficiënter is. 

 Eén CoLim vertegenwoordiger gaat naar Vlaamse overlegmomenten omtrent PH. 
Hierdoor worden de personele middelen voor overleg geminimaliseerd. 

 
RTJ punt 
De drie samenwerkingspartners van CoLim (De Wiekslag, Huize Sint-Augustinus en 
Daidalos) zijn tevens initiatiefnemers om een RTJ punt uit te bouwen. Het RTJ-punt heeft 
als streven ‘een intersectoraal punt voor een intersectoraal aanbod’ en is in 2017 vanuit 
dit oogpunt ontstaan binnen de structuren van het IROJ. Concreet heeft het RTJ punt als 
doel een breed publiek (gaande van hulpverzoekers, medewerkers uit de brede Instap (CLB, 
CGG, school, OCMW, CAW, …) tot privétherapeuten, huisdokters, etc.) te ondersteunen in 
hun zoektocht naar hulp. Allen kunnen met vragen terecht op 1 centraal telefoonnummer. 
Na contact wordt er met een trapsgewijs systeem gewerkt. De eerste trede is informeren. 
Er wordt op basis van de vraag die gesteld wordt, informatie gegeven over de werking en 
het aanbod van de RTJ voorzieningen. Indien relevant neemt het RTJ punt een actieve rol in 
bij een doorverwijzing naar RTJ aanbieders die nog niet aangesloten zijn bij het RTJ punt of 
alternatieve werkingen zoals het crisismeldpunt. Wanneer er een hulpvraag ligt, start de 
tweede trede: oriënteren. In deze fase komt de link met positieve heroriëntering 
nadrukkelijk naar voren. Er wordt vanuit deze bril gecoacht en mogelijk PH opgestart. Indien 
noodzakelijk is de laatste stap het aanmelden van de hulpverzoeker voor rechtstreeks 
toegankelijke hulp. Wanneer het RTJ-punt geen verantwoordelijkheid kreeg voor het 
geïndiceerde aanbod, wordt een warme overdracht beoogd naar de betreffende aanbieder. 
 
We zijn er als Wiekslag van overtuigd dat er vanuit het RTJ punt heldere informatie 
gegeven wordt aan iedereen die contact neemt over een chaotisch 
jeugdhulpverleningslandschap. Op die manier is duidelijker wie zich waar voor welke hulp 
kan aanmelden. Samenwerking vanuit het RTJ punt betekent voor de organisaties 
efficiënter omgaan met aanmeld-/wachtlijstbeheer. Voor de hulpverzoeker betekent deze 
samenwerking dat hij/zij zelf of hun aanmelder slechts met één persoon contact dient op 
te nemen om een antwoord te krijgen, gecoacht te worden en sneller toegang heeft tot 
hulp. De snellere toegang tot rechtstreeks toegankelijke hulp heeft te maken met de PH-
coaching in de tweede stap waardoor minder hulpverzoekers op een wachtlijst 
terechtkomen én het feit dat de gevraagde hulp geboden wordt door de organisatie die het 
eerste een plek vrij heeft. Een aanvullend streven van het RTJ-punt is om gezinnen die op de 
wachtlijst van rechtstreeks toegankelijk hulp staan op regelmatige basis te contacteren. Op 
die manier blijft er contact en kan waar mogelijk alternatief perspectief biedende hulp 
worden geboden. 
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V. Kwaliteitszorg 
 
 
In 2017 was het grote actiepunt inzake kwaliteitszorg het evalueren en het verbeteren van 
het onthaal van onze cliënten. De bestaande procedures dateerden van in het begin van het 
kwaliteitshandboek (2002). Verder werd de procedure inzake het afsluiten van de 
hulpverlening en de nazorg grondig gewijzigd. Een vast item inzake kwaliteitszorg is de 
zelfevaluatie.  
Onze maandelijkse beleidsvergadering met de afdelingscoördinatoren en de directie 
fungeert als kwaliteitsorgaan. Van hieruit worden alle teams en medewerkers gericht 
betrokken. Deze werkwijze is efficiënt en effectief en houden we verder aan.  
 
Onthalen van cliënten 
Om het onthaal van de cliënten te evalueren, werd er gekozen voor een 
tevredenheidsmeting. In het voorjaar namen 4 stagiairs elk 10 interviews af van cliënten, 
zowel kinderen, jongeren als ouders. Zij deden dit voor alle 8 afdelingen van De Wiekslag. 
Dit resulteerde in 40 interviews op een totaal van 149 cliëntsystemen. De vragenlijst op 
basis waarvan de interviews werden afgenomen, werd voorbereid op de 
beleidsvergadering.  
De resultaten van de interviews werden in het najaar verwerkt door Suzanne Ciroux, 
stagiair master orthopedagogiek Katholieke Universiteit Leuven. Als belangrijkste en 
gemeenschappelijk item werd aangegeven dat de cliënten beter geïnformeerd wensen te 
zijn over de Wiekslag in zijn geheel. Dit werd meteen als verbeteractie opgenomen. Er werd 
een “infoblad” ontwikkeld dat bij elke kennismaking of intake op tafel wordt gelegd en wordt 
besproken (tevens het voorblad van dit werkingsverslag).  
Verder werd de procedure over het onthaal van de cliënten volledig herwerkt. De 
procedure werd sterk vereenvoudigd. Deze procedure behandelt het proces van 
kennismaking of intake tot de start van de begeleiding.  
 
Het doel van de onthaalprocedure is: 

- Een warm onthaal van de cliënten realiseren  
- Volledige informatie verstrekken over de werking van de Wiekslag en over de 

betreffende afdeling  
- Duidelijke afspraken maken op niveau van het cliëntsysteem 

 
Bij de onthaalprocedure word een checklist voor het onthaal gehanteerd. Deze checklist 
bevat een twintigtal items en dient als geheugensteun voor de begeleiders. Ze maakt deel 
uit van het dossier. Ook deze checklist heeft verandering ondergaan in die zin dat er geen 
papieren brochures bij elke cliënt meer worden achtergelaten. In het kader van 
spaarzaamheid en milieuvriendelijkheid konden we het langer verantwoorden op deze 
manier te blijven werken. Gezinnen ontvangen nog steeds de informaties uit de brochures 
en zullen op de achterkant van het “infoblad” een link terugvinden naar alle relevante 
inhouden. 
 
Als laatste actie werd er een systematiek uitgewerkt om tweejaarlijks het onthaal te 
evalueren en bij te sturen door middel van een tevredenheidsmeting. De vragenlijst werd 
verbeterd en opgenomen in de nieuwe procedure “evalueren van het onthaal van de cliënt”. 
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Afsluiten van de hulpverlening en nazorg 

In het afgelopen jaar werd “nazorg bieden” aan de jongeren en hun gezinnen in de kijker 
gezet. In het kwaliteitshandboek van de Wiekslag lezen we dat de voorziene nazorgperiode 
3 maanden is. 

 
Op basis van een beperkte bevraging over “nazorg” bij de jongeren die begeleid worden in 
hun zelfstandig wonen, hoorden we het volgende: 

 
Jana:  “Nazorg is voor mij terecht kunnen bij mijn begeleidster als ik hier nood aan heb. 
Lizette is een persoon waarbij ik steeds terecht kan. Soms heb ik vragen over papieren, 
ook wil ik gewoon eens kunnen vertellen dat alles goed gaat”. 

 
Pieter: “Op 21 jaar is mijn begeleiding gestopt, maar toen had ik net veel problemen. Zo 
brandde mijn huis helemaal af. Ik kon steeds op de steun van Laura rekenen, ook al was 
ik niet meer in begeleiding. Zij vertelde me bij wie ik hulp kon krijgen. En dat waardeer ik 
enorm”. 

 
Hanne: “Ik heb na het stoppen van mijn begeleiding zelf niet meer gebeld. Ik wist dat ik 
mocht bellen of mailen en dat stelde me al gerust”. 

 
Uit datgene wat deze jongeren vertellen, zien we duidelijk dat  ook bij nazorg “maatwerk” 
een gouden regel is. Het nazorgplan wordt samen met de jongere en zijn aanwezig netwerk 
opgemaakt. Elk nazorgplan is uniek. Toch, zoals bij elk plan, zijn er enkele basisregels: 

 
De jongere en het aanwezige netwerk hebben het gsmnummer en emailadres van de 
begeleider en het algemeen nummer van de Wiekslag. 
De begeleider geeft duidelijk aan wat er nog kan (bv. 1 bezoek per 2 weken, een wekelijks 
telefoontje of mailtje,…). De huisbezoeken worden verder afgebouwd. 
De jongere geeft aan hoe hij de nazorg ziet (huisbezoek – telefonisch – email,…). 
Alle betrokken hulpverleners worden vermeld en op de hoogte gebracht van de afronding 
van de begeleiding. 
Tot slot willen we opmerken dat de Brug een aanspreekpunt blijft voor de jongeren en hun 
netwerk die (ooit) werden begeleid vanuit de Brug. Noemen we dit dan “blijvende” nazorg?  

 
 

De zelfevaluatie 

Sedert 2014 schrijft het Agentschap Jongerenwelzijn voor dat de organisaties voor 
bijzondere jeugdzorg hun beleid inzake kwaliteitszorg voeren op basis van zelfevaluaties. De 
resultaten van deze zelfevaluaties vormen de basis voor de kwaliteitsplanning.  
Ieder jaar kies je als organisatie een (aantal) onderde(e)l(en) van de zelfevaluatie om op te 
focussen kwaliteitszorg, kernprocessen, medewerkersresultaten, gebruiksresultaten en 
samenlevingsresultaten). In 2017 werden de kernprocessen onder de loep genomen via de 
methodiek van de zelfevaluatie. De kernprocessen bestaan volgens het sjabloon van het 
Agentschap Jongerenwelzijn uit 5 rubrieken; onthaal van de gebruiker, doelstellingen en 
handelingsplan, afsluiting en nazorg, pedagogisch profiel en gebruiksdossier. Zoals 
benoemd vormen de uitkomsten van deze zelfevaluatie input voor de kwaliteitsplanning van 
2018 (o.a. verslaglegging nog beter in lijn brengen met de pijlers van de Wiekslag, opnieuw 
het thema seksualiteit onder de aandacht brengen in alle afdelingen, evalueren van de 
aangebrachte wijzigingen in onthaal en nazorg). 
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VI. Infrastructuur:  60 jaar streven, 13 engagementen, 10 jaar vooruitblikken 

 

In 2018 bestaat de Wiekslag 60 jaar. Dit is tevens het jaar dat het masterplan 
infrastructuur 2008-2018 gefinaliseerd wordt dankzij het harde werk van de hele. 
Concreet realiseerden we een nieuwbouw voor het dagcentrum De Ark, voor de 
thuisbegeleidingsdiensten Kristal, De Brug en Zevensprong, voor de leefgroepen 17plus en 
jongensgroep en voor de ondersteunende diensten.  

Zoals een mensenleven steeds in beweging is, in een evoluerende maatschappij, zo 
verandert de Wiekslag mee ten dienste van haar cliënten. Het is voor hen dat wij ons in de 
samenleving plaatsen, er deel van uit maken, ze beïnvloeden en er door beïnvloed worden. 
Wij ijveren ervoor dat onze cliënten voldoende plaats krijgen in die samenleving. Wij 
sensibiliseren de samenleving om met een genuanceerde kijk onze doelgroep te kunnen 
benaderen. Wij engageren ons opdat de door ons begeleide kinderen/jongeren en hun 
gezinnen mee de algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen 
onderschrijven. In soberheid zullen we onze vele behoeften trachten te vervullen. Daarmee 
willen we ingaan tegen verspilling van grondstoffen en tegen een wegwerpmentaliteit. We 
streven ernaar afval te voorkomen want de leefbaarheid van moeder aarde en onze zorg 
voor de leefsituaties van de generaties na ons beschouwen we onze verantwoordelijkheid. 
Schaarste zien we niet steeds als een beperking, dan wel als een kans om creativiteit met 
efficiëntie te verbinden. Het is vanuit deze maatschappelijke waarden en visie dat wij onze 
nieuwe gebouwen realiseerden naast de vormelijke, technische en uitvoerende aspecten.  

Op dezelfde manier willen we weer vooruit kijken en verder werken ten dienste van onze 
kinderen en jongeren. Een nieuw masterplan infrastructuur 2018-2028 wordt voorbereid. 
In dit plan is een nieuwbouw van de leefgroep Sprankel en de meisjesgroep opgenomen, 
wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van onze gebouwen en houden we rekening met 
het zorgdragen voor toekomstige generaties. 

In januari 2017 ondertekenden de verschillende zorg- en welzijnskoepels 13 
klimaatengagementen in navolging van het klimaatcongres in Parijs. De sector streeft in 
deze engagementen onder andere naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. De 
Wiekslag wil hier haar engagement in opnemen vanuit dezelfde maatschappelijke waarden 
en visie zoals beschreven in ons kwaliteitshandboek. 

Wat zijn die 13 engagementen waar we ons samen met de sector willen achter scharen ? 

1. Voor alle bestaande gebouwen wil De Wiekslag meestreven naar een jaarlijkse  
     energiebesparing van 2,09%1 tegen 2030. In 2020 wordt deze maatregel een eerste  
     keer geëvalueerd2. 
2. We zullen in de mate van het mogelijke  beroep doen op energieprestatiediagnoses  
     voor onze gebouwen. De minister stelt middelen ter beschikking om  
     energieprestatiediagnoses op maat te financieren. Per voorziening moeten die  
     resulteren in een actieplan met verschillende mogelijke investeringen.  
3. De Wiekslag volgt het engagement van de sector om alle voorgestelde maatregelen uit  
    de diagnose die zich binnen de 5 jaar terugverdienen uit te voeren. Zoniet worden de  

                                                 
1 Wat hierbij als startbasis wordt gehanteerd, maakt mee het voorwerp uit van de operationalisering. 
2 Een voorziening kan vrijgesteld worden van deze doelstelling, of een minder ambitieuze doelstelling 
vooropstellen wanneer ze kan aantonen dat deze jaarlijkse doelstelling onhaalbaar is, tenzij door onredelijke 
uitgaven te doen. Voorzieningen die menen zich in deze situatie te bevinden, worden uitgenodigd om middels 
een externe evaluatie aan te tonen dat er geen redelijk verantwoordbare ingrepen meer mogelijk zijn. 
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    kosten van de diagnose terugbetaald3. 
4. De minister zal tevens middelen ter beschikking stellen om via een rollend fonds te  
    investeren in de voorgestelde maatregelen uit de diagnose die een terugverdienperiode  
    van meer dan 5 jaar kennen. 
5. De Wiekslag zal tegen eind 2020 een klimaatvisieplan uitwerken. In overleg met de  
    sector wordt de inhoud van een klimaatvisieplan nog verder gedefinieerd.  
6. Alle nieuwbouw is vanaf 2018 (datum stedenbouwkundige aanvraag) bijna- 
    energieneutraal en duurzaam. Bijna-energieneutraal is kosten-optimaal voor de  
    bestaande EPN-methodiek. 
7. De Wiekslag zal tegen 2020 een personeelslid aanduiden dat in zijn tijdsbesteding  
    ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt om de rol van klimaatverantwoordelijke op  
    te nemen. We kunnen er echter ook voor opteren om die rol in te vullen via het inhuren  
    van externe expertise of door krachten te bundelen met andere voorzieningen. 
8. De minister zal de koepelorganisaties inhoudelijk en/of financieel ondersteunen om de  
    eerstkomende jaren hun sensibiliseringsrol met kennis van zaken op te nemen. De  
    Wiekslag zal deze sensibilisering opvolgen. 
9. De Wiekslag zal het klimaatthema prominent op de agenda van het bestuur proberen  
    te krijgen.  
10. Er wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie en groene stroom in het  
      aankoopbeleid van De Wiekslag.  
11. Tools voor monitoring/benchmarking worden ontwikkeld door de sector en De  
       Wiekslag zal er gebruik van maken. 
12. De Wiekslag stelt gegevens ter beschikking i.f.v. de klimaatdoelstellingen. 
13. De Wiekslag wil actief betrokken blijven bij de verdere uitwerking en  
      operationalisering en bij de opvolging en evaluatie van de diverse aspecten die het  
      voorwerp uitmaken van deze engagementsverklaring. 
 
 

  

 
 

                                                 
3 De intrestkost in geval van externe financiering wordt mee gerekend bij de berekening van de 
terugverdienperiode. Indien blijkt dat het bekomen van bankfinanciering problematisch is, kan financiering 
vanuit de middelen van het klimaatfonds onderzocht worden. 
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VII. Plannen 2018  
 
 
 

Er wordt reeds enkele jaren ingezet op het nog beter verankeren en verbreden van de drie 
sterke pijlers van de Wiekslag. In 2018 gaan er Teamoverstijgende Teams georganiseerd 
worden waarin er over de afdelingen heen, met en van elkaar wordt geleerd. Tevens zal de 
opleiding “Oplossingsgericht begeleiden en samenwerken” die het voltallig personeel volgde, 
voortgezet worden op beleidsniveau om op die manier oplossingsgericht leidinggeven 
binnen de Wiekslag naar een hoger niveau te tillen.  
 
Opleiding is een belangrijk middel om interne doelstellingen te bewerkstelligen. De Wiekslag 
is steeds een voorloper in het integreren van nieuwe inzichten binnen de organisatie. Hier 
plukken we nu de vruchten van, aangezien op vele gebieden van voorlopen anderen dit pad 
ook kiezen (vb: oplossingsgericht werken en Signs of Safety). Om die reden is niet enkel 
interne vorming en expertisedeling van belang, ook het delen van reeds opgedane kennis en 
ervaring behoort tot onze opdracht. Onze hoop is dat hoe meer we één taal spreken met 
diegenen die betrokken zijn in hulpverlening, hoe beter de hulpverlening is.  
 
Anderen uitnodigen om aan te sluiten bij onze interne opleidingen is een manier om taal te 
delen. In 2017 sloten op die manier collega’s uit de gemandateerde voorzieningen, 
bijzondere jeugdzorg en onderwijs aan op vormingsdagen. In 2018 zal dit uiteraard 
verdergezet worden en willen we specifiek rond NVR een ruimer publiek bereiken.  
 
Een tweede NVR conferentie wordt door de Wiekslag georganiseerd. Tijdens deze 
conferentie zullen internationale experts de laatste nieuwe inzichten gerelateerd aan 
geweldloos verzet, naar voren brengen. Om ook ouders beter te ondersteunen, wordt de 
Nederlandstalige versie van het boekje (uitgegeven door de Wiekslag) vertaald in het Frans 
en Turks. Beide initiatieven hebben als doel het gedachtengoed rondom NVR te delen en te 
verstevigen.  
 
Samenwerken is ook in het beleid van de overheid niet te ontkennen. In alle uitbreidings- en 
projectoproepen die eind 2017 en in de loop van 2018 verspreid worden, staat als eis dat 
er intersectoraal wordt samengewerkt. Concreet wil dit zeggen dat de brede instap, lokale 
besturen, bijzondere jeugdzorg, CAW, CKG, GGZ, VAPH etc. hun samenwerking dienen af te 
stemmen en te verwoorden binnen zulke projectaanvragen. 
 
Als Wiekslag nemen we deel aan opstartende (aanvragende) samenwerkingen rondom  
a) 1Gezin1Plan en b) kleinschalige wooneenheden. Beide oproepen sluiten nauw aan bij de 
missie en visie van de Wiekslag waardoor de beslissing snel gemaakt was via deze 
oproepen een mogelijke uitbreiding te verwerven. Ofschoon het resultaat van deze 
projectaanvragen nog niet bekend is, alvast een doorkijk in wat de Wiekslag voor ogen heeft 
binnen de oproepen. 
 
1Gezin1Plan richt zich op een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het 
idee achter deze oproep is meer continuïteit in hulpverlening voor de gezinnen. Het 
ministerie heeft vastgesteld dat gezinnen steeds vaker een beroep doen op rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp (8% meer in 2016) en dat (o.a. hierdoor) de wachttijden oplopen. 
Een betere samenwerking tussen diverse actoren en (overbruggings-)hulp binnen de 
maand zijn de gewenste uitkomsten van deze oproep. Ook dienen er afspraken te komen 
met de gemandateerde voorzieningen om aan hun vraag voor RTJ tegemoet te komen. Uit 
cijfers blijkt namelijk dat na het rechtstreeks toegankelijk worden van contextbegeleiding, de 
wachttijden voor de gemandateerde voorzieningen verlengd zijn.  
 



 
 

28 

De beschreven oproep sluit nauw aan bij de missie en visie van de Wiekslag die het belang 
onderschrijft van interdisciplinair werken ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van 
jongeren en hun gezinnen. Dit doen we via samenwerking met diverse partijen en hierbij de 
jongeren en hun gezin centraal te stellen. In de missie en visie staat tevens beschreven dat 
we als Wiekslag voorrang geven aan de minst bevoorrechte sociale groepen. Binnen 
bovenstaande oproep vertaalt zich dit naar een streven van het verkorten van de wachttijd 
voor de gemandateerde voorzieningen. Het aanbieden van (overbruggings-)hulp werd in 
voorgaande stukken van dit werkingsverslag reeds beschreven (o.a. oudergroepen en 
veiligheidsplannen met het netwerk) en zal door de Wiekslag ingebracht worden als 
onderwerp binnen de oproep 1Gezin1Plan. 
 
De oproep voor het realiseren van kleinschalige wooneenheden geeft voor Limburg de 
mogelijkheid om 12 jongeren tussen de 16 en 25 samen te laten leven in twee tot drie 
groepen. In deze groepen zal een beperkte professionele begeleiding zijn en verbinding 
worden gelegd met diverse vrijwilligersinitiatieven. De organisaties bijzondere jeugdzorg 
hebben samen verkend in hoeverre clustering of spreiding van deze wooneenheden 
wenselijk is. Uitkomst is een voorkeur voor 3 wooneenheden voor 4 jongeren in Noord, 
midden en Zuid Limburg. Voor elke regio is een kartrekkende organisatie aangeduid. Zoals 
eerder beschreven zijn alle projectoproepen intersectorale oproepen wat samenwerking 
noodzakelijk maakt en initiatieven vanuit andere sectoren mogelijk maakt.  
 
De Wiekslag gaat een aanvraag indienen voor het huisvesten en begeleiden van 4 jongeren. 
De timing van de oproep sluit perfect aan bij de verhuisplannen. Door die verhuis komen 
gebouwen leeg te staan die we bij voorkeur ten voordele van de eigen doelgroep benutten. 
In de missie en visie van de Wiekslag staat beschreven dat we altijd in partnerschap met 
de ruime leefomgeving werken. We zijn steeds samen op zoek naar mogelijkheden voor 
contact tussen de diverse partners en hoe we dit kunnen uitbreiden. Uitbreiden van 
bezoeken en overnachtingen naar huis wil echter niet zeggen loslaten. Dit geldt eveneens 
voor jongvolwassenen; 18 jaar wil niet per definitie zeggen: alleen gaan wonen. Wanneer 
het goed gaat, vinden wij dat we ervoor moeten zorgen dat het goed blijft gaan en er een 
bestendiging kan plaatsvinden alvorens een grote volgende stap te zetten. De kleinschalige 
wooneenheden bieden de kans een tussenstap mogelijk te maken voor jongeren die dit 
nodig hebben in hun groei naar zelfstandigheid. Aanvullend is het luik van de vrijwilligers een 
versterking van de huidige werking. De Wiekslag investeert bij iedere begeleiding in het 
verbreden van het netwerk. Dit netwerk bestaat veelal uit personen die bekend zijn voor de 
jongere of het gezin. Toevoegen van vrijwilligers kan een meerwaarde zijn.  
 
Begin 2018 zal Leen Colemont na 19 jaar als algemeen directeur van de Wiekslag op 
pensioen gaan. Haar opvolgster Liesje Reynders neemt de fakkel over. Om de overdracht 
op een rustige manier te laten verlopen, werken Leen en Liesje vanaf 1 september samen. 
Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat een wisseling van directie geen wisseling van 
koers zal inhouden. “Als iets goed werkt, doe er dan van meer van” leren we in de Wiekslag 
binnen het oplossingsgericht werken. Deze uitspraak is hier volgens Liesje van toepassing. 
Een organisatie die vooruitstrevend is, behouden en versterken en haar medewerkers 
hierin meenemen en scholen vanuit een efficiëntie van middelen met steeds de veiligheid en 
het welzijn van jongeren en hun gezinnen als doel.  
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Lijst van sponsors en Wiekslagsympathisanten  
 

 
 Gift van KMG Boekhouding Herk-de-Stad 

 
 Music for Life 

 
 Lions Club Alken “Land van Wor”: vrijkaarten voor Kinderrijck Bilzen  

 
 Bouwbedrijf Rob Dethier: snoepzakken voor Sinterklaas  

 
 Kiwanis Heilewigis: uitstap naar Bokrijk 

 
 Speelgoedbank 

 
 Mithra Pharmaceuticals: uitstap Forestia 

 
 Gift van Regina Gorissen 

 
 Gift Karen Goedhuys 

 
 Gift Leen Colemont  

 
 Liswood & Tache: ondersteuning website en IT 

 
 Jaarlijkse gift Victor Bleus 

 
  
Van harte dank voor alles! 
Zeker ook aan alle medewerkers en bestuurders die de (ideeën voor) sponsoring 
aanbrachten. 
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Bijlage 1: Training en opleiding alle medewerkers 
 

Opleiding ingericht door 
duur 
(uren) aantal medewerkers 

Personeelsdag 18/05/2017 De Wiekslag vzw 5 57 

Personeelsdag 09/11/2017 De Wiekslag vzw 5,5 63 

IPT voor nieuwe medewerkers De Wiekslag vzw 28 9 

NVR De Wiekslag vzw 3 6 

CAD De Wiekslag vzw 2 1 

Vroeginterventie/voorstelling visie middelengebruik Wiekslag CAD Hasselt 3 3 

Bemiddeling voor nieuwe medewerkers De Wiekslag vzw 3,5 8 

Oplossingsgerichte hulpverlening en oplossingsgericht samenwerken Vraagkracht 13 52 

Geweldloze communicatie De Wiekslag vzw 3,5 52 

Intervisie geweldloze communicatie De Wiekslag vzw 1,5 14 

JOSdag De Wiekslag vzw 3,5 4 

Lezing H.Omer en U.Weinblatt: NVR - shame - reflecting - mirroring Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet 6,5 9 

Studiedag: Puberaal, lastig of radicaal? VVSG en stad Genk 7 7 

Dialoogdag   6,5 1 

Inspiratiesessie nieuwe codex CLB 3 1 

Inspiratiesessie risicoanalyse psychosociale aspecten CLB 3 1 

Insisto Jongerenwelzijn 6 2 

teamdag netwerkactivering - versterking/omdenken/verslaggeving De Brug 4,5 6 

Teamdag Jongensgroep Jongensgroep 4 6 

teamdag Sprankel Sprankel 3,5 5 

teamdag geweldloze communicatie Administratie 3,5 4 

Buddy's intervisie CBAW Tangram CBAW 3 2 

Intervisie CBAW De Brug 4,5 5 

Intervisie CBAW Amber 3 2 
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Zelfmoordpreventie   18 1 

Train de trainer OLO 3,5 3 

Autisme in het onderwijs H.Hartinstituut Tessenderlo 2 1 

Focusgroep sociale bemiddeling Uitzendwerk 2 1 

Omdenken en opvoeden Omdenken Nederland 2 1 

Omdenkshow: Lastige kinderen? Heb jij even geluk, Omdenken Nederland   1 

Sociale huisvesting procedures OCMW Hasselt 1,5 1 

30 jaar Hasselts Overleg Welzijnswerk HOW 3 1 

Oplossingsgerichte begeleiding en psychotherapie   97,5 1 

Taal geven aan verontrusting   4 1 

Vorming MaPa-box MSOC-CAD Brabant 3,5 10 

Supervisie PH PH Limburg en Kortrijk 4 6 

Kinderen betrekken in de PH begeleiding MFC Combo Leuven 6 1 

PH medewerker COLim en Colombus 21 5 

Focus op de hulpverlener De Kering 6,5 6 

Omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel Mané Limburg 5 1 

Platform Thuisbegeleidingsdiensten Limburg 2 1 

Basisopleiding Signalen van welzijn en veiligheid De Wiekslag vzw 13 1 

Kinderen uit de knel   17 1 

mentorendag PXL PXL departement social work 6,5 1 

Vlaggensysteem De Wiekslag vzw 1,5 3 

Inspiratiedag Arktos Arktos 5 2 

NVR in een gesloten instelling   3 1 

Vormingsmoment traumazorg Rode Kruis Lanaken 3,5 2 

Asielprocedure en opvang asielzoekers provincie Limburg 6,5 1 

Suïcidepreventie bij jongeren DAGG CGG 19,5 1 

Vluchtelingen Onderwijs Vlaanderen en stad Genk 6 1 
 


