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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 de aanwezige talenten en
mogelijkheden. De jongere, diens context en mogelijke andere (hulpverlenings)partners zijn maximaal
betrokken bij het hulpverleningstraject.
Ons hulpaanbod is ingedeeld in regionale clusters met telkens een complementair pakket van
bovenstaande hulpverleningsmodules, nl. de regio’s Oost-Brabant, West-Limburg, Zuid-Limburg en onze
aparte CANO-afdeling Raat. Deze laatste afdeling kende in 2017 uitbreiding, waarover verder meer.

Het tijdelijke project met een verblijfsaanbod voor 12 nietbegeleide minderjarige vreemdelingen, leefgroep Alfabet te Zelem,
werd in 2017 gecontinueerd en kent in de toekomst wellicht een
structurele verankering.

Wat mag je verder nog verwachten?
In dit jaarverslag worden de belangrijkste nieuwtjes en enkele
cijfergegevens uit 2017 weer gegeven.
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Enkele cijfers
Gespreid over de diverse hulpverleningsmodules beschikken we over een
begeleidingscapaciteit van 179 dossiers.
In 2017 werden 122 begeleidingen opgestart en 105 begeleidingen afgerond. In
totaal werden er doorheen het jaar 279 jongeren (en hun gezinnen) begeleid.
Verwijzende instantie
bij opgestarte begeleidingen
Vragen over vrijwilligerswerk
bij Huize Sint-Vincentius?
Contacteer ons per mail:
vrijwilligers@
huizesintvincentius.be
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Vermaatschappelijking van zorg / Verbinding met de omgeving
“Vermaatschappelijking van de zorg”… een trend in het zorglandschap, waarbij we mits de nodige
ondersteuning streven naar maximale integratie van jongeren (en hun gezinnen) in de samenleving.
Vanuit onze organisatie zetten we zeer bewust in op het versterken van de verbinding met de (directe)
leefomgeving (bvb. de buurt, hobbyclubs, sportgelegenheden, school, jeugdbeweging, …) van jongeren.
We merken dat beeldvorming omtrent bijzondere jeugdzorg eerder negatief gekleurd
blijft en gevoed wordt door diverse verhalen in de media. Bijgevolg wensen we ons in
te zetten voor een positievere beeldvorming door actief de verbinding met de
samenleving aan te gaan. Zo stelden we op 19 maart onze deuren van enkele
verblijfsafdelingen te Zelem open voor een 300-tal bezoekers tijdens de ‘Dag van de
Zorg’ . De feedback was unaniem lovend en we zijn in het opzet geslaagd om althans
een deel van de maatschappij een andere blik te gunnen op jeugdzorg.
Ook deden we mee aan de actie ‘Music for Life’, om zo extra ontspanningsmogelijkheden te bieden aan
onze jongeren. Verschillende particulieren, verenigingen en scholen hebben t.v.v. onze organisatie een
actie op poten gezet. Maar ook vanuit de organisatie zelf ontstonden leuke initiatieven (vb. spaghettidag,
tweedehands speelgoedbeurs, quiz) waarop we heel wat buurtbewoners/sympathisanten mochten
verwelkomen. We gaven ook een eerste maal een informatiekrantje uit.
We zetten sterker in op het betrekken van niet-professionelen in de hulpverlening en denken hierbij o.a.
aan steungezinnen voor jongeren, vrijwilligers die in het kader van dagbesteding iets willen betekenen (vb.
atelierwerking, moestuinieren) en vrijwilligers die de dagdagelijkse werking ondersteunen (vb. leesmoeke,
huiswerkbegeleider, kookvrouw).
Via deze weg willen we alle vrijwillig helpende handen nogmaals danken, alsook allen die onze werking
met een gift ondersteunden!

In 2017 realiseerde vzw Huize
Sint-Vincentius een totale bezetting
van 92.60 % op erkenningsniveau.
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Nieuwe erkenning 5 modules contextbegeleiding
in functie van uitstroom uit een gemeenschapsinstelling
(meisjes)
Eind 2016 ontvingen we een positief antwoord op onze aanvraag tot uitbreiding met 5
modules contextbegeleiding kortdurend krachtgericht i.f.v. uitstroom uit een
gemeenschapsinstelling.
De begeleiding van de meisjes, die voor deze modules worden aangemeld, start reeds tijdens de periode
van hun verblijf in een gemeenschapsinstelling en heeft als doel de slaagkansen op integratie in de
maatschappij te vergroten. Dit wordt beoogd door een intensieve begeleiding bij voorkeur in de eigen
context of in een alternatieve omgeving wanneer dit niet mogelijk is, dit telkens op maat van de vraag en
in overleg met alle betrokken partijen.
De problematiek van deze doelgroep van meisjes is erg complex en bevindt zich vaak op de grens tussen
verschillende sectoren jeugdhulp: een moeilijke thuissituatie, een psychische en/of psychiatrische
problematiek al dan niet in combinatie met verminderde mentale mogelijkheden.
Om de kwaliteit van deze begeleidingen te borgen en ervaring op te doen met methodieken en werkwijzen
uit de sector VAPH, kozen we ervoor de reeds bestaande samenwerking met vzw Sint-Ferdinand uit
Lummen te versterken door outsourcing van 2 begeleiders uit hun personeelsploeg naar het team dat in
onze organisatie voor deze begeleidingen instaat. Deze samenwerking ging gelijktijdig met de start van
deze nieuwe erkenning op 1 april 2017 in en bleek een absolute meerwaarde te zijn. Kennis, ervaring,
specifieke sectorale werkwijzen en procedures werden uitgewisseld met wederzijdse beïnvloeding tot in
beider ruimer organisaties. Op het einde van 2017 werd beslist de outsourcingovereenkomst te verlengen
in 2018.
Op deze manier zorgen we niet alleen voor een meer kwalitatieve en onderbouwde aanpak in de
begeleiding van deze meisjes, maar werken we ook mee aan de voorbereiding van de evolutie naar één
sector jeugdhulp vanuit de praktijk.

Nog wat cijfers…
Conclusie 1: de capaciteit van 8 modules CBAW
is te beperkt voor de ervaren noden i.f.v.
doorstroom van jongeren (vooral) uit de
module verblijf naar begeleid alleen wonen.

Bezetting
CBAW-modules (N=8)

Conclusie 2: we ervaren een tekort aan mobiele
modules om een kwalitatieve uitstroom uit
verblijf en dagbegeleiding te realiseren.

138%

M.i.v. contextbegeleiding na
verblijf of dagbegeleiding

160.9%

Mobiele modules (N=32)

115.9%

Brug naar volwassenheid…
Al geruime tijd merken we dat jongeren nog niet ‘klaar zijn’ om de stap naar alleen wonen te zetten op 18
of 20 jaar (wanneer de verblijfsmodule eindigt). Ze vragen zelf om langer begeleid te worden, geven aan
eenzaam weg te kwijnen als begeleiding weg valt en/of beschikken nog niet over voldoende vaardigheden
om hierin te slagen. Bovendien is ook het vinden van (betaalbare en goede) huisvesting een hele uitdaging.
Als organisatie zochten we dan ook naar een alternatief aanbod, een stapje tussen
verblijf in een leefgroep en het op eigen benen staan. Wanneer zich in het najaar
van 2017 een opportuniteit rond huisvesting aandiende, twijfelden we dan ook niet.
Alle voorbereidingen werden getroffen om een project op te starten waarbij
jongeren die uitstromen uit een residentiele begeleiding kunnen co-housen,
alvorens effectief alleen te wonen. Het project kent opstart met inhuizing van eerste
bewoners medio 2018.
Wanneer we eind december 2017 een oproep vanuit de overheid mochten ontvangen omtrent uitbreiding
kleinschalige wooneenheden voor jongvolwassenen, konden we dit inhoudelijk matchen aan ons intern
project en we overwegen een aanvraag tot uitbreiding hiervoor in te dienen.
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Verder zetten we in op de vormgeving van het agressiebeleid in de
praktijk en dit via diverse kanalen; binnen de interne commissie
agressiecoaches prikkelden deelnemers elkaar om knelpunten te
bespreken en goede praktijken uit te wisselen, de interne
intervisiegroep LSCI (Life Space Crisis Intervention) ging zijn
tweede jaargang in met nieuwe deelnemers en d.m.v. een
uitgebreider
vormingsaanbod
zetten
we
in
op
competentieversterking inzake conflict- en agressiehantering.
Zo werd, naast een basisopleiding LSCI, voor het eerst ingezet op
vorming Geweldloos verzet/Nieuwe autoriteit. Diverse afdelingen
gingen zelf aan de slag in de concrete uitwerking van het
agressiebeleid, op maat van hun doelgroep en werking.

!!! Samenwerking !!!

Zo organiseerden we op vraag van onze medewerkers interne
oefensessies over het oplossingsgerichte werken, waarbij het
basiskader werd opgefrist en er in oefengroepjes de link werd
gelegd met de vormgeving en inhoudelijke opbouw van
handelingsplannen.

Niets meer zonder samenwerking! De visie van
gedeelde zorg, het samen dragen van en
verantwoordelijk zijn voor een traject, vindt
meer en meer ingang.

We versterkten de in de organisatie gangbare visies en praktijken.

Ook Huize Sint-Vincentius zet erg in op netwerkverbreding (zowel
professioneel als niet-professioneel) vanuit het bloembladmodel,
waarbij we onszelf beschouwen als een blad naast de anderen, een
schakel erbij indien nodig.

Wat we nog deden in 2017…

Feedbackbevraging
Omdat
we
het
belangrijk
vinden
dat
jongeren
en
ouders
/
opvoedingsverantwoordelijken tevreden zijn over de begeleiding, over de manier
waarop we met hen omgaan en over het gehele aanbod van onze organisatie, hebben
we het hen gevraagd a.d.h.v. onze nieuwe feedbackbevraging.
Wij zijn dankbaar voor de gegeven feedback, die input levert voor continue verbetering
van onze hulpverlening.
O.b.v. de gekregen feedback dat er bij opstart te veel informatie op ouders af komt, pasten we de
procedure aan en verspreiden we deze info nu over de begeleidingsperiode.
Er waren opvallende gelijkenissen met de feedback gekregen uit een georganiseerd jongerenmoment,
waarbij we (ex-) jongeren uitnodigden om hun ervaringen te delen omtrent ‘schakelingen’ (overgangen in
hun begeleidingstraject). Ook bevroegen we hen naar competenties van een ‘goede begeleider’ (met wat
maakt iemand het verschil).
Op basis van deze feedback staan we in onze verbeteracties 2018 stil bij de brug naar volwassenheid (zowel
de voorbereiding als de effectieve transitie).
De beleidskeuze om een contextbegeleider te koppelen aan het traject van de jongere (dus behoud bij
schakeling), werd door de feedback positief bevestigd.
We polsten tevens naar de ervaringen van medewerkers bij het afnemen van deze vernieuwde
feedbackbevraging.
Hierbij geven we ook het startschot om toekomstige thema’s ook te toetsen bij zowel cliënten als
medewerkers alsook verder in te zetten op bevraging van jongeren omtrent het thema schakelingen, met
als doel een betere afstemming tussen werken op maat en de huidige organisatiestructuur.

Meer info
Meer info over ons aanbod en onze werking
is terug te vinden via de website

www.huizesintvincentius.be
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