Colofon
Het Jaarlijkse Nieuws is het jaarverslag
van vzw Huize Sint-Vincentius, voor de
allereerste keer in een nieuw ‘jasje’.
Uitgave: vzw Huize Sint-Vincentius
Jaargang: 2016
Contact: vzw Huize Sint-Vincentius
Dorpsstraat 72 - 3545 Zelem (Halen)
Ondernemingsnummer: 0418480764

Voorstelling
Huize Sint-Vincentius biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun context die zich
in een kwetsbare levenssituatie bevinden. Ons aanbod bestaat altijd uit de begeleiding aan huis van het
gezin en de context van de jongere, wat gecombineerd kan worden met dagbegeleiding in groep, verblijf
in een leefgroep, kamertraining, crisisverblijf of autonoom wonen.
We werken op maat en aanklampend en zijn gericht op het versterken van aanwezige talenten en
mogelijkheden. We trachten hierbij de jongere, diens context en mogelijke andere
hulpverleningspartners maximaal te betrekken.
Op organisatorisch vlak hebben we ons aanbod ingedeeld in regionale clusters met telkens een
complementair pakket van bovenstaande hulpverleningsmodules, namelijk de regio’s Oost-Brabant,
West-Limburg, Zuid-Limburg en onze aparte CANO-afdeling Raat. Daarnaast beschikken we over een
verblijfsaanbod voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen onder de vorm van een tijdelijk project,
leefgroep Alfabet.

Wat mag je verwachten?
In dit jaarverslag worden de belangrijkste nieuwtjes uit
2016 weer gegeven en tonen we ook enkele
cijfergegevens van het afgelopen jaar.
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Directiewissel
Na meer dan 30 jaar engagement nam de algemeen directeur, Jef Lemmens, in
de zomer van 2016 afscheid van deze organisatie wegens het bereiken van de
pensioenleeftijd. Jef stond jarenlang aan het roer van Huize Sint-Vincentius en
was bepalend voor de richting, organisatie en structuur van de vzw.
De wissel in directie bood de gelegenheid om de verantwoordelijkheden van het directieteam te
evalueren en opnieuw te omschrijven in functie van de doelstelling en opdracht van de organisatie.
In de nieuwe structuur wordt het directieteam aangestuurd door een algemeen directeur, een functie
die werd toebedeeld aan Fran Segaert, voordien adjunct-directeur in Huize Sint-Vincentius. Samengevat
is de algemeen directeur eindverantwoordelijke voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt en
verzorgt zij de externe relaties met de diverse partners, binnen en buiten de sector.
De algemeen directeur wordt hierbij ondersteund door een adjunct-directeur, die instaat voor het
pedagogisch beleid en de inhoudelijke opvolging van de diverse samenwerkingsverbanden en projecten.
Ine Thomassen, voormalig stafmedewerker, werd tot adjunct-directeur benoemd.
De stafmedewerker is het derde lid van het directieteam en volgt de werking van de ondersteunende
diensten op, zoals het financieel beleid, het beheer van de gebouwen, juridische zaken en verzekeringen
en zij ondersteunt het personeelsbeleid. Deze functie werd aan Nathalie Heylen, een nieuwe aanwinst in
onze organisatie, toebedeeld.

Enkele cijfers
Project Alfabet:
Opvang en begeleiding van NBMV
Huize Sint-Vincentius werd, samen met nog enkele
andere organisaties in de jeugdzorg, in 2016 één van
de partners in de opvang en begeleiding van
kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
(NBMV). Dit aanbod wil een antwoord bieden op de
plotse en enorme toestroom van vluchtelingen in ons
land sinds het najaar van 2015.
Het betreft een samenwerking tussen de Federale
Overheidsdienst Fedasil en het Vlaams Agentschap
Jongerenwelzijn, onder de vorm van een
projectsubsidiëring, voorlopig begrensd in de tijd
(momenteel tot en met 30 juni 2018).

In 2016 werden er in
totaal 249 jongeren (en
hun gezin) begeleid in
één van de zes
hulpverlenings-modules.
110 nieuwe begeleidingen werden opgestart.
94 begeleidingen werden afgerond.
27 begeleidingen schakelden doorheen het jaar
over naar een andere hulpverleningsmodule.
Verwijzende instantie bij 110 nieuwe
begeleidingen
Andere
23

Na een korte voorbereiding startte de afdeling Alfabet
in de zomer van 2016. In augustus ontving het nieuwe
begeleidingsteam 9 Afghaanse jongens. In december
werd de 10e jongere opvangen en begin 2017 was de
afdeling met capaciteit 12 volledig volzet.

Fedasil
10

JRB
47

OCJ
30

Het begeleiden van deze specifieke doelgroep is nieuw voor onze organisatie. In eerste instantie was het
even zoeken, zowel m.b.t. het pedagogisch begeleidingsconcept als in de samenwerking binnen het
nieuwe team van begeleiders. Ondertussen ervaren we deze bijkomende projectmatige erkenning als
een absolute meerwaarde en verrijking voor onze organisatie.
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Inzet op vrijwilligerswerking /verbinding met de omgeving
Vzw Huize Sint-Vincentius zette in 2016 bewust in op het versterken van de verbinding met de
leefomgeving van de organisatie. We willen zelf in contact treden met de ons omringende samenleving
en deze ook in huis brengen. We vinden het belangrijk ons meer te profileren als deel van de
maatschappij, en niet als een wat aparte, niet toegankelijke en onbekende hulpverlener aan de rand.
In dit kader organiseerden we in april
2016 “open-deur-moment” voor de
inwoners van Zelem waarin we de
geschiedenis, werking en structuur
van de organisatie voorstelden.

Daarnaast zetten we in op de actualisering
van ons vrijwilligersbeleid met als doel de
vrijwilligerswerking uit te bouwen om de
wederzijdse interactie tussen jongeren en
de samenleving te versterken.

Samen met de vrijwilligerswerking die vanuit de gemeente Halen opgestart werd ter ondersteuning van
vluchtelingen, participeerden we aan meerdere ontmoetingsmomenten waarbij gezocht werd welk
aanbod van vrijwilligers kan matchen met noden binnen onze organisatie.
Al deze initiatieven leidden tot de start of hernieuwing van contacten met een aantal vrijwilligers en
overlegfora in de korte omgeving van de organisatie. Ook in de komende periode zullen we hier bewust
verder op inzetten.

Feedbackmeting
Vragen over
vrijwilligerswerk bij
Huize Sint-Vincentius?
Contacteer ons per mail:
vrijwilligers@
huizesintvincentius.be

Onze organisatie hecht veel belang aan het
continu verbeteren en bijsturen van onze
werking in functie van de missie en
doelstellingen van de organisatie, zowel op
niveau van de individuele hulpverlening,
als op niveau van de afdeling, als op niveau van de organisatie.

Nog wat cijfers…

De ervaringen van jongeren en hun context die in de
begeleiding participeert, zijn voor ons belangrijk inputmateriaal
om de kwaliteit van onze werking op de diverse domeinen, te
evalueren en bij te sturen.

24 % van de jongeren in begeleiding
kregen in 2016 bijkomende
ondersteuning vanuit geestelijke
gezondheidszorg (ambulante
opvolging CGGZ, opname K-dienst
voor observatie of behandeling,
ambulante opvolging door
kinderpsychiater, …)

De bestaande tevredenheidsbevragingen gaven ons niet dit
beoogde effect. We wilden een klimaat ontwikkelen om
informele én formele feedback te faciliteren. We ontwikkelden
hiertoe een jaarlijkse feedbackbevraging a.d.h.v. een diepteinterview. Deze wordt afgenomen bij alle in de begeleiding
betrokken cliënten. Daarnaast kiezen we ervoor om jaarlijks
een ad hoc thematische bevraging te doen.

Alfabet in cijfers

Bezetting

Onderwijs: 7 van de 10 jongeren volgden
in 2016 OKAN-onderwijs, 3 van de 10
volgden een richting TSO.

In 2016 realiseerde
vzw Huize Sint-Vincentius
een totale bezetting van 92.60 %
op erkenningsniveau.

Voogden: 6 van de 10 jongeren hebben
een vrijwillige voogd, 4 hebben een
professionele voogd.
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Project Back to Basics
Onze organisatie participeert in het sectorale project Back to Basics, met als doel
de herwaardering van het leefklimaat in verblijf.
Hoewel de focus van het project op de module verblijf ligt, kozen we er binnen
onze organisatie voor om in te stappen met alle afdelingen verblijf en
dagbegeleiding in groep.
Een interne werkgroep met een vertegenwoordiging vanuit elke afdeling waakt over het verloop van het
project en brengt beweging in de eigen afdeling alsook in de ruimere organisatie. We zijn aanwezig bij de
stuurgroep van het sectorale project en participeren in een regionale intervisiegroep. Doorheen het jaar
werkten we, met input vanuit alle afdelingen, de visie op positief leefklimaat uit. Het afgewerkte product
vond via de vertegenwoordigers van de werkgroep opnieuw de weg naar de afdelingen en allen werken
hard om het leefklimaat in de afdelingen nog te verbeteren.
In het najaar van 2016 vond er een grootschalige meting rond het thema leefklimaat plaats bij jongeren
in de afdelingen. De resultaten werden per afdeling geanalyseerd en verbeteracties zullen per afdeling
opgezet worden met het oog op verbetering van het leefklimaat in de afdeling. Dit proces krijgt verder
vorm in 2017 en 2018, o.a. met nieuwe (evolutie)metingen.
Een leuk ‘neveneffect’ van deze werkgroep is het leren van elkaar over afdelingen heen. Medewerkers
horen positieve elementen vanuit een andere afdeling en implementeren dit binnen de eigen afdeling.
De lerende organisatie in praktijk.

Intersectoraal zorgnetwerk /

Nog meer cijfers…

Intersectoraal samen werken

Spreiding over provincies (o.b.v. domicilieadres) bij
de 110 opgestarte begeleidingen in 2016.

Onze organisatie engageerde zich eind 2015 in
het intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-Brabant/
Brussel en Limburg, toegankelijk voor jongeren
met een meervoudige problematiek die niet via
inzet van reguliere hulp gepaste zorg vinden. We
bieden een woonfunctie aan voor meisjes vanaf
15 jaar alsook time-out mogelijkheid voor
jongens/meisjes vanaf 2 jaar. Samen met andere
betrokken partners gaan we voor het langdurig
vast houden van jongeren, ook na
meerderjarigheid.

BrusselsHoofdstedelijkGewest
2%

Spreiding over provincies
Andere
10%

Antwerpen
6%

VlaamsBrabant
25%

Limburg
56%

We merken almaar meer het belang van de
betrokkenheid van andere sectoren (vb. GGZ)
binnen individuele hulpverleningstrajecten.
Maar ook structureel vindt intersectorale samenwerking meer en meer ingang. Zo bestaat er een
outsourcingsovereenkomst tussen onze vzw en O.C. Sint-Ferdinand i.f.v. de uitbreiding (april 2017) met 5
modules ‘contextbegeleiding kortdurend intensief’ binnen onze organisatie. In de toekomst zal vzw Huize
Sint-Vincentius ook fungeren als toeleider voor een nieuw initiatief k-bedden in de regio Diest.

Meer info
Meer info over het aanbod en de werking van vzw Huize Sint-Vincentius is terug te vinden via de website

www.huizesintvincentius.be
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