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Woord vooraf 
 

Beste lezer, 

 

Ik ben blij u het jaarverslag MFC Combo voor te stellen. Combo is een voorziening voor Integrale 

Jeugdzorg. We bieden aangepaste zorg aan kinderen en jongeren in problematische situaties. In dit 

jaarverslag vind je een overzicht van onze activiteiten in 2016. Ieder jaar opnieuw is het een opgave 

om verhalen uit de praktijk weer te geven in cijfers en tabellen.  Het jaarverslag geeft globale cijfers en 

ook beknopt per unit. Hierbij ook een korte reflectie.  

2016 was weer een uitdagend jaar. Inhoudelijk werden we verder aangezet om onze werkwijze in 

verontrustende situaties verder uit te werken. Het decreet Integrale jeugdzorg geeft alle 

jeugdhulpverleners een grotere verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. De Combobox 

is daar ons instrument bij uitstek voor. Het is een instrument om op een krachgerichte manier te 

werken met ouders rond de veiligheid en het welzijn van hun kind.  

We werden ook verder uitgedaagd om onze weg te vinden in de veranderingen van Integrale 

Jeugdzorg..Het rechtstreeks toegankelijk zijn van een groot deel van onze begeleidingen noopt ons  tot  

dus ook  tot het verder het profileren van MFC Combo en het afbakenen van onze doelgroep. 

 Het decreet Integrale jeugdzorg voorziet ook een andere samenwerking met de consulenten. Hier 

kwam meer en meer duidelijkheid, vooral door het doen in de praktijk.  

We werden ook uitgedaagd op beheersvlak. De organisatie financieel gezond houden is één van onze 

belangrijkste bekommernissen op dat vlak. Ook het beheer van het patrimonium hield ons bezig.  In 

de loop van het jaar hebben we een aan aanpassingen in Dam+ qua  brandveiligheid  voorbereid en  

verbouwingen in Malpertuus. Mijn oprechte dank hiervoor aan de Raad van Bestuur.  

 

 

Katelijne Decanniere, 

Directeur MFC Combo 
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Dankwoord 
 

Wij danken de stad Leuven voor onze werkingstoelage, de Fortis Foundation voor de financiële 

steun bij het uitwerken van onze Combobox, de stad Tienen, de Lions Club Kortenberg, United Fund 

for Belgium vzw, D’Ieteren Auto, Reynaers aluminium, vzw Levenskans Vlaanderen,  alle particulieren 

die hun steentje bijdragen en alle anonieme schenkers. 
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1. MFC Combo: Missie en visie 
 

1.1. Visie 
 

In Combo is onze begeleiding gericht op het ontwikkelen van kansen voor kinderen en jongeren in een 

problematische leefsituatie vanuit een geloof in groeikracht en mogelijkheden van elke persoon. Dat 

willen we waarmaken met competente en creatieve medewerkers via bijscholing en 

medezeggenschap. Ons engagement wordt bedragen door een pluralistische levensvisie. 

 

Combo telt gemiddeld 61 werknemers, 4 werkplekken, 6 teams, 77 minderjarigen die begeleid worden, 

77 modules contextbegeleiding waarvan 48 modules laagintensief, 19 modules breedsporig, 4 modules 

positieve heroriëntering.  

 

 
Combo staat voor: 
 

C ontextbegeleiding 

O p maat 

M aatschappelijke participatie is de invalshoek 

B etrouwbare omgeving 

O pen huis 
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1.2. Cijfers 2016 
 

IN: 65 opgestarte begeleidingen 

  CB DB V crisisV TCK CBAW Totaal 

Dam+  1 6 9 5 - - 22 

Trommel+ 0 4 1 1 - - 6 

Malpertuus 0 3 4 0 4 0 12 

Surdo 19 - - - - - 19 

PH 8 - - - - - 8 

Combo 28 13 14 6 4 0 65 

 

65 nieuwe begeleidingen werden opgestart. Het merendeel hiervan startte in een module 

contextbegeleiding (28). In module verblijf werden 14 begeleiding opgestart en in module 

dagbegeleiding 13.  

Zes jongeren kwamen binnen in de module crisisverblijf: 1 kortdurend crisisverblijf in Trommel+ 

schakelde na afloop als vaste begeleiding in verblijf. Van de vijf crisisopnames in Dam+ waren drie een 

crisisverblijf via crisismeldpunt. Twee begeleidingen startten in kortdurend crisisverblijf, waarvan één 

begeleiding na afloop naar de module verblijf schakelde.  

Time-outs werden niet opgenomen in bovenstaande cijfers.  

In 2015 waren er 63 opnames. In 2014 werden 47 begeleidingen opgestart.  

 

UIT: 55 beëindigde begeleidingen 

 

  CB DB V crisisV TCK CBAW Totaal 

Dam+  1 5 4 4 - - 16 

Trommel+ 1 2 0 0 - - 3 

Malpertuus 1 0 4 0 0 5 11 

Surdo 17 - - - - - 17 

PH 10 - - - - - 10 

Combo 30 7 9 4 0 5 55 

 

Op het moment dat de begeleiding stopte, waren 30 begeleidingen thuisbegeleidingen. Voor zeven 

begeleidingen was de module dagbegeleiding actief, negen jongeren verbleven in verblijf en vijf 

jongeren woonden zelfstandig onder het statuut CBAW. 

Van de zes opgestarte begeleidingen in crisisverblijf, werden vier begeleidingen afgerond (3 via 

crisismeldpunt en 1 kortdurend crisisverblijf).  

Kortstondige time-outs werden niet mee opgenomen in de cijfers.  

In 2015 werden 59 begeleidingen beëindigd en in 2014 werden er 55 afgerond. 
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Bestemming na einde begeleiding 

30 beëindigde begeleidingen met module contextbegeleiding (= contextbegeleiding laagintensief, 

contextbegeleiding breedsporig, thuisbegeleiding Surdo, contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering): 

- Opvolging door VK: 1 

- Naar gemeenschapsinstelling: 1 

- Opvolging door Kind & Gezin: 1 (PH) 

- Opvolging door SDJ: 2 

- Ambulante CGG: 3 (waarvan 1 PH) 

- Opvolging door CGG: 2 

- Terug naar huis: 2 (2 afbouw vanuit Verblijfsmodule) 

- Naar langdurige thuisbegeleiding: 3 

- Opvolging door CLB: 4 (waarvan 3 PH en 1 Surdo) 

- Naar dagbegeleiding: 5 (waarvan 3 PH) 

- Geen verdere hulpverlening: 6 (waarvan 2 PH en 4 Surdo) 

 

 7 beëindigde dagbegeleidingen: 

- 4 naar huis (waarvan 2 nadien opgestart in module verblijf in onze leefgroep Contrabas) 

- 1 naar verblijfsvoorziening 

- 1 naar gemeenschapsinstelling 

- 1 Ambulante VAPH en ambulante GGZ 

 

9 beëindigde begeleidingen module verblijf: 

- 4 terug naar huis (waarvan 1 naar moeder in het buitenland) 

- 4 stroomden door naar een andere verblijfsvoorziening  

- 1 ging naar CAW/begeleid wonen 

 

4 crisisverblijf: 

- 1 opstart langdurig verblijf in Dam+ 

- 3 keerden terug naar huis (waarvan 1 binnen de maand opstartte in langdurig verblijf in Dam+) 

 

Er waren geen beëindigde begeleidingen vanuit TCK, wel 1 begeleiding vanuit TCK afgebouwd naar 

contextbegeleiding en van daaruit gestopt. 

 

5 CBAW: 

- 4 jongeren bleven zelfstandig wonen 

- 1 jongere ging terug thuis bij ouders wonen 
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BEZETTING COMBO 2016 - Begeleidingen 

 
GEMIDDELD AANTAL BEGELEIDINGEN PER MAAND 

  MALPERTUUS DAM+ TROMMEL+ SURDO PH COMBO 

Cumulatief 
gemiddeld 

aantal 
begeleidingen 
op jaarbasis 

MALPERTUUS 

% 

DAM+ 

% 

TROMMEL+ 

% 

SURDO 

% 

PH 

% 

COMBO 
% 

Cumulatief 
gemiddelde 

% op 
jaarbasis 

Januari 23,87 21,16 11,00 12,90 3,00 71,94 71,94 85% 106% 85% 108% 75% 93,4% 93,42% 

Februari 25,45 22,83 12,52 13,14 3,24 77,17 74,55 91% 114% 96% 109% 81% 100,2% 96,82% 

Maart 26,71 20,03 12,94 12,29 4,32 76,29 75,13 95% 100% 100% 102% 108% 99,1% 97,57% 

April 28,00 20,60 13,93 12,00 4,67 79,20 76,15 100% 103% 107% 100% 117% 102,9% 98,90% 

Mei 28,74 20,23 12,55 12,00 4,03 77,55 76,43 103% 101% 97% 100% 101% 100,7% 99,26% 

Juni 28,57 20,90 12,83 11,77 4,07 78,13 76,71 102% 105% 99% 98% 102% 101,5% 99,63% 

Juli 29,07 22,80 13,00 10,97 4,17 80,00 77,18 104% 114% 100% 91% 104% 103,9% 100,24% 

Augustus 25,47 23,87 12,83 11,70 4,03 77,90 77,27 91% 119% 99% 98% 101% 101,2% 100,35% 

September 21,00 23,33 12,00 13,00 3,00 72,33 76,72 75% 117% 92% 108% 75% 93,9% 99,64% 

Oktober 24,00 21,50 12,00 12,33 1,43 71,27 76,18 86% 108% 92% 103% 36% 92,6% 98,93% 

November 26,00 21,20 13,73 12,90 0,00 73,83 75,96 93% 106% 106% 108% 0% 95,9% 98,66% 

December 26,00 22,00 14,73 12,17 0,90 75,80 75,95 93% 110% 113% 101% 23% 98,4% 98,64% 

               

 Nota              

         

 * Combo heeft 77 begeleidingsplaatsen           

 * Malpertuus heeft 28 plaatsen, Dam+ 20, Trommel+ 13, Surdo 12 en PH 4        
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In 2015 was er een stijging van het gemiddeld aantal begeleidingen ten opzichte van 2014. Het 

gecumuleerde jaargemiddelde steeg met een kleine 2 % naar 93% (2015). Dit kwam overeen met 2,3 

begeleidingen. Deze trend wordt stevig verdergezet in 2016. Het gecumuleerde jaargemiddelde steeg 

met maar liefst de volle 5% naar ruim 98%. In termen van gemiddeld aantal begeleidingen betekent 

dit 4,3 gemiddeld aantal begeleidingen méér dan vorig jaar en 6,6 meer dan in 2014.  

 

 Gecumuleerd gemiddelde % Trend 

2016 75,95 begeleidingen 98,64 +5,62% (= +4,3 begeleidingen) 

2015 71,63 begeleidingen 93,02 +1,79% (= +2,3 begeleidingen)  

2014 69,33 begeleidingen 91,23  
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Bijlage: BEZETTING COMBO 2015 - Begeleidingen 

 
GEMIDDELD AANTAL BEGELEIDINGEN PER MAAND 

  MALPERTUUS DAM+ TROMMEL+ SURDO PH COMBO 

Cumulatief 
gemiddeld 

aantal 
begeleidingen 
op jaarbasis 

MALPERTUUS 

% 

DAM+ 

% 

TROMMEL+ 

% 

SURDO 

% 

PH 

% 

COMBO 
% 

Cumulatief 
gemiddelde 

% op 
jaarbasis 

Januari 24,77 16,65 8,39 11,94   61,74 61,74 88% 83% 65% 75%   80,2% 80,18% 

Februari 26,71 17,75 8,54 14,82  67,82 64,78 95% 89% 66% 93%  88,1% 84,13% 

Maart 26,00 23,29 10,94 16,68  76,90 68,82 93% 116% 84% 104%  99,9% 89,38% 

April 26,00 23,47 11,97 15,93  77,37 70,96 93% 117% 92% 100%  100,5% 92,15% 

Mei 25,87 23,68 12,39 15,00  76,94 72,15 92% 118% 95% 94%  99,9% 93,71% 

Juni 24,97 19,50 13,67 15,90  74,03 72,47 89% 98% 105% 99%  96,1% 94,11% 

Juli 25,55 18,90 11,29 15,71 1,52 72,97 72,54 91% 95% 87% 112% 76% 94,8% 94,21% 

Augustus 25,48 19,74 10,97 15,03 2,00 73,23 72,62 91% 99% 84% 107% 100% 95,1% 94,32% 

September 25,97 17,70 9,40 12,83 2,00 67,90 72,10 93% 89% 72% 107% 50% 88,2% 93,64% 

Oktober 24,81 18,39 11,58 13,77 2,00 70,55 71,94 89% 92% 89% 115% 50% 91,6% 93,43% 

November 24,20 19,33 10,77 14,47 1,10 69,87 71,76 86% 97% 83% 121% 28% 90,7% 93,19% 

December 24,06 20,00 10,58 13,29 2,26 70,19 71,63 86% 100% 81% 111% 56% 91,2% 93,02% 

               

               

 Nota              

 * 80 % bezettingsgraad komt overeen met 61,6 begeleidingen        

 * Combo heeft 77 begeleidingsplaatsen           

 * PH: erkenning sinds 1/1/2015 voor 4 plaatsen, 2 plaatsen opengesteld op 1/7 en 4 plaatsen opengesteld op 1/9    

 * Surdo: 16 plaatsen op 1/1, afbouw naar 14 op 1/7 en 12 plaatsen op 1/9 n.a.v. opstart PH        

 * Malpertuus heeft 28 plaatsen, Dam+ 20, Trommel+ 13         
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% bezetting en benutting voor module dagbegeleiding in groep voor 2016: 
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In 2016 begeleidden we in Combo 128 jongeren uit 114 verschillende gezinnen. 

 

Op jaarbasis deden we  5.451,75 uren contextbegeleiding in Combo. Met 4992 uren die moeten 

gepresteerd worden, komt neer op 109,21%. 

Hieronder de evolutie per kwartaal: 

 

 

In de maanden binnen een kwartaal zijn er soms schommelingen. Zo lagen de contexturen in de 

maanden december en januari lager. Door de vakantieperiode zijn gezinnen minder beschikbaar voor 

huisbezoeken en is onze personeelsbezetting lager.  Zo ook in de zomervakantie. 
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2. MFC Combo: De organisatie 
 

MFC Combo is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg. Combo biedt integrale begeleiding aan 

gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. De begeleiding wordt op maat van elk gezin 

uitgewerkt. 

 

Wie, wat, waar? 

MFC Combo heeft vier afdelingen: Malpertuus, Dam+, Trommel+ en Surdo. 

Het werkgebied van Combo wordt bepaald door een redelijke afstand vanuit het perspectief van de 

cliënt tussen de organisatie of een afdeling ervan en de context van de minderjarige.  

 

Malpertuus begeleidt 28 gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar in verschillende deelwerkingen. 

Contrabas is een residentiële groep voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, ASAP is een leefgroep voor 

jongeren tussen 12 en 18 jaar  hieraan zijn ook 2 dagbegeleidingsplaatsen gekoppeld-  en Nobel geeft 

jongeren vanaf 16 jaar kamertraining. Daarnaast begeleidt het team Nobel ook +17-jarigen die 

zelfstandig wonen buiten de voorziening. 

Dam+ begeleidt 20 gezinnen met kinderen tussen 6 en 16 jaar. Tien jongens en meisjes tussen 6 en 16 

jaar kunnen in dagbegeleiding worden opgevangen. Tien meisjes vanaf 10 jaar kunnen overnachten in 

Dam+. 

Trommel+ begeleidt 13 gezinnen met kinderen tussen 6 en 14 jaar. Alle kinderen komen naar de 

groepswerking.Drie kinderen blijven overnachten. 

Surdo begeleidt 16 gezinnen en biedt enerzijds groepstrainingen aan over opvoedingsthema’s 

voorbereid en opgevolgd door  thuisbegeleiding. Nieuw zijn de 4 begeleidingen positieve 

heroriëntering. Positieve heroriëntering is een kortdurend traject van begeleiding in verontrustende 

situaties. In een periode van vier maanden wordt ingezoomd op de kern van het probleem, ieders 

verantwoordelijkheid voor de verontrusting  bekeken en afspraken gemaakt om veiligheid te creëren. 

Wij werken deze manier van werken verder uit voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit samen met Alba.  
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2.1. MFC Combo: Afdeling Dam+ 
 

 

 

   

“Onze dochter van 14 jaar is schoolmoe 

en spijbelt. Hierdoor zijn er thuis veel 

ruzies en loopt ze soms weg. Ik weet 

echt niet meer hoe we met haar kunnen 

praten en haar terug naar school 

kunnen krijgen… 

Sinds kort verblijft ze tijdens de week in 

Dam+. Daar zijn ze op zoek naar een 

alternatief traject voor het schoolgaan. 

Er is rust in huis en ook in ons hoofd nu 

de begeleiders zaken mee opnemen. De 

gesprekken met de begeleiding helpen 

ons om verder te zoeken.”  

 

 

“Ik ben een alleenstaande moeder van 

3 jongens. Ik heb het moeilijk om hen te 

helpen met hun huiswerk want mijn 

Nederlands is niet goed. Ook luisteren 

ze niet goed. Ik weet niet hoe ik dit kan 

veranderen want ik ben altijd zo moe. 

Nu de 2 oudsten naar het dagcentrum 

gaan, wordt hun huiswerk daar 

opgevolgd en gaan de begeleiders 

samen met mij naar de school. De 

gezinsbegeleidster helpt mij om 

afspraken te maken met de kinderen. Ik 

voel me gesteund en dat geeft meer 

energie!”2 oudsten naar het 

dagcentrum gaan, wordt hun huiswerk 

daar opgevolgd en gaan de begeleiders 

ook samen met mij naar de school. De 

gezinsbegeleidster helpt mij ook om 

meer afspraken te maken met de 

kinderen. Ik voel me gesteund en dat 

geeft me meer energie!” 
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In Dam+ is er een leefgroep voor tien meisjes van 10 tot 16 jaar. De meisjes overnachten in Dam+. 

Deze hulpverlening is niet-rechtstreeks toegankelijk. Doorverwijzing gebeurt door OCJ, VK of 

Jeugdrechtbank. Intensief samenwerken met de thuiscontext van de meisjes staat centraal. 

In Dam+ bieden we ook dagbegeleiding in groep aan. Jongens en meisjes tussen 6 en 16 jaar komen 

dagelijks naar een leergroep. Hier werken we heel nauw samen et de ouders om de pedagogische 

problemen aan te pakken. Dit gebeurt op maat van ieder gezin. Deze hulpverlening is rechtstreeks 

toegankelijk. 

  

In Dam+ willen we staan voor: “Samen respectvol op maat vorm geven aan ieders persoonlijke 

ontwikkeling”.  

Het team, de begeleiders, willen: 

 Samen: met de jongeren, ouders, grootouders…, het team. We werken steeds in “onze 

driehoek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Respectvol: Respect voor jezelf, anderen, het team, het materiaal… We verwachten dit ook 

van iedereen op Dam+. 

 Op maat vorm geven: iedereen is anders, dus hoe Dam+ er juist zal uitzien, willen we samen 

uitzoeken met het gezin.  

 Aan ieders persoonlijke ontwikkeling: ieder heeft zijn/haar eigen goede stukken, krachten… 

en moeilijkheden, aandachtpunten, werkpunten… Deze mogen verschillen, veranderen…  

 

In 2016 hebben we ons pedagogisch concept verfijnd en de focus gelegd op ons drugs- en 

seksualiteitsbeleid, radicalisering en waakzame zorg.  

 

Om een kwaliteitsvol groepsaanbod te kunnen aanbieden, zijn we gekomen tot de opsplitsing 

van leer- en leefgroepen. 

In de leergroep +14 willen we een aanbod creëren waar intensief leren door middel van 

georganiseerde en voorbereide activiteiten, vormingen, gesprekken, nabijheid en structuur 

centraal staan. 

In de leergroep 12-14-jarigen willen we tegemoet komen aan de specifieke thema’s en vragen 

van jongeren in (de start van) hun puberteitsontwikkeling. In deze leergroep is er een intense 

samenwerking tussen de 2 modules in onze unit (dagcentrum en verblijf). 

De jongere 

Ouders, context Dam+, aanmelder 
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In de leergroep -12 willen we een aanbod creëren waar leren door samen zijn, samen spelen 

en activiteiten (zowel thematische als ontspannende), nabijheid en structuur centraal staan. 

In de leefgroep staat rust en samen leven centraal. De leefgroep verloopt volgens een vaste 

dagstructuur maar kan heel erg van dag tot dag, van moment tot moment verschillen.  

Voor ieder kind/jongere wordt een aanbod op maat uitgewerkt.  
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Cijfers Dam+  

Op jaarbasis begeleidden we 19 jongeren uit 14 gezinnen in de module dagbegeleiding in groep. Bij 

vier gezinnen hiervan begeleidden we meerdere kinderen.  

De bezetting staat voor het aantal ingeschreven jongeren ten opzichte van het aantal beschikbare 

plaatsen (= 10). Het jaargemiddelde steeg van 112% in 2015 naar 122%.  

De benutting gaat over de aanwezigheden van de ingeschreven jongeren. Die wordt als volgt berekend: 

4 op 5 dagen aanwezigheid in de groep komt overeen met 100% benutting. De hogere bezetting in 

2016 (t.o.v. 2015) heeft een stijging van 5% in de benutting als gevolg.  
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In de module verblijf waren er over het hele jaar 16 jongeren in langdurige begeleiding en 17 gezinnen. 

Daarnaast vingen we 6 meisjes in crisis op, waarvan 3 nadien in langdurige begeleiding kwamen. Eén 

meisje was met haar gezin in contextbegeleiding, als afbouw vanuit module verblijf.  

We hebben 1 time-out ontvangen vanuit De Wissel. Vanuit Dam+ zijn er 10 time-outs geweest door 7 

jongeren. Eén jongere gingen drie keer op time-out, een andere twee keer. De time-outs gingen naar 

De Zande (3), Alba (2), de context (2) en De Wissel (1). Voorts waren er 2 interne time-out naar 

Malpertuus.  

De bezetting staat voor het aantal ingeschreven jongeren ten opzichte van het aantal beschikbare 

plaatsen (= 10). Het jaargemiddelde steeg van 88% in 2015 naar 110%. Dit komt doordat we tijdens de 

zomervakantie extra jongeren opvingen gedurende een kortere periode.  
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2.2. MFC Combo: Afdeling Surdo 
 

  

 

Wat doet Surdo? 

Surdo heeft een uniek  begeleidingsprogramma voor ouders en kinderen die moeilijkheden ervaren bij 

de opvoeding. Dit programma is rechtstreeks toegankelijk.  Gedurende zes maanden gaat een gezin en 

indien nodig de bredere context met een begeleider op zoek naar antwoorden op hun vragen. Bij de 

start wordt er tijdens huisbezoeken kennis gemaakt. We bekijken samen welke moeilijkheden het 

gezin ervaart. Daarna organiseren we groepsbijeenkomsten met groepsgesprekken en doe-

activiteiten. Met gezinsgesprekken aan huis wordt wat getraind werd besproken.  

 

Voor wie? 

Voor gezinnen met kinderen/jongeren tussen 0 en 18 jaar in de regio Vlaams-Brabant. 

 

Het unieke van Surdo: de groepsbijeenkomsten 

Tijdens de gezinsbegeleiding organiseert Surdo naast de gewone huisbezoeken vijf 

groepsbijeenkomsten van 2 uur met doe-activiteiten voor het hele gezin. 

Het zijn groepen van vier à vijf gezinnen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Tijdens de sessies 

bespreken we verschillende opvoedingsvragen waar zij mee zitten. We komen telkens samen op een 

plaats die bereikbaar is voor alle gezinnen. In het traject staat de positieve relatie tussen de ouders en 

kind(eren) centraal. 

 

“Ik kan op dit moment in mijn 

leven niet de moeder kan zijn 

die ik wil zijn, mijn energie is 

op. De relatie met mijn dochter 

Saskia loopt verschrikkelijk 

moeilijk. Ze liegt volop, is 

verbaal agressief wanneer ze 

haar zin niet krijgt, gaat 

stiekem naar fuiven maar die is 

nog maar 13 jaar hé! En ik heb 

als mama niet de fut, ik laat 

over mij heen lopen.”  
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Hoe ziet een groepsbijeenkomst eruit? 

Ouders starten elke sessie samen met hun kind(eren). Nadien werken ouders en kinderen elk apart 

rond hetzelfde thema. 

Ouders gaan samen met de begeleider op zoek naar inzichten, technieken en vaardigheden die ze 

kunnen gebruiken in de omgang met hun kind(eren). Dit doen we met videobeelden, oefeningen, 

observaties en uitwisselingen. Ons uitgangspunt? Vertrekken vanuit een visie op positief ouderschap 

en gebruik maken van de krachten en mogelijkheden binnen het gezin. 

Kind(eren) werken ook onder begeleiding rond hetzelfde thema. We gebruiken hiervoor verschillende 

werkvormen, aangepast aan de leeftijd: gesprekken, spel, beweging, knutselactiviteiten, film ….  

Elke sessie eindigt met een afsluitmoment in de grote groep.  
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Overzicht van de trainingen 

In 2016 organiseerde Surdo 7 trainingen. 4 trainingen werden voor alle gezinnen van Combo 

opengesteld om aan deel te nemen. 3 trainingen werden ondersteunend op maat georganiseerd voor 

de andere units.  

Hieronder een kort overzicht van de gegeven trainingen in 2016: 

- Januari: een pubertraining voor Combo gezinnen. 

- Februari: een ondersteunende training voor het team Contrabas – positief ouderschap. 

- Juni: een training voor Combo gezinnen met kinderen in het lager onderwijs. 

- Juli: een ondersteunende training voor de kinderwerking van Trommel+. 

- September, een pubertraining voor Combo gezinnen. Een puber in huis, hoe afspraken 

maken, hoe grenzen geven, de balans tussen zelfstandigheid en sturing geven 

- Oktober: een ondersteunende training voor de pubermeisjes in verblijf van Dam+. Evenzeer 

werd er ook een ondersteunende training gegeven voor de gezinnen in dagbegeleiding van 

Dam+. Hoe “onderhandel”  je met je ouders.  

- December: een training voor Combo gezinnen met kinderen in het lager onderwijs, wat is de 

opvoedingsdriehoek  

 

Cijfers Surdo 

Op jaarbasis begeleidden we 30 gezinnen in Surdo. Dit komt neer op een gemiddelde bezetting van 

102%. 
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Positieve heroriëntering in Surdo 

Positieve heroriëntering is een methodiek die ontwikkeld is door het Oranjehuis. De manier van 

werken is ontstaan vanuit het idee dat oplossingen voor verontrustende situaties bij het betrokken 

gezin zelf liggen. In de methodiek zijn er vier te doorlopen fasen: het assessment, de overlegtafel of 

familiecirkel, de monitoring en de afronding.  

De vier fasen in het kort: 

1. Het assessement is een screening 

Welke noden heeft elk individu? 
Kern van het probleem 
Beleving 
Wat is de verantwoordelijkheid van de betrokkene?  
Wat kan/zal men zelf doen?  
Zicht krijgen op de mogelijkheden en krachten 
Gerichte hulpvraag ( wens ) formuleren 
 

2. Overlegtafel, familiecirkel 

Wat is er mogelijk binnen de familie? 
Wat is mogelijk binnen het ruimer netwerk? 
Wat is de verantwoordelijkheid van elke betrokkene? 
Recht naar de kern van het probleem  
Via bronnen en krachten een actieplan openstellen 
Afspraken op papier  
 

3. Monitoring 

Alle partijen op de hoogte brengen van de gemaakte afspraken 
Gemaakte afspraken op papier zetten 
 

4. Afronding 

Afronding is mogelijk indien afspraken worden nagekomen. Iedere betrokkene neemt zijn of haar 

verantwoordelijkheid en verdere ondersteuning.  
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Alba en Combo zijn aan de slag gegaan om de methodiek van positieve heroriëntering ook in te zetten 

in gezinnen met jonge kinderen van baby’s tot kinderen van 12 jaar. We proberen om ook hen een taal 

te geven, toegespitst op hun leeftijd zodat ook zij zorgen en behoeften op de tafel kunnen leggen.  

 

Voor die werking hebben we een aantal uitganspunten ontwikkeld: 

- Het welbevinden van het jonge kind staat centraal 

-  Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind 

- Via participatief werken geven we kinderen een stem. In iedere fase werken we op een 

kindvriendelijke manier 

- Als begeleider geloven we erin dat jonge kinderen de spanningen van het gezin vertolken. Het 

is onze taak die te vertalen.  

Alba en Combo hebben voor iedere fasen van aanmelding toe afronding gezocht naar manieren om 

jonge kinderen een plek te geven in die begeleidingen.  

 

Cijfers Positieve heroriëntering 

Binnen de methodiek Positieve Heroriëntering werden 13 kinderen/jongeren en gezinnen begeleid. 

Twee hiervan schakelden vanuit een andere module binnen Combo (1 vanuit Surdo en 1 vanuit 

dagbegeleiding), de overige 11 begeleidingen waren externe aanmeldingen. In november staat de 

bezetting op nul doordat de begeleider die maand afwezig was wegens vakantie en het traject van de 

lopende begeleidingen in de loop van oktober afgerond werd.  

 

  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
110%
120%

75%
81%

108%
117%

101% 102% 105%
100%

75%

35%

0%

24%

77%

Bezetting PH



 

MFC COMBO Jaarverslag 2016 27 

2.3. MFC Combo: Afdeling Trommel+ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben nog niet zo lang gescheiden. Mijn 

twee dochters, Loes (6 jaar), en Anna (8 jaar) 

hebben veel verdriet van de scheiding. Ze zijn 

ook erg lastig. Loes wil niet meer eten. Iedere 

dag zijn er scènes aan tafel. Anna wil niet 

meer alleen slapen. Hun papa ziet geen enkel 

probleem. Hij weet ook niet dat de kinderen 

naar Trommel + komen.” 
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Hoe verloopt een begeleiding? 

Trommel+ biedt dagbegeleiding in groep aan. Dit wil zeggen dat kinderen na school naar Trommel+ 

komen om er te eten, huiswerk te maken, te spelen, enz. Nadien gaan kinderen  naar huis. Intensieve 

begeleiding op vier vlakken wordt georganiseerd.  

1. Individuele begeleiding 

 

2. Schoolbegeleiding 

Naar school gaan is belangrijk voor een kind en dat verloopt niet altijd even vlot. Trommel+ 

houdt nauw contact met de school van je kind en volgt alles mee op. Tijdens een dagelijks 

huiswerkmoment neemt een begeleider samen met je kind de agenda door een ondersteunen 

we je kind bij het studeren en maken van taken. 

 

3. Groepswerking 

In Trommel+ komen kinderen terecht in een groep van maximum tien kinderen. Zo leren 

kinderen met elkaar omgaan. Ze leren bij voorbeeld wat te doen bij ruzie en hoe ze hun 

gevoelens kunnen uiten. Er worden activiteiten gepland met de hele groep maar er zijn ook 

momenten waarop ze in hun eentje spelen.  

 

4. Gezins- en contextbegeleiding 

De bedoeling is om een positieve ouder-kindrelatie en een gezamenlijke opvoedingsaanpak te 

ondersteunen.  

 

Wat betekent de + in Trommel+? 

Trommel+ doet nog meer. Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Dat kan. op 

maandag, dinsdag en woensdag kunnen kinderen in Trommel+ blijven slapen. Samen met alle 

betrokken partijen wordt bekeken hoeveel overnachtingen wenselijk zijn. Voor de inzet van deze 

module  is een indicatiestelling nodig. Daarnaast zorgen we voor een nog intensievere begeleiding van 

het hele gezin.  

Ouders blijven maximaal betrokken bij de opvoeding van hun kind(eren). Samen beslissen we 

bijvoorbeeld wanneer het kind gaat slapen. Of hoeveel boterhammen het kind meeneemt naar school. 

Elke week gaat een begeleider thuis langs voor een gesprek.  

Ook zorgen we voor praktische oefening rond de hulpvragen. Bijvoorbeeld: hoe kan ik grenzen 

aangeven aan mijn kind? We organiseren regelmatig doe-momenten rond de dingen die thuis wat 

moeilijker lopen. Bijvoorbeeld: samen je kind in bed stoppen. 

Dit verblijf is kortdurend,. maximum zes maanden. In die zes maanden werken we gefaseerd. Daarin is 

er een fase van drie maanden vraagverheldering en drie maanden waarin gewerkt wordt aan een 

transfer naar huis.  

 

 

 

 

  



 

MFC COMBO Jaarverslag 2016 29 

  

1. Basishuis  = dagbegeleiding 
 

= inhoudelijk fundament 

 

2. Op maat   

Bijgebouw  kinderen kunnen 3x slapen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen ontvangen 

in het dagcentrum Naar huis 

Basishuis 

=  

Dagcentrum 

Bijgebouw 

3 nachten 
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Hoe maak je overgangen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Start van een verblijf 

= altijd een crisismoment 

- Dit benadrukken voor ouders en kinderen 

- Trommelhuis = gasthuis 

- Niet nestelen  jouw kamer is thuis 

2. Iedereen start via dagbegeleiding 

= start 

   Focus zorgen   - - krachten 

  verontrusting 

3. Start verblijf 

- = structuur schetsen 

- Overgangen bespreken met kinderen 

   met ouders 

- Overgangen zijn niet vanzelfsprekend 

- Hoe loopt dit in jullie gezin?  

- We vragen iets dat niet plezant is 

- We geloven dat dit kan 

- Waar moeten wij op letten? 

- Wat kan jij doen om zo’n overgang mogelijk te maken? 

4. Verblijf stopt 

 Hoe gaat dat met overgangen? 

 Contextbegeleiding 

 dagbegeleiding 



 

MFC COMBO Jaarverslag 2016 31 

Cijfers Trommel+ 

Onze afdeling Trommel+ begeleidde 16 jongeren uit 15 verschillende gezinnen. Twee begeleidingen 

bouwden in de loop van het jaar af vanuit module dagbegeleiding en contextbegeleiding naar enkel 

module contextbegeleiding. 

 

In totaal waren 16 kinderen uit 15 gezinnen in dagbegeleiding. Drie kinderen schakelden vanuit een 

andere module binnen Combo naar de module dagbegeleiding in groep in Trommel+. De jaarbezetting 

bleef hetzelfde als vorig jaar (90% ten opzichte van 89% in 2015) maar de benutting (= effectieve 

aanwezigheden van de ingeschreven kinderen) steeg met 10%. De verklaring hiervoor is dat de 

kinderen uit de verblijfsmodule in Trommel+ ook gebruik maken van de module dagbegeleiding in 

groep. Omdat zij enkel ingeschreven zijn in de module verblijf (de combinatie van dagbegeleiding en 

verblijf is niet mogelijk), zijn zij niet opgenomen in de bezettingscijfers. De bezetting in de module 

verblijf was erg hoog (zie volgende blz.), wat een positieve invloed heeft op de cijfers voor de benutting 

van dagbegeleiding. In juni lag de benutting (aantal aanwezigheden) daardoor zelfs hoger dan de 

bezetting (aantal ingeschreven jongeren).  
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In de module verblijf werden zeven kinderen uit een totaal van vier gezinnen begeleid. Drie van deze 

kinderen waren reeds in begeleiding binnen de module dagbegeleiding in groep in Trommel+ en 

schakelden van daaruit naar een kortdurend verblijf. Doordat we vlot konden ingaan op de noden van 

deze kinderen/gezinnen, bevestigen we het opzet van onze werking. Ook daardoor hebben we onze 

capaciteit (3 plaatsen) erg vaak overschreden omdat regelmatig meerdere kinderen uit eenzelfde gezin 

nood hadden aan een (tijdelijke) slaapplaats.  

Ten opzichte van vorig jaar is de bezetting met 40% gestegen naar een jaargemiddelde van 105%.  
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2.4. MFC Combo: Afdeling Malpertuus 
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2.4.1. Contrabas: leefgroep voor jonge kinderen 
 

 

 

Contrabas is een kleine leefgroep voor zes kinderen tussen 6 en 12 jaar die tijdelijk niet voltijds thuis 

kunnen wonen.  

In de werking van Contrabas staat samenwerking met de ouders centraal. We trachten ouders 

maximaal te betrekken in het traject dat we samen uitstippelen, elk naar eigen vermogen. Samen met 

het gezin, de jeugdrechter, consulent en/of andere jeugdhulpverleners worden de doelstellingen voor 

de hulp bepaald. We stellen samen een plan op met de stappen die nodig zijn om een kind terug thuis 

(of in de context) te laten wonen.  

Kinderen verblijven in Contrabas van maandagavond tot vrijdagmorgen. In het weekend zijn de 

kinderen thuis. Naast dit verblijf krijgt een kind individuele begeleiding. De individueel begeleider 

houdt ook contact met de school.  

Gesprekken met ouders, meedoedagen (in groep of thuis) en groepsbijeenkomsten met verschillende 

ouders vormen de contextbegeleiding.  

 

In 2016 waren er in totaal zeven gezinnen in begeleiding.  

We starten 2016 met de drie gezinnen die hun begeleiding eerder in 2014 opgestart waren. Twee van 

deze gezinnen zaten in de afrondingsfase van de begeleiding.  

- In een gezin hebben we de begeleiding afgerond in augustus 2016. Deze begeleiding werd 

afgerond met een veiligheidsplan (wat als het terug moeilijk loopt, waar kunnen jullie terecht). 

Er werd bij afronding in dit gezin geen vervolghulp opgestart. In nazorg zijn we terug intensief 

betrokken geraakt bij het gezin voor een korte crisisperiode. Het gezin werd toegeleid naar 

vrijwillige volwassen hulpverlening.  

“Ik ga mijn zoon ontzettend 

missen nu hij bij jullie in de 

groep blijft slapen. Maar ik 

ben zo blij dat we zoveel 

contact mogen hebben. We 

kunnen altijd bellen, een 

bezoekmoment afspreken, … 

Dat stelt me gerust.” 

(uitspraak D.N.) 
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- Het andere gezin is reeds sinds september 2015 geschakeld van de module verblijf naar de 

module contextbegeleiding in Contrabas. De jeugdrechtbank blijft verdere begeleiding, met 

focus op schooloverstap naar het secundaire onderwijs, belangrijk vinden.  

De begeleiding van een derde gezin daagt onze werking verder uit. Uiteindelijk maakte een van de 

kinderen in de loop van 2016 de overstap naar Asap (leefgroep +12). Twee andere kinderen van dit 

gezin werden doorverwezen naar andere, meer intensieve, hulpverlening, waar naast intensieve 

contextbegeleiding ook verblijf gedurende 7 dagen in de week mogelijk is.  

De afronding van enkele begeleidingen, maakte dat er opnieuw open plaatsen kwamen in Contrabas. 

Deze werden als volgt opgevangen: 

- In mei 2016 vond een interne schakel in MFC Combo plaats van dagbegeleiding Dam+ naar 

verblijf in Contrabas.  

- In augustus 2016 startten we een nieuwe begeleiding op dat doorverwijzing van Pleegzorg.  

- In oktober 2016 sluiten nog twee andere kinderen aan in de leefgroep van Contrabas, wiens 

broer en gezin reeds in begeleiding waren bij Asap. Zij stonden met prior op de wachtlijst na 

observatie en oriëntatie door Ter Heide. Dit gezin werd eerder begeleid door dagbegeleiding 

Dam+. Met deze opstart konden we continuïteit in de hulpverlening zoveel als mogelijk 

garanderen.  

Op die manier sluiten we 2016 af, met vijf kinderen in de leefgroep en één jongere in 

contextbegeleiding. Een opstart staat klaar voor januari 2017, zodat we opnieuw zes kinderen in de 

leefgroep zullen begeleiden.  
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Cijfers Contrabas 

 

We begeleidden 11 kinderen uit 7 gezinnen. 

De bezetting kent een daling ten opzichte van vorig jaar van 101% naar 83%. Dit komt doordat in 

augustus 4 begeleidingen stopten, waarbij het telkens twee kinderen uit eenzelfde gezin betrof. De 

intakefase voor andere kinderen liep tot oktober.  Daarnaast stopte voor één begeleiding het verblijf 

met behoud van contextbegeleiding.  
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2.4.2. ASAP: leefgroep voor adolescenten 
 

 

 

ASAP is een leefgroep voor zes jongens of meisjes vanaf 12 jaar. Vier jongeren kunnen hier 7 dagen op 

7 verblijven, 2 jongeren worden in dagbegeleiding opgevangen. Verblijf is niet-rechtstreeks 

toegankelijk en kan enkel op doorverwijzing van de jeugdrechter, het OCJ of de toegangspoort, de 

dagbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk en kan door bijvoorbeeld het CLB, de politie of het gezin 

zelf aangevraagd worden. 

De leefgroep is een veilige plek voor jongeren. In een veilige, gestructureerde en kindvriendelijke 

omgeving leven de jongeren samen met de nodige ondersteuning van begeleiders. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de ontwikkelingsnoden van iedere jongere.  Voor iedere  jongere  wordt een 

traject op maat uitgetekend. Er gaat veel aandacht uit naar de samenwerking met de ouders, er moet 

meestal nog heel wat uitgeklaard, besproken en georiënteerd worden. Voor elke jongere wordt in 

samenspraak met ouders en andere betrokkenen de doelstellingen van de hulpverlening bepaald. Het 

perspectief van de begeleiding kan heel verschillend zijn: terugkeer naar huis, kamertraining, 

autonoom wonen, … 

Iedere jongere krijgt een individuele begeleider (IB) toegewezen. De ze begeleider heeft op regelmatig 
contact met de jongere. Dit gebeurt onder de vorm van gesprek, spel, een activiteit, … rekening 
houdend met de interesses, de mogelijkheden en de ontwikkeling van de jongere. Op deze manier 
tracht de IB een vertrouwensrelatie op te bouwen met de jongere en zicht te krijgen op de zaken die 
de jongere bezighouden en op zijn gevoelswereld. De contextbegeleiding gebeurt op verschillende 
manieren, door individuele of gezinsgesprekken, door ouders uit te nodigen om deel te nemen aan het 
leven in de leefgroep en door vorming op maat te organiseren voor ouders.  
 

Voor de module dagbegeleiding waren in 2016 drie gezinnen in begeleiding.  

 De begeleiding van het eerste gezin was gestart in de loop van 2015. De begeleiding verliep 

met ups en downs. De jongere is één keer in crisis opgevangen binnen de leefgroep tijdens het 

weekend. Na een aantal maanden in begeleiding vond het gezin rust en werd er gekozen om 

te schakelen naar de module positieve heroriëntering met het oog op vraagverheldering. Aan 

het einde van dat traject, werd in samenspraak de begeleiding gestopt in september 2016. Het 

gezin kon alleen verder. De begeleiding heeft in het kader van nazorg nog steeds contact met 

het gezin. Er zijn nog steeds ups en downs, maar de jongere en de moeder weten hoe ze alles 

terug op het spoor kunnen krijgen.  

 “Goed dat ik niet hoef 

te kiezen en mijn tijd 

kan verdelen tussen 

Asap en thuis. ” 

Sandra, 16 jaar 
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 De begeleiding van het tweede gezin startte in maart 2016. Dit is een intensieve begeleiding. 

De jongere verblijft week om week bij vader en bij moeder waardoor bijvoorbeeld de 

contextbegeleiding in twee gezinnen actief is. De begeleiding verliep moeizaam door 

opeenvolgende wissels van begeleiders.  Hierdoor was het moeilijk om naast het groepswerk 

ook nog voldoende tijd te investeren in de individuele gesprekken met alle betrokkenen. In de 

loop van 2017 hebben we dit euvel wel kunnen oplossen.  

 De begeleiding van het derde gezin startte in oktober 2016. Dit is een intensieve begeleiding. 

waar heel wat tijd in contextbegeleiding . Op deze manier lukt het wel om nog niet te schakelen 

naar module verblijf. Het gezin zet hun hulpvraag naar module verblijf wel op de wachtlijst 

voor ASAP en Dam+ om indien nodig ook deze module in te kunnen zetten. 

Voor de module verblijf waren in 2016 in totaal vijf gezinnen in begeleiding met één gezin waarbij we 

broer en zus opvingen. In één gezin is de jongere doorgeschoven naar het trainingscentrum voor 

kamerwonen. Zij wordt nog steeds daar begeleid. Er is één nieuw gezin in begeleiding gekomen. De 

jongere is vanuit de gemeenschapsinstelling te Mol naar de groep gekomen. Zijn broers zijn nadien 

naar Contrabas gekomen vanuit de thuiscontext. De broer uit een ander gezin schakelde van Contrabas 

naar ASAP. Zo belandde hij in dezelfde groep als zijn zus. Voor een ander gezin spelen we een 

bijzondere rol. We voorzien nog steeds in weekend- en vakantieopvang. De jongere verblijft tijdens de 

schoolweek in een internaat, tijdens het weekend verblijft hij in ASAP.  

In de loop van het jaar is een samenwerking gestart met Dam+ te Leuven in het organiseren van de 

logeerperiodes. Sindsdien zijn er meerdere meisjes vanuit Dam+ opgevangen in ASAP, net zoals onze 

meisjes daar terecht konden indien nodig tijdens onze logeerperiodes.  
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Cijfers ASAP 

Samengevat begeleidden we in de module dagbegeleiding drie jongeren uit drie gezinnen. 

Ten opzichte van 2015 steeg de bezetting fors van 24% naar 83%. 
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We begeleidden zes jongeren in de module verblijf uit vijf gezinnen. Eén jongere verblijft enkel tijdens 

weekends en vakantieperiodes in onze leefgroep.  

Er is niemand op time-out gegaan vanuit ASAP. We vingen vier jongeren in time-out op, 1 vanuit Monte 

Rosa, 1 vanuit De Wissel en 2 interne time-outs vanuit Dam+.  

Onze bezetting op jaarbasis bedraagt 113%.  
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2.4.3. Trainingscentrum Kamerwonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het trainingscentrum voor kamerwonen bestaat uit 10 studio's voor jongeren vanaf 17jaar en is een 

veilig oefenterrein waarin de jongeren onder begeleiding zo zelfstandig mogelijk wonen ter 

voorbereiding van het echte alleen wonen. De jongeren worden er individueel en zoveel mogelijk op 

maat begeleid. Afspraken worden gehanteerd binnen een wederzijds en verantwoordelijk overleg. De 

jongeren beschikken over hun eigen leefbudget en onderhouden zelf hun studio. Er gaat veel aandacht 

naar sociale en administratieve vaardigheden maar ook naar psychosociale aspecten. De confrontatie 

met zichzelf en het alleen zijn onthult vaak heel wat verdrongen spanningen. 

Iedere jongere krijgt een individuele begeleider (IB) toegewezen. De IB heeft op regelmatige basis 
contact met het de jongere. Op deze manier tracht de IB een vertrouwensrelatie op te bouwen met de 
jongere en zicht te krijgen op de zaken die de jongere bezighouden en op zijn gevoelswereld. Er wordt 
gewerkt vanuit het geloof in de eigen krachten van de jongeren. Soms zijn de jongeren zich bewust van 
hun eigen krachten en mogelijkheden, soms zitten ze geblokkeerd door allerhande trauma’s of door 
hun moeilijke levensloop tot nu toe. Dan proberen de begeleiders hen hier bewust van te maken al dan 
niet in samenwerking met externe therapeuten/psychiaters/andere steunfiguren. 
 
Ondanks het perspectief van alleen wonen, staat de context van de jongere altijd centraal en wordt 

altijd betrokken bij de begeleiding en het proces dat de jongere zou moeten doormaken. De 

contextbegeleiding gebeurt op verschillende manieren, door individuele of gezinsgesprekken, maar 

ook door het organiseren van netwerktafels. Immers, de begeleiding is maar tijdelijk, de context is 

blijvend.   

 “Sinds ik in het TCK zit, is er heel veel veranderd. Ik 

ben tot rust gekomen en heb een beter contact met 

mijn ouders. Ik heb mijn eigen plekje gevonden en 

zo ook weer een plaats thuis.” 

Anja, 17 jaar 

Tinne, 15 jaar 
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Cijfers Trainingscentrum Kamerwonen 

 

In 2016 werden 14 jongeren uit evenveel gezinnen begeleid binnen de module kamertraining. Er 

werden vijf begeleidingen afgerond. Vier jongeren schoven door naar de module CBAW. Eén jongere 

ging terug naar huis en werd opgevolgd in de module contextbegeleiding,  drie jongeren wensten geen 

verdere begeleiding meer.  

Er werden zeven nieuwe begeleidingen opgestart, waarvan één vanuit module verblijf van ASAP en 

twee van module verblijf binnen onze afdeling Dam+.  

 

Er waren vijf jongeren die vanuit kamertraining op time-out gingen. Twee van hen gingen elk twee  

keer op time-out. De in totaal zeven time-outs gingen respectievelijk naar Monte Rosa (2), de context 

(2), Ruiselede (1), Boy-Kot (1) en Appel (1).  

Daarnaast werd een jongere in het statuut begeleid zelfstandig wonen omwille van een crisissituatie , 

intern opgevangen op TCK gedurende drie weken. 

 

De gemiddelde bezetting bedraagt 91%, dat is een stijging ten opzichte van 2015 (83%). 
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2.4.4. Contextbegeleiding Autonoom Wonen 
 

 

 

 

 

 

Contextbegeleiding Autonoom Wonen is er voor jongens en meisjes vanaf 17 jaar tot maximum 20 

jaar. De jongeren wonen zelfstandig in een studio, huis of appartement.  

De jongere wordt bijgestaan en ondersteund om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. 

De begeleiding gebeurt door een individuele begeleider op maat van de jongere. Alle mogelijke 

aspecten van het leven van de jongere kunnen aan bod komen: inrichting van haar of zijn dagelijks 

leven, school, werk, relatie met ouders, vrienden, partner, enz. Er wordt samen met de jongere 

gekeken op welke manier en in welke mate de context bij de begeleiding betrokken wordt.  

 

Cijfers CBAW 

In 2016 werden 10 jongeren begeleid. Vijf begeleidingen werden afgerond. Deze jongeren gingen 

alleen verder. Twee begeleidingen hebben gelopen tot de 21ste verjaardag van de jongere. Deze 

begeleidingen konden niet meer verlengd worden. Er werd een overdracht voorzien naar volwassen 

hulpverlening, met vallen en opstaan. Er zijn nogal wat mazen in het net in de overgang van 

jeugdhulpverlening naar volwassen hulpverlening. Er is met allen nog contact in de kader van nazorg. 

De gemiddelde bezetting bedraagt 94%. Tijdens de zomerperiode werden 4 begeleidingen afgerond.  
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 “Op BZW moet ik echt leren mijn plan te 

trekken. En merk ik pas hoe moeilijk dat is met 

weinig hulp van familie en vrienden. BZW is 

meer “alleen” dan ik had verwacht.” 

Annelies (17 jaar) 
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2.5. Schakelen 
 

MFC Combo is ook een EMK. Onze organisatie werd zo uitgetekend dat er naadloos kan worden 

geschakeld van de ene module naar de andere als dat nodig is voor de cliënt. Op die manier kunnen 

hupverleningstrajecten zonder breuken georganiseerd worden.  

In 2016 werden 31 schakels gerealiseerd.  

 

                                               NAAR                                                      
         VANUIT 

 

CB DB V Crisisverblijf TCK CBAW 

22,5% 16% 22,5%  13% 10% 16% 

Contextbegeleiding 13% 3 1 0 0 0 0 

Dagbegeleiding 26% 2 0 3 3 0 0 

Verblijf  29% 1 3 2 0 3 0 

Crisisverblijf 13% 0 1 2 0 0 1 

TCK 16% 1 0 0 0 0 4 

CBAW 3% 0 0 0 1 0 0 

 

Het merendeel van de schakels (29%) gebeurde vanuit de module verblijf. Van deze 9 begeleidingen 

schakelden 3 naar de module kamertraining (TCK), 3 naar de module dagbegeleiding in groep, 1 naar 

module contextbegeleiding (afbouw vanuit verblijf). Twee begeleidingen schakelden naar een andere 

vorm van verblijf: 1 jongere schoof door naar een andere leefgroep en een andere jongere was in 

weekendverblijf en schakelde naar een intensief verblijf. 

Er werd het vaakst geschakeld naar de modules contextbegeleiding (22,5% van alle schakels) en verblijf 

(eveneens 22,5%), samen goed voor de helft van alle schakels. Onder contextbegeleiding vallen: 

contextbegeleiding in afbouw vanuit bv. module dagbegeleiding (2)/verblijf (1)/kamertraining (1), 

thuisbegeleiding (1) en contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering (2). De schakels naar 

module verblijf komen vooral vanuit de module dagbegeleiding.  

Eén jongere met het statuut CBAW kwam omwille van een crisissituatie een 14-tal keer overnachten 

in de leefgroep voor kamertraining. Dit werd in bovenstaand schema geregistreerd als schakel tussen 

CBAW en crisisverblijfverblijf.  

 

Ter vergelijking:  

In 2015 werd 51 keer geschakeld, vooral (39%) vanuit module dagbegeleiding in groep. 29% van de 

schakels gebeurde naar de module dagbegeleiding (29%).  

in 2014 werd vooral geschakeld vanuit de module verblijf (64%) en naar de module CBAW (36%).  
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3. Personeel 
 

In 2016 heeft MFC Combo 53,2 (FTE) medewerkers tewerkgesteld. Over het ganse jaar 2016 waren er 

76 personeelsleden in dienst. In totaal gingen er 14 uit dienst en kwamen er 14 nieuwe bij (inclusief de 

tijdelijke contracten, vervangingen, studenten). Het aantal betaalde equivalenten voor 2016 bedroeg 

44,29 FTE. 

Onze medewerkers maken het verschil. Het personeelsbeleid is erop gericht ervoor te zorgen om over 

het nodige personeel te beschikken en anderzijds ervoor te zorgen dat het personeel gemotiveerd is 

en zich op werkniveau kan ontplooien. De personeelsuitgaven blijven binnen het kader van de 

erkenningssubsidiëring. 

 
Personeelsspreiding naar leeftijd  

Team 20j-25j 25j-30j 30j-40j 40j-50j 50j-60j  

Dam + 1 4 3 4 4 16 

Surdo 0 3 0 1 1 5 

Trommel + 1 8 2 1 1 13 

Malpertuus 5 6 6 4 2 23 

Klusteam 0 1 1 2 1 5 

Overhead 
(administratie 
+ bijzondere 
functies) 

0 1 2 5 6 14 

Totaal 7 23 14 17 15 76 

 

MFC Combo is voor veel mensen hun dagelijkse werkomgeving. In Combo zijn er veel mensen die ’s 

avonds werken en die ’s nachts werken. Binnen MFC Combo verzamelen we ook systematisch 

gegevens in het kader van de wet welzijn op het werk. Daaruit blijkt dat er zich 3 arbeidsongevallen 

voordeden binnen MFC Combo (met slechts een arbeidsongeschiktheid van in totaal 18u ).  

 

In 2016 werd de procedure opgestart voor het houden van sociale verkiezingen (CPBW). Omdat er 
zich geen enkele kandidaat heeft gemeld werd de procedure stopgezet. 

 

In 2016 werden volgende ( externe  opleidingen gevolgd:  

- HR interactieve sessie: haal meer uit opleiding (VIVO): Boutelegier Nele 

- HR Stress en burnout beleid (VIVO): Van Den Abeele Anne  

- HR werving en selectie (VIVO): Van Den Abeele Anne 

- HR onthaalbeleid (VIVO): Van Den Abeele Anne 

- Studiedag Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen: Larivière Lies, Beghin Matias 

- Assertiviteit anders (Vormingplus Oost-Brabant): Thomas Caroline 

- Trajecten van Hoopverlening (Buurthuis ’t Lampeke): Desmet Veronique, Trekker Tine 

- Nieuwe autoriteit-Waakzame zorg-Geweldloos verzet (BIVG): Van Tilborg Veerle 

- Omgaan met verontrusting (departement Welzijn en Gezondheid): Trekker Tine, Wellens 

Hilde 
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- Voorbij de schoolpoort (LOP –onderwijs): Verhaegen Karolien, Larivière Lies 

- Zelfverwondend gedrag bij adolescenten (Verhaert Patsy): team van Dam+ 

- Sociale verkiezingen (SD Worx): Decanniere Katelijne 

- Signs of Safety: team Buken  + team Trommel+, Dam+, Surdo 

- Link in de Kabel: Dierckx Pieter 

- Projectgroepen LINK  

- Taxshift en sociale maribel (SOM): Rubens Tinne 

- ASS door Heymen: team Dam+ 

- Supervisie Jan Devos: alle teams 

- Opgroeien in een gezin onder invloed: Palmans Hanneke 

- Echtscheiding (Hilde Wellens): Team Dam+ en Trommel + 

- Radicalisering (Hilde Wellens): Dam+ 

- Team-coaching (Tilda Duschamps): coördinatoren 

- Vorming Passus: Coachende vaardigheden als leidinggevende: coördinatoren 

- Diversiteit en radicalisering (OTA): coördinatoren en ondersteuningsteam 

 

Ook door onze eigen medewerkers werden een aantal vormingengegeven zoals sensoa 

vlaggensysteem, waakzame zorg, hoe kinderen die opgroeien in vechtscheidingssituaties begeleiden, 

Werken met de Combobox. 

 

In 2016 werd ingezet op: 

- Optimaliseren van de tijdsregistratie 

- Sociale verkiezingen (CPBW) gingen niet door. Nadien werd een werkgroep personeel 

opgericht.  

- Uitwerken van ‘Startersmap personeel’ en onthaalprocedure nieuwe medewerkers 

- Alle pedagogische medewerkers volgden een opleiding in het gepast omgaan met 

verontrusting 

 

Uitdagingen in 2017:  

- Efficiënt inzetten van de personeelsmiddelen 

- Uitwerken van een communicatiebeleid 

- Een vertrouwenspersoon installeren 
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Nieuwsbrief 

 

 

 

In juli 2015 is Combo gestart met een maandelijkse nieuwsbrief, de “Combo – Courant”. Deze 

nieuwsbrief wordt standaard naar alle units, naar alle “Combo”-mailadressen en naar de leden van de 

Raad van Bestuur verstuurd. 

De Courant is een ondersteunend communicatiemiddel dat vooral bedoeld is om bij te dragen aan een 

gevoel van verbinding tussen de verschillende units. In dat licht werden in 2016 bijna alle teams apart 

“in de kijker” gezet. Zij kregen zo een extra gelegenheid en een forum om zich voor te stellen aan alle 

Combo-collega’s. In 2017 zullen de resterende teams aan bod komen. Er waren ook extra edities om 

bv. het tuinfeest aan te kondigen of om specifiek terug te blikken op een evenement zoals het 

kunstproject TRES. 

Daarnaast blijft de Courant ruimte bieden aan het kleine nieuws van de dag zoals activiteiten met de 

jongeren die er in een bepaalde groep zijn geweest, vakantiekampen, een impressie van een Combo-

dag, het tuinfeest. 

De Courant is in 2016 elke maand verschenen. Op die manier werd 2016 het jaar van de bestendiging. 

De Courant heeft daarmee nu een vaste en blijvende plaats in Combo verworven. 

In 2017 zal, o.a. via een stageproject, de plaats en de verankering van de Combo - Courant binnen de 

communicatiestructuur van Combo verder uitgewerkt worden en zullen de uitbreidingsmogelijkheden 

verkend worden, zoals de mogelijkheid om jongeren en ouders te betrekken bij de Courant.  
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4. Kwaliteitszorg 
 

In 2016 gingen we verder aan de slag op het vlak van kwaliteitszorg. Vooral de opvolging van het 

inspectiebezoek dat we kregen en het opvolgen van de zelfevaluatie stond hierin centraal. Aanleiding 

voor deze inspectie waren de wijzigingen in het Besluit van BVR van 13 jul 1994.  

 

Als voorziening moet een kwaliteitsverslag ingediend worden. In het verslag moet een zelfevaluatie 

opgenomen worden, met verbeteracties en een kwaliteitsplanning voor het lopende jaar. Elke 

voorziening moet zich scoren waarbij 0 staat voor er zijn geen of weinig procedures in de voorziening 

en 5 voor geoptimaliseerd. De procedures worden voortdurend geoptimaliseerd via benchmarking en 

het behalen van kwaliteitscertificaten of externe evaluaties.  

- Op het vlak van organisatie en visie werden er door de inspectie vaststellingen gedaan tot 

niveau 1 

- Op het vlak van betrokkenheid werd de score die we onszelf gaven van 2 bevestigd door de 

inspectie en werden vaststellingen gedaan van hogere niveaus.  

- Op het vlak van methodieken en instrumenten werd het niveau bevestigd 

- Wat verbetertrajecten betreft werden er vaststellingen gedaan tot niveau 1 

- Inzake de gebruikerstevredenheid scoort Combo zich op niveau 2 wat ook bevestigd is door de 

inspecteurs. 

Twee medewerkers werkten zich verder in in het kwaliteitsinstrument “ prose”. 

Het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag was voorwerp van de inspectie. We schreven een 

referentiekader voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat werd goed bevonden door de 

inspectie. Alle teamleden kregen hierover ook vorming. Er werden ook vormingen georganiseerd in 

het “vlaggensysteem van Sensoa”. Dit is een normatief preventiesysteem om te werken met kinderen 

en jongeren rond seksualiteit. Dit systeem werd helemaal aangepast voor het werken met kinderen en 

jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg. Deze werkwijze wordt nog eens toegelicht in alle teams. De 

richtlijnen rond het melden van ernstige gebeurtenissen aan de administratie werden geactualiseerd.  

Belangrijk thema voor Combo is ook het rechtstreeks toegankelijk worden van een deel van de 

hulpverlening. De overheid schuift ook een inspectiethema dat hiermee in verband staat naar voren, 

met name “onthaal”. We onthalen nieuwe cliënten met een startersbox. De boxen werden 

geactualiseerd. Positieve heroriëntering heeft een heel specifieke manier om met aanmeldingen om 

te gaan. In 2017 zullen we hier inspiratie uithalen voor onze centrale aanmelder.  

In Nobel hebben we de procedure nazorg geëvalueerd en bijgewerkt.  

 

Een erg belangrijk thema in onze werking is het professioneel omgaan met verontrusting. Integrale 

Jeugdzorg maakt dit de verantwoordelijkheid van alle jeugdhulpverleners. Verontrusting zijn die 

situaties waarin  

- De ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd worden  

- De psychische, fysieke of seksuele integriteit van een minderjarige of één of meer gezinsleden 

wordt aangetast 

- Een combinatie van deze perspectieven aanwezig is.  
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Elke voorziening moet ervoor zorgen dat medewerkers toegerust zijn om met verontrustende situaties 

om te gaan. Hiervoor werd een kader uitgewerkt. De ervaringen met de Combobox werden gelinkt aan 

de ervaringen met positieve heroriëntering. Iedere medewerker kreeg ook een vorming samenwerken 

aan veiligheid (signs of safety, signs of welbeeing). In 2017 gaan we verder met de implementatie 

hiervan.  
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5. Samenwerkingsverbanden 
 

Dit hoofdstuk geeft geen overzicht van alle samenwerkingsverbanden van MFC Combo.  Het haalt 

drie samenwerkingen  aan van totaal verschillende orde die onze werking versterken.  

- Het huis van het Kind Leuven 

- Tres 

- Ouderswerking Vlaanderen 

5.1. Huis van het Kind 
 

 

 

Missie 

Het netwerk Huis van het Kind Leuven wil samenwerken aan de uitbouw van een meer versterkt, 

gestroomlijnd, laagdrempelig, behoeftegestuurd, participatief en behoeftedekkend 

ondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. 

 

In 2016 kwam de stuurgroep 4 keer samen.  

De raad van bestuur van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven behoudt in 2016 dezelfde 

samenstelling en bestaat uit: 

 Voorzitter Bieke Verlinden – schepen stad Leuven 

 Brigiet Croes – Domo vzw 

 Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke vzw 

 Bert Lambeir – CAW Oost-Brabant 

 Katelijne Decanniere – MFC Combo 

 Hanne Schreurs – Stad Leuven 

Vanaf 2017 worden nieuwe bestuurders voorgedragen (Kurt Peeters – Stad Leuven; Erik Damen – 

Kind en Gezin; Luc Deneffe – De Wissel vzw). Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren: 

interne vzw-aangelegenheden (personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, huisvesting financiën). De 

strategische beleidslijnen worden uitgetekend in samenwerking met de stuurgroep. In 2016 vonden 

4 Raden van Bestuur plaats (19 januari, 14 juni, 26 september en 6 december 2016). 

De algemene vergadering van ‘Huis van het Kind Leuven’ bestaat uit de netwerk-vzw en komt 1 keer 

per jaar samen. Er is gekozen voor een minimale invulling van de rol van de Algemene Vergadering: 

goedkeuren begroting en jaarrekening; kwijting bestuurders; goedkeuren jaarverslag en jaarplanning. 

Katelijne Decanniere was aanwezig op de algemene vergadering.  
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5.2. TRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een samenwerkingsverband van een totaal andere orde is TRES. Tres is een samenwerking tussen 

verschillende organisaties om jongeren kennis te laten maken met allerlei kunstvormen.  

Jongeren zijn volop bezig een verhaal te maken over “wie zij zijn” op basis van hun ervaringen, 

impressies, hun kijk op zichzelf en de wereld. TRES verrijkt dit verhaal met nieuwe ervaringen en 

uitdagingen. Na een geslaagde eerste editie gingen we in 2016 verder met zes nieuwe trajecten.  

Drie jongeren uit MFC Combo, twee uit De Wissel en ééntje van OBC Ter Wende-Espero (drie 

voorzieningen, vandaar de naam “TRES”) werkten drie maanden lang samen met een kunstenaar. In 

zijn of haar leef– en werkruimte ontmoetten ze elkaar, wisselden ze ervaringen en vaardigheden uit, 

lieten ze ideeën rijpen en maakten ze een kunstwerk. 

De samenwerking met de kunstenaars vertrekt niet vanuit problemen, maar vanuit de zin om iets uit 

te proberen. De jongeren bakenen zelf hun doelen af, kiezen hoe ze dat witte canvas invullen, welk 

verhaal ze vertellen en hoe. 

Bovenal wil TRES een open ruimte bieden die jongeren en kunstenaars uitnodigt tot ontmoeting, 

verbinding en vrije creativiteit. Het is een ruimte waar gedroomd wordt en waar talent wordt ontdekt. 

Oude verhalen krijgen een nieuwe taal en nieuwe verhalen ontstaan. Met TRES trachten we dat 

verhaal, die stem en die kijk op de wereld een plaats te geven. Omdat zij ons kunnen uitdagen, onze 

blik en kunst kunnen sturen. Omdat zij die plaats eigenlijk al innemen. Het is aan ons om dat te 

erkennen.  

 

  

TRES is een kunstproject 

waarbij kinderen en jongeren 

uit de jeugdzorg de kans krijgen 

nauw samen te werken met een 

kunstenaar 
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VEERLE VAN DEN BROECK EN EKA 
Drieluik uit klei: maskers, spinnenwebben en pop met gipsen handen en gelaat van de maker 

“Op onze eerste ontmoeting nam Eka een grote kaft met tekeningen mee. Sommigen had ze 
overgetekend, anderen had ze zelf ontworpen. Maar allemaal waren ze gekleurd door leegte, 
eenzaamheid en onmacht.” 
  

   
 
Eka was haast onstuitbaar; ze moest en zou deelnemen aan TRES. Het is dan ook niet de eerste keer 
dat ze bij ons komt. Vorig jaar stapte ze al in een samenwerking en ook nu dook ze vol overtuiging 
in het project. 

“Ook al werkte ze op bepaalde dagen heel gedreven,” vertelt keramiste Veerle Van den Broeck, “op 
andere dagen spookten recente gebeurtenissen door haar hoofd. Dan moesten we een evenwicht 
vinden om toch met het kunstwerk bezig te zijn. Desondanks barstte Eka van de creatieve ideeën.  

Ze schreef een verhaal over wat haar bezig hield, dat al snel de basis vormde voor een heel ambitieus 
werk. “Ik moet zelfs toegeven dat ze me uit mijn comfort zone heeft getrokken! Ze nam me helemaal 
op sleeptouw, tot ik dacht: Jezus, dit is heel anders dan wat ik normaal doe. Maar talent, dat heeft 
ze zeker.” 

De hoofdfiguur in het verhaal werd een beeld van klei, met het gezicht en de handen van Eka.  

In het kunstwerk snuif je de sfeer op van Eka’s verhaal, het gevoel van dit meisje en haar kijk op 
het leven en de wereld. 

  

 

 

In 2017 werken weer andere jongeren aan een eigen creatie samen met een kunstenaars. Dat zijn 

schilder Kain Walgrave, keramist Alfons Van Tricht en tekenaar/schilder/street-art Bisser geworden. 
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5.3. Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen 
 

 

 

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is een werking door en voor ouders van kinderen of jongeren 

die jeugdhulp ontvangen. Het doel is om de inbreng van ouders een plaats te geven binnen de 

jeugdhulp in Vlaanderen. Op die manier willen we dat ouders meer betrokken worden in de 

hulpverlening met hun kind. Maar we streven ook naar meer participatie van cliënten (ouders) aan 

het beleid. 

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw is een netwerk waarbij zowel het beleid, de 

professionelen als de ouders van jongeren in de jeugdhulp aanwezig zijn.  

De regioverantwoordelijke voor Vlaams-Brabant is Fanny Lissens. Zij heeft haar bureau in de Parkstraat 

185 te 3000 Leuven.  

 

Beleidsstructuur 

 Algemene Vergadering 
 Raad van Bestuur 

  

Werkstructuur 

 Denkgroepen: Hierin zetelen zowel ouders als professionelen die meedenken over hoe de 
werking in de provincie loopt. Hun opdracht is advies geven en bijsturen indien nodig. 
 

 Regionale werking: In alle provincies is er een aanbod voor professionelen in de jeugdhulp die 
willen nadenken over een 'participatieve hulpverlening'. Dit kan door met collega's uit te 
wisselen of door in dialoog te gaan met ouders over belangrijke thema's.  
 

 Ouderwerking: In alle provincies en op Vlaams niveau is er een aanbod voor ouders die willen 
meedenken en meepraten over de jeugdhulp.  

 
Door lid te zijn van de Raad van Bestuur wil Combo zich actief in zetten om oudersparticipatie vorm te 
geven. Tegelijkertijd willen we het denkproces opstarten over hoe we ouders uit de bijzondere 
jeugdzorg ook in onze organisatie een plek kunnen geven.  
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Ons aanbod 

 Consolideren  

 Trommel + 

 Positieve heroriëntering- Alba 

Procedures kwaliteitsbeleid 

 proza 

  kwaliteitshandboek aanvullen - borging 

 

Visie op zorg 

 Visie werkwijze in verontrusting 

implementeren 

 IB coaching 

 Groep: - regels en afspraken 

- geweldloos verzet 

- geweldloos verzet 

Sociaal  

ondernemerschap  

Combo 

 

De organisatie Combo 
 

 Als open huis, 

betrouwbare 

omgeving, op maat, 

maatschappelijke 

participatie 

 

 

Minderjarige  

met zijn of haar gezin 

Communicatie – structuur 

van Combo 

 Structuur 

 Vaardigheden   

 Consolideren nieuwsbrief? 

Deskundigheid 

van medewerkers 

Motivatie 

van medewerkers 

Pedagogisch 

profiel 

actualiseren 

 

PR beleid Combo 

 Centrale aanmeldingen 

 PR beleid 

 Informatie verstrekking aan cliënten: 

Folders – Website – Meldpunt - Positieve heroriëntering 

 

 

6. Besluit: Prioriteiten in 2017  

Te realiseren in 2017 

   

Niet-rechtstreeks toegankelijk 

Medewerkers 

Rechtstreeks toegankelijk 

Organiseren 

Wat we 

bieden 

Wat we 

willen 

 Vaardigheid 

 Opleiding/deskundige 

benadering 

 Onthaalbeleid 

 Verontrusting 

 Integrale jeugdzorg 

Activiteiten: Combodag 

Werkgroep Welzijn op het werk 

 

Zorg die we 

bieden 

Evaluatie rechtstreeks toegankelijk worden bepaalde modules 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


