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Woord vooraf 

 

Dag lezer, 

Fijn dat u dit voorwoord leest. Ik lees namelijk zelden een voorwoord. U dus wel.  

Ik schrijf dit voorwoord in volle coronacrisis. Dit maakt het schrijven van een verslag over het voorbije jaar heel bijzonder. 

Vorig jaar hadden nog nooit gehoord van social distancy, of exit-strategie, de anderhalvemetermaatschappij. Geen haar op 
ons hoofd dat er aan dacht om kinderen en jongeren in afzondering te plaatsen, kinderen te begeleiden met een mondmasker 
aan.  

Het doet soms verlangen naar “het normaal” van 2019. 

Normaal in de bijzondere jeugdzorg: het Bijzondere van werken op maat, het maken van een veiligheidsplan, inspiratie vinden 
in NVR, positief heroriënteren… 

Plots voor en na coronatijd.  

Maar voor corona, tijdens de crisis en na coronatijd, staat Mfc Combo voor extra zorg die kwetsbare kinderen en jongeren 
nodig hebben. 

Katelijne Decanniere 

Directie Mfc Combo 
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1. Onze missie & visie 

1.1. Missie 
 

Combo is een multifunctioneel centrum (Mfc) binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Wij bieden integrale begeleiding aan aan 
gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. De begeleiding wordt op maat van elk gezin uitgewerkt en 
samengesteld op basis van de specifieke noden.  

  

Combo staat voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextbegeleiding

Op maat

Maatschappelijke participatie

Betrouwbare omgeving

Open huis



Mfc Combo Jaarverslag 2019 3 

1.2. Visie 
Combo-begeleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van kansen voor kinderen en jongeren in problematische 
opvoedingssituaties vanuit een geloof in de groeikracht en mogelijkheden van elke persoon.  

Contextbegeleiding staat in iedere begeleiding centraal en vormt de basis voor ieder traject binnen Combo. We kijken naar 
elke individuele situatie en tekenen samen met de ouders of voogd, kinderen/jongeren en eventueel met een doorverwijzer 
de krijtlijnen uit voor begeleidingen.  

Iedere begeleiding is op maat van het kind of de jongere. Daarbij gaan we uit van de verwachtingen, noden en perspectieven 
van alle betrokkenen.  

Participatie is hierbij een belangrijk principe. We engageren ons ertoe om beslissingen maximaal samen met cliënten te 
nemen. 

We vinden het zeer belangrijk om een betrouwbare omgeving te creëren voor zowel kinderen, jongeren, ouders en andere 
familieleden alsook de betrokken partijen en zoeken zeer gedreven naar creatieve manieren om de deuren van ons huis 
verder open te zetten. 
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2. Onze afdelingen 
Combo bestaat uit 4 afdelingen op verschillende locaties. Iedere afdeling werkt vanuit éénzelfde overkoepelende 
pedagogische visie maar legt elk eigen klemtonen.  

Hieronder volgt een kort overzicht van onze afdelingen en met welke modules zij werken (waarbij CB staat voor 
contextbegeleiding): 

 
 

 

Mfc Combo                 
81 gezinnen

Malpertuus                                
28 gezinnen  

2 modules dagbegeleiding met CB 
laagintensief

6 modules verblijf -12j met CB 
breedsporig binnen Contrabas

4 modules verblijf +12j met CB 
laagintensief binnen ASAP

10 modules kamertraining met CB 
laagintensief

6 modules CB laagintensief i.f.v. 
autonoom wonen (CBAW)

Dam+                                               
20 gezinnen

10 modules dagbegeleiding 6-16j 
met CB waarvan 5 breedsporig en 5 

laagintensief

10 modules verblijf 10-18j met CB 
laagintensief

Trommel +                                             
13 gezinnen

10 modules dagbegeleiding 6-14j 
met CB waarvan 5 breedsporig  6-

12j en 5 laagintentief 12-14j

3 modules verblijf 6-14j met CB 
breedsporig

Surdo                                          
20 gezinnen

12 modules CB laagintensief & 
Training

8 modules CB laagintensief i.f.v. 
Positieve Heroriëntering            

(i.s.m. Alba)
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Het werkgebied van Combo wordt bepaald door een redelijke afstand vanuit het perspectief van de cliënt tussen de 
organisatie (of een afdeling ervan) in combinatie met de context van de minderjarige.  

 

Onze afdelingen in het kort: 

 

• Dam+ begeleidt 20 gezinnen op jaarbasis. 10 
jongens en/of meisjes tussen 6 en 16 jaar kunnen in 
dagbegeleiding worden opgevangen. Daar bovenop 
kunnen ook nog 10 meisjes vanaf 10 jaar 
overnachten in Dam+. 

• Surdo begeleidt 16 gezinnen en biedt 
groepstrainingen aan over opvoedingsthema’s, 
voorbereid en opgevolgd door thuisbegeleiding. 
Daarnaast zijn er ook 8 begeleidingen positieve 
heroriëntering. Positieve heroriëntering is een 
kortdurend begeleidingstraject in verontrustende 
situaties. Wij werken dit uit voor kinderen van 0 tot 
12 jaar. Dit aanbod is in samenwerking met Alba. 

• Trommel+ begeleidt 13 gezinnen met kinderen 
tussen 6 en 14 jaar. Alle kinderen komen naar de 
groepswerking. Aanvullend kunnen 3 kinderen 
blijven overnachten indien nodig.

• 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 16 jaar. Hier zijn ook 2 
modules dagbegeleiding aan gekoppeld. Nobel geeft 
jongeren vanaf 17 jaar kamertraining. Daarnaast 
begeleidt het team Nobel ook +17-jarigen die 
zelfstandig wonen buiten de voorziening.
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2.1. Dam+ 
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Type begeleidingen

• Dam+ biedt ruimte voor een leefgroep van 10 meisjes van 10 tot 16 jaar. De meisjes overnachten bij Dam+ en worden in
combinatie met de thuiscontext intensief begeleid. Deze samenwerking staat centraal en vormt ook de basis van elke
begeleiding binnen Dam+. De module is niet-rechtstreeks toegankelijk, doorverwijzing gebeurt via OCJ, VK of
Jeugdrechtbank.

• Daarnaast zijn er in Dam+ 10 plaatsen voor dagbegeleidingen in groep. Tien jongens en meisjes tussen 6 en 16 jaar
hebben de mogelijkheid om dagelijks naar een leergroep te komen. Hier werken we heel nauw samen met de ouders om
de pedagogische problemen aan te pakken. Dit gebeurt op maat van ieder gezin. Deze hulpverlening is rechtstreeks
toegankelijk.

Dam+ Missie

• Dam+ staat voor: “Samen, respectvol en op maat vorm geven aan ieders persoonlijke ontwikkeling”.

Dam+ Visie

• Samen: met de jongeren, ouders, grootouders (en anderen binnen de leefwereld van de jongere) werken we in de Dam+
driehoek.

• Respectvol: voor jezelf, anderen, het team, het materiaal en de omgeving. We verwachten dit ook van iedereen binnen
Dam+.

• Op maat: iedereen is anders, welke vorm Dam+ voor het gezin zal aannemen willen we samen met hen uittekenen.
• Ieders persoonlijke ontwikkeling: iedereen is anders, deze verschillen koesteren we binnen Dam+ en we houden rekening

met ieders krachten en aandachtspunten.

Dam+ Driehoek
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2.1.1. Dam+ Verblijf 
“Ik ben S. De dag na mijn vijftiende verjaardag werd ik in Dam+ geplaatst door mijn jeugdrechter. Zo oneerlijk. Ik wil gewoon 
thuis zijn, bij mijn broers en zussen, en bij mijn grootouders. Ik word gestraft omdat mijn ouders uit elkaar zijn en agressief 
zijn. Ik, die altijd voor mijn gezin heb gezorgd, moet er nu uit. Zo oneerlijk.  

En nu zeggen ze dat ik me niet aan regels en afspraken houd. Ik ga daar niet 
mee akkoord. Ik wil gewoon bij papa langsgaan, of bij mijn vrienden. Ik doe toch 
niets verkeerd? Oké, school loopt niet goed. Ik ga nauwelijks. Dat is altijd al zo 
geweest. Mijn consulent denkt dat ik drugs deal. Weet zij veel. Niemand 
begrijpt mij. Oké, mijn vriend wel. En papa. Ik blijf hier niet. 

Keer op keer loop ik weg. Ik zeg dat ik naar school vertrek maar kom niet terug 
naar die stomme groep. Elke keer weer probeert de begeleiding te horen waar 
ik ben, wanneer ik terugkom. Telkens opnieuw word ik geseind. Mijn 
jeugdrechter stuurt me naar een gemeenschapsinstelling op time-out. Ik vind 
dat niet erg. Ze doen maar.  

Soms probeer ik wel. Probeer ik me te houden aan de regels. Maar dat lukt nooit lang.  

Mijn begeleider heeft ervoor gezorgd dat ik deeltijds naar school kan gaan, in de richting en school die ik wil. Dat vind ik 
wel tof. Hij doet wel veel voor mij. Hij zorgt er ook voor dat ik kan deelnemen aan een tresproject. Muziek is mijn uitlaatklep.  

Samen met een vriendin zet ik de boel wat op stelten. We slapen samen, ook al mag dat niet van begeleiding. Ik mag niet 
roken, maar doe het lekker toch. Wat gaan ze doen, me nog eens op time-out sturen? Ik trek mij dat toch niet aan.  

School loopt ondertussen ook al een hele tijd mis. Ze schatten er in dat ik nog niet kan gaan werken en nu moet ik zo’n 
voorbereidend traject doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ga ik niet.  

Er komt nu zelfs een psychiater naar de leefgroep om met mij te praten. Die is wel oké. En als ik geen zin heb om te praten 
hoeft dat niet. Ze komt net zo vaak als ik zelf zie zitten. Zij gaat de begeleiders ook helpen om mij te begrijpen. Dat gaat 
waarschijnlijk wel niet lukken. Ik begrijp mezelf nauwelijks.“ 

 

Verhalen als dat van S. in combinatie met de verhalen van andere meisjes maken dat we op zoek gingen naar alternatieve 
werkvormen, dat er extra ingezet werd op teamoverleg en er samenwerkingsverbanden werden uitgebouwd. Voor elk meisje 
starten we een traject op maat. Dit maatwerk en het “out of the box” denken heeft 2019 getekend in Dam+. 

Terugblik op 2019 

Samenwerkingsverbanden 

In de loop van 2019 startten we in de proeftuinen van Yuneco Caro. Dit initiatief heeft tot doel geestelijke gezondheidszorg 
toegankelijk(er) te maken voor jongeren binnen residentiële jeugdhulpvoorzieningen. In het najaar werden 2 begeleidingen 
opgestart waarbij de kinderpsychiater en/of de psychologe van Yuneco Caro in de leefgroep op consult kwam. Er werd 
eveneens ruimte gemaakt voor teamconsults. Deze nieuwe samenwerking werd heel waardevol bevonden. Dit aanbod sluit 



Mfc Combo Jaarverslag 2019 9 

perfect aan bij de noden van onze doelgroep. Waar onze jongeren vaak niet opdagen op gesprekken, is de drempel hier 
zodoende verlaagd door de huisbezoeken dat de begeleiding toch vorm krijgt. 

Jongeren met een hobbelige schoolcarrière zijn ook steeds meer een thema. Alternatieve daginvulling en aangepaste 
trajecten passeerden in 2019 allemaal de revue. Een teamlid maakt sinds kort deel uit van de themagroep schooluitval, om 
de expertise hierrond te vergroten. 

In enkele begeleidingen is een mooie samenwerking op poten gezet met een dienst voor pleegzorg. Eén meisje ontdekt 
vanuit de leefgroep in hoeverre pleegzorg een haalbaar traject kan zijn voor haar en krijgt de mogelijkheid om –helemaal 
op maat- pleegzorg uit te testen met een veilig vangnet in de leefgroep. Een ander meisje heeft een steungezin voor de 
weekends, dat ook haar traject richting zelfstandigheid verder zal opvolgen. 

Een andere begeleiding focust dan weer op het contact tussen broers en zussen die in verschillende voorzieningen uit 
verschillende jeugdhulpverleningssectoren verblijven. Samenwerking is hier een must. We zien hiervan zeer positieve 
effecten, zowel op individueel vlak als naar de contextbegeleiding toe. Ook de begeleiders zelf ondervinden de kracht van 
deze samenwerkingsverbanden.  

IB, context- en leefgroepwerk op maat 

Het team ging verder aan de slag met Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet als kader voor ons handelen in de leefgroep. 
Tijdens een inhoudelijke tweedaagse zijn de principes nog eens overlopen en werden er afspraken gemaakt. Doorheen het 
jaar merken we dat vooral naar herstel toe (individueel of naar de leefgroep) de methodieken uit dit kader gehanteerd 
worden, met wisselend succes. Dit traject wordt in 2020 verder uitgewerkt. 

Doorheen de moeilijke begeleidingen zijn we blijvend op zoek gegaan naar hoe maatwerk ingezet kan worden, zowel in 
individuele begeleidingen (IB) als in contexten. We switchten tussen de groepsstructuur en zoeken in één-één contact om 
voor elk meisje een zo ideaal mogelijk traject uit te tekenen.  

Het TRES-traject is ook zo’n vorm van maatwerk. Jongeren kunnen dankzij TRES deelnemen aan een traject buiten de muren 
van de voorziening, zonder dat er gefocust hoeft te worden op hun individuele problematiek. We hopen dat ze op die manier 
fijne ervaringen kunnen opdoen die hen zelfvertrouwen en eigenwaarde geven binnen een toch niet steeds even makkelijk 
traject in de hulpverlening. 

Op praktisch organisatorisch vlak hadden we het voorbije jaar te kampen met personeelswissels en tijdelijke vervangingen 
o.w.v. zwangerschappen. We slaagden erin succesvolle stageperiodes te bezegelen met contracten, wat maakte dat de 
continuïteit toch beter gegarandeerd kon worden.  

Sector  

Gedurende 2019 viel op dat de aanmeldingen die ons bereikten vaak “oudere” meisjes betroffen. Waar onze doelgroep een 
leeftijdsbereik heeft van 10 tot 16 jaar, was het merendeel van de aangemelde meisjes eerder 16+. Dergelijk onevenwicht 
in de groepssamenstelling, bijvoorbeeld 1 lagere schoolkind tussen verder voornamelijk 16-jarigen, is een uitdaging in de 
leefgroep en naar het aanbod van activiteiten.  
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Planning 2020 

Op de planningsdag bekeken we met het team op welke thema’s we het komende jaar extra willen inzetten.  

Een grote nood naar nieuwe inzichten wordt vooral ervaren op het vlak van een problematische schoolloopbaan. De werking 
van Dam+ heeft een stramien ingebouwd voor jongeren die niet naar hun school of dagbesteding zijn gegaan. Gaandeweg 
blijkt echter dat dit stramien niet bij alle meisjes, of bij alle situaties past. Het maatwerk wordt ook hier uitgedaagd. Maar 
naast het maatwerk is er ook nood aan een kader voor de jongeren bij wie de schoolloopbaan erg lang problematisch 
verloopt. We merken dat deze groep groeit. De aanpak in de leefgroep, naast de jongeren wiens dagbesteding wel goed 
verloopt, plaatst het team voor grote uitdagingen. We plannen dit thema dan ook met stip vooraan op ons eerste inhoudelijke 
overleg. 

Aansluitend hierop is het thema “groepsstructuur”. Door het ver doorgedreven maatwerk lijkt het soms alsof we geen 
groepsstructuur meer hebben. Is dat zo? Is dat goed? Is er toch een basis? En wat doet de groepsstructuur met de 
individuele meisjes, hoe kunnen we daarop anticiperen/inspelen?  

Doorheen 2020 willen we graag nog eens focussen op het leven buiten Dam+. Hoe kunnen onze jongeren deelnemen aan 
het “reguliere” sociale leven? Hoe kunnen we dit stimuleren? Is het ook denkbaar dat we het buitenleven binnen halen in 
Dam+? Dit thema past binnen het Combo letterwoord, waar maatschappelijke participatie een belangrijk onderdeel van is.  

Ten slotte een team gericht op het team. Eind 2019 startten we een traject rond kernkwadranten. We maakten enkele 
kwadranten voor het team en bouwen er in 2020 op voort. Door naar de individuen in het team te kijken, proberen we ieders 
kwaliteiten we kunnen in te zetten om als team aan onze uitdaging te werken.  

 

2.1.2. Dam+ Dagbegeleiding 
 

Terugblik op 2019 

We merkten een aantal tendensen op in 2019. Ten eerste zette de toename van het aantal pubers zich voort in de 
groepswerking van dagbegeleiding. Daardoor gingen we op naar een specifiek aanbod voor tieners. We gingen hiervoor o.a. 
te rade bij een ander dagcentrum om ons te laten inspireren. Intussen werden er ook nieuwe afspraken en regels gemaakt 
(bv. rond gsm gebruik) en wordt sport meer als leer- en motivatiemiddel ingezet. Een andere tendens is dat steeds meer 
gezinnen met buitenlandse roots begeleid worden in het dagcentrum. Een uitdaging die we met behulp van intervisies door 
en samenwerking met o.a. OTA aanpakken.  

In 2019 werd in het team verder gewerkt met de vraag ‘hoe ouders opnieuw in de groepswerking betrekken?’. We vroegen 
ons af waarom we dit belangrijk vinden en stonden stil bij wat we willen en kunnen aanbieden, alsook bij de toenmalige 
noden/vragen van de begeleidingen. 

Op personeelsvlak was er in het team veel wissels en vervangingen omwille van o.a. zwangerschap. Halverwege het jaar 
werd de coördinator ondersteuner en werd een begeleider coördinator. Enkele collega’s schoven door van dagbegeleiding 
naar een andere unit in Mfc Combo of omgekeerd. Desondanks zijn we er in geslaagd om te blijven focussen op onze gezinnen 
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en op de groepswerking opdat de continuïteit werd bewaard. Er is enorm hard gewerkt door de (oude en nieuwe) teamleden 
en interims.  

Planning 2020 

In 2020 willen we stilstaan bij onze visie op de verschillende pijlers (GezinsBegeleiding, Individuele Begeleiding, School, 
Groep) en tot een gezamenlijke en gedeelde teamvisie komen. We zullen beginnen met de IB-pijler. We willen know how 
uitwisselen, materiaal terug boven halen en rituelen opnieuw vastpakken, herwerken en implementeren. In de pijler GB 
willen we o.a. meer input krijgen rond interfamiliaal geweld. 

Daarnaast blijft ook steeds de focus liggen op onze gezinnen en meer bepaald hoe we onze ouders (nog) meer in de groep 
kunnen krijgen; hoe we een rolmodel kunnen zijn en hoe we verder kunnen inzetten op ‘samen’ doen. We vinden het belangrijk 
om ouders en kinderen terug samen positieve ervaringen te laten opdoen (samen meedraaien in de groep, samen huiswerk 
maken, spelletjes spelen; we nodigen ouders/mama’s ook uit om te komen koken in de groep en samen met hun kinderen 
te eten). We blijven bijgevolg in 2020 inzetten op gezinsactiviteiten en kind-oudermomenten.  

Een ander thema waar we ons verder over zullen buigen is onze pubergroep en het aanbod voor deze jongeren in DB. Ook 
het aanbod van de ‘Leergroep’ (leerproject tussen pubers DB en meisjes van verblijf) en wat dit inhoudt of hoe we dit in de 
toekomst gaan invullen of wat het kan betekenen. 

Verder plannen we in Dam+ om in 2020 verder aan de slag te gaan rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Concreet 
willen we per pijler bekijken hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet daarin een betekenis kan krijgen, zowel in onze 
visie als in aanpak van bepaalde situaties. 
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2.2. Trommel+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘We hebben een tijdje zeer moeilijke momenten gehad in de groep met een 
meisje van 7 jaar. Ze deed erg druk, luid, kon zich moeilijk concentreren. Wat 

we ook probeerden, het lukte niet om haar tot rust te brengen. Dit was 
vermoeiend voor de groep, de begeleiders en het meisje zelf. We dachten na 
over een aanpak en besloten een traject op maat voor haar binnen de groep 

te organiseren. Dit gebeurde in overleg met de ouders die ons steunden in de 
aanpak. Hoewel het meisje nog steeds moeilijke momenten had, merkten we 
dat we zelf meer structuur en rust konden aanbieden. Dit gaf de begeleiders 

moed om vol te houden tijdens lastige momenten.’ 
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Trommel+ is een uniek en vernieuwend dagcentrum waar de klassieke dagbegeleiding in groep voor 10 kinderen is 
aangevuld met 3 verblijfplaatsen. 

 

 

 

 

Wat doet Trommel+?

• 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 wordt op 4 vlakken
georganiseerd.

• Individuele begeleiding
•Elk kind krijgt bij Trommel+ een begeleider toegewegen aan wie zij/hij alles kan vertellen. Individuele begeleiding
betekent ook samen dingen doen.

• Schoolbegeleiding
•Naar school gaan is belangrijk voor een kind en dat verloopt niet altijd even vlot. Trommel+ houdt nauw contact met
de school van het kind en volgt alles mee op. Tijdens een dagelijks huiswerkmoment neemt de begeleider samen
met het kind de agenda door en ondersteunen we het kind bij het studeren en maken van taken.

• Groepswerking
• In Trommel+ komen kinderen terecht in een groep van maximum 10 kinderen. Zo leren kinderen met elkaar
omgaan. Ze leren bijvoorbeeld 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.

• Gezins- en contextbegeleiding
•Het hele gezin krijgt begeleiding en ondersteuning bij Trommel+. Elke week komt een begeleider thuis langs voor
een gesprek of een doe-activiteit samen met de ouders, broers/zussen en andere personen die belangrijk zijn voor
het gezin. 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 en een intensievere begleiding nodig. Dat
kan. Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen kinderen bij Trommel+ blijven slapen. Samen met alle betrokken
partijen wordt bekeken hoeveel overnachtingen nodig zijn. Voor de inzet van deze module is een indicatiestelling via
de intersectorale toegangspoort nodig.

• 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 oefeningen rond hulpvragen, zoals: "Hoe kan ik grenzen aangeven aan mijn kind?". We
organiseren regelmatig doe-momenten rond de dingen die thuis moeilijk lopen. Bijvoorbeeld: samen je kind in bed
stoppen.

• Dit verblijf is kortdurend en we werken gefaseerd. De eerste fase is de fase van de vraagverheldering: 'Waar willen
we samen aan werken?' Daarop volgt de oefenfase: ouders en begeleiders werken samen (in Trommel+) aan de
opvoedingsvragen. Tijdens een laatste fase wordt de transfer naar huis gemaakt, aangevuld met extra begeleidingen.
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Terugblik op 2019 

Er werden voor Trommel+ in 2019 4 grote doelen voorop gesteld: 

1. Kinderwerking: We werken verder aan een gedragen en gedeelde visie op opvoeden en samenwerken in de 
groepswerking van Trommel+. 

We doorliepen een traject op teamniveau, aangestuurd door Eric Beke, met focus op preventieve en curatieve maatregelen 
met betrekking tot agressie en basisveiligheid in de groepswerking. Dit bouwt verder op de inzichten verkregen in 2018 
tijdens het traject rond nieuwe autoriteit. Een visietekst op basisveiligheid in Trommel+, die alle handvatten bundelt, is 
uitgeschreven. Een kleine greep uit de ontwikkelingen:  

- de infrastructuur in de leefruimtes werd aangepast,  
- we deden een SEO-inschaling van een aantal kinderen in functie van onze aanpak,  
- signalisatielijsten werden opgesteld voor alle kinderen,  
- we maakten een denkoefening op groepsniveau met afspraken rond aanpak van gedragingen per kind 

Start
• Iedereen start via 

dagbegeleiding
• Focus: zorgen, 

verontrustingen & krachten
• Indien gestart wordt met 

verblijf is dit enkel in het 
kader van een crisismoment

Verblijf
• Waar nodig kan een overgang 

van dagbegeleiding naar 
verblijf worden ingeschakeld

• Overgangen worden 
besproken met de kinderen & 
ouders/context

• Er wordt ook een duidelijke 
schets opgemaakt van de 
structuur

Stop Verblijf
• Zal altijd opgevangen worden 

met context- en/of 
dagbegeleiding naargelang de 
noden

Dagcentrum = basis & inhoudelijk fundament 
 ontvangen van kinderen & ouders 
 gaan nadien naar huis 

 
Bijgebouw = op maat 

 hier kunnen kinderen 3 nachten/week 
blijven slapen 

 

De Trommel+ Formule 

Overgangen binnen Trommel+ 
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- we deden een brainstorm over het uitbreiden en vernieuwen van ons aanbod, 
- onze herstelprocedure werd verder uitgewerkt,  
- afspraken werden gemaakt rond rustige ruimte en afzonderen, 
- we stelden vuistregels ‘safety first’ op voor in geval van agressie, … 

 
2. Contextbegeleiding 

Het team heeft nood aan bijkomende vorming in de Combovisie over contextbegeleiding. 

3. Methodieken: In elke begeleiding van Trommel+ wordt gebruik gemaakt van de Combobox. Elke begeleider van 
Trommel+ kent de ontwikkelde methodieken voor het werken met (gezinnen met) jonge kinderen en kan deze 
gebruiken. 

De begeleiders kregen tijdens verscheidene teamvergaderingen uitleg over het werken met de volgende methodieken: het 
ik-boek, de molshoop, molletjes met stemmetjes, de mollenfamilie, het grote boek. De begeleiders kennen intussen deze 
methodieken en zijn ermee actief aan de slag in hun IB-trajecten. Specifiek rond de Combobox werden 2 vormingsmomenten 
georganiseerd op teamniveau. Vervolgens kreeg elke begeleider individuele coaching rond het gebruik ervan in de 
begeleidingen. Het kennismakingsgesprek werd volledig opnieuw uitgetekend met een mooie leidraad in de Combobox. Dit 
traject wordt verder gezet in 2020. 

4. Teamfunctioneren: We organiseren onze teamvergaderingen en –besprekingen op een efficiënte manier 

Het team ging op zoek naar manieren om teamvergaderingen en –besprekingen efficiënt en inhoudelijk sterk te organiseren. 
We experimenteerden enerzijds met de gezinsfiche als rode draad, anderzijds met het resonantiemodel van het VK om 
casussen te bespreken. We houden onze ervaringen vast en zoeken hierop verder. 

Vanuit de pijlers werd er in 2019 ingezet op volgende zaken:  

 

IB

Startersdoos aangevuld 
met methodieken voor 

jonge kinderen 

Werken met de MAPA-
box

Kast met IB-materiaal 
opgeschoond en 

aangevuld

School

Checklist 
verantwoordelijkheden 

schoolopvolging 
opgemaakt

Evaluatie van het 
vernieuwde 

huiswerkmoment

Leidraad schoolcontact 
secundair opgemaakt

Verblijf

Match tussen concept 
en huidige gezinnen?

Nieuwe 
autoriteit/traject Eric 

Beke in verblijf: in 
avond, nacht, ochtend

Zorg in de nachten

Procedure onthaal: 
hoe gezinnen 

voorbereiden op 
verblijf? 

‘verblijfsbabbel’ adhv 
combobox

Oplijsting en overzicht 
financiële afspraken

Kinderwerking

Grondige 
voorbereiding van 

vakanties

Voorbereiding van kamp

Smileybord ipv 
zonnetjesbord met 

individueel 
beloningssysteem en 

betrekken van kind bij 
overlopen

Inzetten op aanbod: 
knutselmap, spel van 

de maand 

Opstart 
kindervergadering

Rust in de groep, 
ruimtegebruik, 
infrastructuur

Ouderwerking

Uitwerking 
gezinsactiviteiten 

Afspraken rond 
veiligheid tijdens 

gezinsactiviteiten met 
druggebruikende 

ouders

Gezinstraining voorjaar

Gezinstraining najaar, 
in samenwerking met 

Surdo 

Gezin en 
context

Vernieuwde 
startersmap voor 

gezinnen gefinaliseerd

Zicht op sociale kaart in 
Tiense

Evaluatie van een 
begeleiding door het 

team – sjabloon 
opgemaakt
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Planning 2020 

We zullen in 2020 

- de gezamenlijke en gedeelde visie op basisveiligheid in de groepswerking van Trommel+ dagdagelijks vasthouden  

- contextbegeleiding als centrale thema zien in 2020. Het team krijgt verder vorming over contextbegeleiding. De 
Combobox is hier een belangrijk instrument voor. Deze zal in elke begeleiding in Trommel+ gebruikt worden. We zullen ook 
stil staan bij de officiële besprekingen en verslaggeving met onze gezinnen, kinderen en verwijzers.  

Ten slotte maken we bewust tijd voor zorg en ondersteuning voor het team en de veiligheid van elke begeleider. 
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2.3. Malpertuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn we?

• In Malpertuus kunnen 28 gezinnen terecht met kinderen tussen 6 en 18 jaar. Malpertuus biedt de volgende 
modules aan:
• contextbegeleiding
• dagbegeleiding in groep voor 2 jongeren
• een leefgroep voor 6 kinderen tussen 6 en 12 jaar
• een leefgroep voor 4 jongeren tussen 12 en 16 jaar
• kamertraining (TCK) voor 10 jongeren die de stap in de richting van zelfstandig wonen willen zetten
• contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) voor 6 jongeren

Onze deelwerkingen

• Contrabas
• ASAP
• Nobel



Mfc Combo Jaarverslag 2019 18 

2.3.1. Algemeen  
 

2.3.1.1. Personeel 
Om verscheidene redenen was 2019 een moeilijk jaar op personeelsvlak. Verschillende collega’s zijn uitgevallen door 
zwangerschap, ziekte of de zwaarte van de job. Het zoeken en inwerken van nieuwe collega’s vroeg de nodige tijd en 
aandacht, alsook het (her-)verdelen van begeleidingen, wat niet ideaal was voor de begeleidingen van de jongeren 
(individueel en in groep) en van de gezinnen.  

 

2.3.1.2. Thema duurzaamheid 
In Malpertuus liep in 2019 een project rond duurzaam omgaan met energie, voeding en mobiliteit, en met oog voor groen 
en afvalverwerking. Dit project werd geleid door twee organisaties: Ecolife en Natuurpunt. Er is al heel wat aangepakt op 
vlak van isolatie, afvalselectie, waterverbruik, mobiliteit,… Er zijn zo ook heel wat acties gebeurd samen met en voor de 
kinderen: de installatie van een buitenkeuken, een fietsuitstap met de pubers om het fietsen te stimuleren, de aanplanting 
van een wilgentent, hagen om hoekjes in de tuin te maken, een bloemenweide in de voortuin,...  
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2.3.2. Contrabas en ASAP 
 

2.3.2.1. Contrabas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet Contrabas?

• Contrabas is een leefgroep voor 6 jonge kinderen tussen 6 en 12 jaar die tijdelijk niet voltijds thuis kunnen
wonen.

Aanpak

• Kinderen verblijven in Contrabas van maandagavond tot vrijdagmorgen, tijdens het weekend zijn de kinderen
in principe thuis. Naast dit verblijf krijgt een kind individuele begeleiding. De individueel begeleider houdt ook
contact met de school.

• Binnen Contrabas staat samenwerking met de ouders centraal. Zo vinden niet enkel gezinsgesprekken plaats
maar wordt ook getracht in te zetten op wekelijkse meedoedagen thuis of in de groepswerking.

• 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.
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2.3.2.2. ASAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet ASAP?

• ASAP is een leefgroep voor 6 jongens of meisjes vanaf 12 jaar; 4 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 module dagbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk.

Insteek

• De leefgroep is een veilige plek voor jongeren. In een 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, e.a. opties zijn mogelijk.

Aanpak

• Iedere jongere krijgt een individuele begeleider toegewezen. Deze begeleider heeft op regelmatig contact met de
jongere. Dit gebeurt onder de vorm van gesprek, spel, een activiteit, enz., rekening houdend met de interesses,
mogelijkheden en ontwikkeling van de jongere. Op deze manier tracht de begeleider een vertrouwensrelatie op te
bouwen 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.
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2.3.2.3. ContrASAP 
Kleuters en pubers, Contrabas en Asap 

Contrabas is het jaar ingegaan met drie kleuters die verbleven in de leefgroep. Dit heeft gemaakt dat een deel van de 
werking hierop diende afgestemd te worden. Later kwamen drie meisjes van 12 en 13 jaar. Dit vergt een heel zoekproces: 
hoe kunnen we tegelijkertijd instaan voor en zorg bieden aan deze pubers en aan de groep jonge kinderen Een moeilijk 
proces, in samenwerking met Asap, dat volgend jaar nog verder wordt uitgewerkt. 

De samenwerking tussen Contrabas en Asap blijft een belangrijk item. We zetten in op gezamenlijke activiteiten, 
gezamenlijke vergaderingen en zelfs sinds kort op gezamenlijke eetmomenten. Begeleiders werken samen voor 
verschillende werkgroepjes. In 2020 zal deze samenwerking nog verder geoptimaliseerd worden in functie van noden en 
aanbod voor al onze contrasappers. 

Om de zorg en continuïteit te garanderen binnen onze gezinnen zijn we wel in overtal gegaan voor dagbegeleiding. Zo zijn 
een zus en broer die in Contrabas in verblijf verbleven naar dagbegeleiding overgegaan. Eveneens zijn drie broers die in Asap 
Verblijf verbleven geschakeld naar dagbegeleiding.  

Verontrustende situaties 

In de laatste maanden van 2019 hadden een heel aantal jongeren het moeilijk om naar school te gaan. Jongeren haken op 
school af omwille van de turbulente en verontrustende ontwikkelingen in hun gezin en/of van zich opzij gezet te voelen. We 
willen als team een sterk front vormen om het spijbelen zo snel mogelijk te couperen. We hebben een sterk uitgebreid 
spijbelregime uitgeschreven. Ook hier proberen we zorg op maat uit te werken. 

Het thema (seksueel) grensoverschrijdende gedrag speelde ook in een aantal begeleidingen. De procedure die voorbije jaren 
werd uitgewerkt, konden we goed gebruiken voor onze handelwijze. We hebben ook besloten om onze techno preventieve 
maatregelen uit te breiden. Hiervoor werd al advies bij de techno preventieve dienst van de politie aangevraagd en werden 
al plannen uitgetekend.  

We kregen ook te maken met druggebruik bij een aantal jongeren. Ook hiervoor hadden we overleg met de politie. De 
drugprocedure werd eveneens geactualiseerd. Nabijheid, het aanklampend werken, alsook het betrekken van de context zijn 
hiervoor belangrijke principes. 
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2.3.3. Nobel 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn we?
• Nobel bestaat uit een team van 4 begeleiders die jongeren ondersteunen en wegwijs maken bij de voorbereiding op 

het zelfstandig wonen. De jongeren worden individueel en op maat begeleid.

Modules
• Nobel biedt twee modules aan:

• Kamertraining (TCK)
• Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW)
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2.3.3.1. Trainingscentrum kamerwonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet TCK?

• Het trainingscentrum voor kamerwonen bestaat uit 10 studio's voor jongeren vanaf 17 jaar. Het is een veilige 
omgeving 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 vaardigheden. 

Aanpak

• Iedere jongere heeft een individuele begeleider (IB). 
• Er wordt gewerkt vanuit het geloof in de eigen krachten van de jongeren. 
• In samenwerking met externe therapeuten/psychiaters/andere steunfiguren.
• Ondanks het perspectief van alleen wonen, staat de context van de jongere altijd centraal. De context wordt altijd 

betrokken bij de begeleiding en het proces dat de jongere doormaakt. 

‘Bij de aanmelding van een 17-jarig meisje leek de breuk tussen haar en 
haar ouders onvermijdelijk. Ondanks dat we in Nobel werken aan 

zelfstandigheid zetten we ook in op de context. Zelfstandigheid alleen is 
immers niet voldoende: we weten dat jongeren mensen rond zich nodig 
hebben. Uiteindelijk is het gelukt om te ouders een rol te laten opnemen 

in het leven van het meisje. Een volledig herstel naar huis was niet 
realistisch maar we hebben een volledige breuk kunnen vermijden. De 

ouders nemen nu toch nog een rol als ouder en steunfiguur op. Dit geeft 
voldoening als begeleider.’ 
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2.3.3.2. Contextbegeleiding i.f.v. Autonoom Wonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3. Thema’s in 2019 voor TCK en CBAW  
In 2018 waren twee punten naar voor gebracht om tijdens 2019 aan te werken: de systematische casusbespreking van 
jongeren op het team, en de evaluatie van de TCK-werking: regels, praktische organisatie, visie fasesysteem TCK,  
netwerking/contextgericht werken, verloop van de begeleiding, groepswerking, thema-avonden, in elkaars context gaan 
logeren,… Verder stonden de thema’s ‘opvolging drugsbeleid’ en ‘nazorg’ geagendeerd. 

Wat is CBAW?
• 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. 

Aanpak
• 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.

‘Een ‘dank u’ of een ‘merci’ krijgen we niet al te vaak te horen als 
begeleiders van 17 à 18 jarigen. We merken wel blijdschap en 

dankbaarheid als een jongere bijvoorbeeld na een lange, intensieve 
zoektocht een studio vindt. We ervaren op CBAW wel vaker dat het 
contact met onze jongeren geleidelijk aan anders wordt, we komen 

meer en meer tot een echte samenwerkingsrelatie met onze 
jongeren. Onlangs rondde er een begeleiding af en de jongere had me 

een kaartje geschreven. Zo’n ‘dank u’ zwart op wit op papier, dat 
betekende veel. Het kaartje staat nu op onze bureau.’ 
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Concreet is gestart met de evaluatie van de TCK-werking en de idee van de installatie van een ‘fasesysteem’ waarbij 
jongeren op een meer systematische wijze doorheen de begeleiding opgevolgd worden, van opstart op TCK tot doorstroming 
naar CBAW. Enkele regels werden besproken en aangepast, een eerste sneuveltekst opgesteld. 

Een specifiek thema betrof ‘netwerking’, en dan specifiek om vanuit Nobel beter het professionele netwerk rond een jongeren 
uit te werken, namelijk partners qua alternatieve dagbesteding enerzijds en anderzijds de vele maatschappelijke diensten 
(zoals OCMW, huurdersbond, STK en CBAW-overleg…). 

De systematische agendering van een casusbespreking van de begeleidingen op het team is redelijk vastgehouden. Maar 
na het thema ‘evaluatie van de TCK-werking’ zijn we niet verder geraakt, en is de jaarplanning op een bepaald moment ‘on 
hold’ gezet.  

Thema “verlies” 

Het team van Nobel is dit jaar getroffen door heel wat leed, een jaar van verlies (-ervaringen). Dit verlies situeerde zich op 
persoonlijk vlak (verlies van verschillende dierbaren), op teamvlak (collega’s die veranderden van job) maar ook op vlak van 
veranderingen in de sector; de doelgroep is geëvolueerd en de medewerkers worden geconfronteerd met zwaardere en 
complexere situaties. Dit alles maakte dat de werking erg onder druk kwam te staan! 

Verlies, verandering en het zoeken naar een nieuw evenwicht vragen energie, emotioneel, psychisch, collegiaal, 
professioneel. Het maakt wel dat, met alles wat er zich het afgelopen jaar afspeelde, de jaarplanning van Nobel niet kon 
doorgaan zoals gepland. 

Werking van TCK onder druk 

Er werd teamoverleg met de directie en het ondersteuningsteam gewijd aan de kwestie of sommige jongeren nog wel passen 
in het ‘profiel’ van de doelgroep van Nobel. Het opnamebeleid werd in vraag gesteld. Verschillende jongeren waren ofwel te 
jong (nog geen 17 jaar), en/of te zwak qua ontwikkelingsniveau (verstandelijk zwakker peil), en/of stelden ernstige 
psychische problemen. Het concept van TCK, nl. zelfstandigheidstraining in een studiosysteem, kwam erg onder druk te 
staan. Begeleiders ervoeren dat ze nog amper tot de ‘core business’, tot de kern van de TCK-begeleiding konden komen 
omdat heel wat aandacht ging naar het opvangen, begeleiden en oplossen van allerlei sociale conflicten (ruzies) en 
psychische problemen: jongere met depressieve momenten, die niet uit bed geraken en dag- en nachtritme omkeren, 
jongeren met een traumatische achtergrond die emotioneel zo kwetsbaar zijn dat ze niet tot dagelijkse verwachtingen 
komen, jongeren met ‘psychiatrisch’ gedrag, t.t.z. moeilijk te begrijpen en corrigeerbaar (pathologisch) gedrag zoals liegen 
en bedriegen. Dat gecombineerd met problematisch spijbelen, afhaken op schools vlak en het niet komen tot een 
alternatieve dagbesteding maakte dat begeleiders de werking en het opnamebeleid in vraag stelden. 

In 2020 zal dan ook het aanbod en de visie van TCK in functie van deze veranderingen herschreven worden. 

Thema: diversiteit en anderstaligheid 

De jongeren en hun families tonen ook hier in huis de steeds groeiende diversiteit aan culturele achtergronden en talen in 
de maatschappij van vandaag. Het is een hele uitdaging te zoeken naar hoe voldoende communiceren en hoe verbinding te 
zoeken tussen de verschillende culturen. 
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2.4. Surdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Binnen Surdo bieden we twee vormen van kortdurende begeleiding aan: thuisbegeleiding (een traject van zes maanden) en 
Positieve Heroriëntering (een traject van vier maanden).  
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2.4.1. Surdo - Thuisbegeleiding 

 

 

2.4.1.1. Surdotrainingen 
 

Terugblik op 2019 

In 2019 werden er vanuit Surdo drie Surdo-trainingen georganiseerd. De eerste Surdo-training (februari-maart) richtte zich 
op gezinnen met lagereschoolkinderen, en vertrok vanuit het thema ‘de opvoedingsdriehoek’. Ondanks aanklampend werken, 
konden we deze reeks slechts twee gezinnen bereiken. De Surdo-training in april-mei richtte zich op gezinnen met pubers, 
en vertrok vanuit het thema ‘Nieuwe Autoriteit’. Na de eerste trainingsavond, waar twee gezinnen aanwezig waren, hebben 

Wat is dat precies?

• Surdo heeft een uniek begeleidingsprogramma voor ouders en kinderen die moeilijkheden ervaren bij de 
opvoeding en/of verontrustende situaties.

• Dit programma is rechtstreeks toegankelijk. 
• Gedurende zes maanden gaat een gezin, samen met de aanmelder (indien betrokken) en indien nodig de 

bredere context, met een begeleider op zoek naar antwoorden op vragen. Bij de start wordt er tijdens 
huisbezoeken kennis gemaakt. We bekijken samen welke moeilijkheden het gezin ervaart. Op basis daarvan 
wordt de inhoud van een groepsbijeenkomst bepaald. 

Voor wie?

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

Het unieke van Surdo: groepsbijeenkomsten

• Tijdens de gezinsbegeleiding organiseert Surdo naast de 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. We komen telkens samen op een plaats die bereikbaar is voor 
alle gezinnen. In het traject staat positief ouderschap centraal.

Hoe ziet een groepsbijeenkomst eruit?

• Ouders starten elke bijeenkomst 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 rond hetzelfde thema. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, aangepast aan de 
leeftijd: gesprekken, spel, beweging, knutselactiviteiten, film, e.d. 

• Elke bijeenkomst eindigt met een afsluitmoment in de grote groep.
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we echter beslist om de verdere trainingsavonden van deze reeks niet door te laten gaan, aangezien er nog maar één gezin 
zou deelnemen. 

Gezien de grote investering van personeel, voorbereiding, aanklampend werken,... niet meer in verhouding was met het 
aantal gezinnen dat we bereikten, hebben we in 2019 met het team van Surdo sterk ingezet op het opnieuw vastnemen en 
evalueren van het oorspronkelijk concept van Surdo. 

 Als team zijn we een traject gestart, vertrekkende vanuit een kritische blik op de voorbije Surdo-trainingen en waar Surdo 
in de eerste plaats voor staat. We kwamen zo tot volgend resultaat: een jaarplanning voor 2020 met Surdo-trainingen 
waarin zowel trainingsreeksen, alsook losse trainingsavonden zullen georganiseerd worden. Deze zullen telkens ingevuld 
worden met thema’s die op dat moment actueel zijn in de lopende begeleidingen. Op die manier willen we zoveel mogelijk 
op maat, via trainingen, tegemoet komen aan de vragen en doelstellingen van de gezinnen.  

We stappen ook af van trainingen die zich per reeks focussen op gezinnen met kinderen van een bepaalde leeftijd (lagere 
school, pubers,…), maar richten ons per reeks op alle leeftijden. De trainingen vertrekken in de eerste plaats vanuit een 
overkoepelend thema. Op die manier willen we alle gezinnen die op dat moment in begeleiding zijn, bereiken. Daarnaast 
zullen we in deze jaarplanning, in samenwerking met Alba, drie ervaringsgerichte trainingen organiseren. De derde Surdo-
training (oktober-november) werd reeds volgens het nieuwe concept van de Surdo-trainingen vormgegeven, en richtte zich 
op àlle gezinnen die op dat moment in begeleiding waren. De training vertrok vanuit het overkoepelend thema ‘de 
opvoedingsdriehoek’. We mochten tijdens de eerste trainingsavond dan ook zes gezinnen ontvangen. De overige avonden 
van deze reeks namen gemiddeld vier gezinnen deel aan de trainingen. Alle trainingen werden opengesteld voor de andere 
units. We blijven echter merken dat de opkomst vanuit de andere units erg beperkt blijft.  

Naast de Surdo-trainingen werd er vanuit Surdo ook een trainingsavond georganiseerd, vertrekkend vanuit de vraag van 
gezinnen die door Jeugdhulp Hageland (JHH) begeleid werden, met de idee een brug te vormen tussen Mfc Combo en JHH. 
JHH schoof hierbij het thema ‘multimedia’ naar voren. Uiteindelijk zijn er geen gezinnen vanuit JHH aangesloten, en werd 
de trainingsavond voor twee Surdo-gezinnen georganiseerd.  

Planning 2020 

Vanuit de planningsdag werden volgende thema’s naar voren geschoven voor 2020: 
- Inzetten op de Combobox: tijdens de planningsdag stonden we reeds stil bij hoe we de Combobox reeds inzetten, 

waar we nog moeten rond zoeken, wat mogelijke opties zijn om de Combobox binnen een kortdurende, 
laagintensieve begeleiding in te zetten en wat onze volgende stappen zijn. In 2020 voorzien we tijd en ruimte om 
hierin knopen door te hakken, en het gebruik van de Combobox meer op de voorgrond te zetten. 

- Start traject Nieuwe Autoriteit: kennis rond Nieuwe Autoriteit vergroten, en het thema meer integreren in onze 
gezinsgesprekken en trainingen. 

- De reeds opgestelde jaarplanning van de Surdo-trainingen verder uitwerken, evalueren en bijsturen waar nodig. 
- Samen met de collega’s van De Wissel en Minor-Ndako: vorming rond suïcidepreventie, en vorming rond autisme. 

 

2.4.1.2. Ondersteunende trainingen 
Bij een ondersteunende training gaat een teamlid van Surdo aan de slag met het team van een andere unit van Mfc Combo 
om een training op maat uit te werken voor die welbepaalde unit. De training wordt samen voorbereid, en samen gegeven, 
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voor de gezinnen die in deze unit in begeleiding zijn. Daarnaast kan Surdo ook een training uitwerken voor de collega’s van 
een andere unit maar meestal wordt er een training voor de gezinnen gevraagd.  

In 2019 kwamen volgende thema’s aan bod in de ondersteunende trainingen:  

- Malpertuus (Contrasap): Geweldloos Verzet  
- Dam+ (Dagbegeleiding en Verblijf): gameverslaving 
- Trommel+: Nieuwe Autoriteit 

 

2.4.2. Surdo - Positieve Heroriëntering 
Positieve Heroriëntering (PH) is een methodiek die ontwikkeld werd 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: 

 

• 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

Het Assessement

• 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 

Overlegtafel/Familiecirkel

• Alle partijen op de hoogte brengen van de 
gemaakte afspraken

• Gemaakte afspraken op papier zetten

Monitoring

• Afronding is mogelijk indien afspraken worden 
nagekomen. 

• Iedere betrokkene neemt zijn of haar 
verantwoordelijkheid

Afronding
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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 jonge kinderen een taal te geven zodat ook zij 
zorgen en behoeften op tafel kunnen leggen.  

Voor die werking hebben we een aantal uitganspunten ontwikkeld: 

 

Alba en Combo hebben voor iedere fase, van aanmelding tot afronding, gezocht naar manieren om jonge kinderen een plek 
te geven in die begeleidingen. In samenwerking met Alba, werd er binnen elke begeleiding in Mfc Combo gestreefd naar het 
organiseren van één of meerdere ervaringsgerichte activiteiten. 

 

2.4.2.1. PH 
Vanuit PH heeft Surdo in 2019 ingezet op het verspreiden van Positieve 
Heroriëntering, zodat iedereen binnen Mfc Combo kennis heeft van Positieve 
Heroriëntering. Vanuit Surdo trachtten we hier in 2019 aan tegemoet te komen 
door het organiseren van een tweedaagse vorming PH (met focus op jonge 
kinderen) voor alle units van Mfc Combo. Tijdens deze tweedaagse vorming 
kwamen zowel de visie van PH en de methodieken om met (jonge) kinderen aan 
de slag te gaan, als de kenmerken en het verloop van een PH-proces aan bod. 
Collega’s werden via rollenspelen en oefeningen uitgedaagd om zelf aan de slag 
te gaan met de visie, methodieken,... van PH. Bovendien werd er tijd en ruimte 
besteed aan het maken van een transfer naar de eigen unit.  
Vanuit de evaluatie van de tweedaagse vorming waren alle aanwezige units het unaniem eens dat de vorming als 
meerwaarde ervaren werd. Collega’s waren enthousiast en zijn met methodieken en PH-vragen binnen hun begeleidingen 
aan de slag gegaan. 
 

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. 
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Gezien het vertrek van 3 collega’s met PH-ervaring, en de opstart van 3 collega’s die de basisopleiding PH gevolgd hebben, 
werd er bovendien ook sterk ingezet op intervisie, uitwisseling en ondersteuning m.b.t. PH binnen het team van Surdo.  
Daarnaast hebben de collega’s van Surdo, samen met onze PH-collega’s van De Wissel en Minor-Ndako, in het voorjaar van 
2019 geïnvesteerd in een vorming ‘trauma en PH’, gegeven door Hilde Keunen. N.a.v. het actuele thema ‘suïcide’ werd er 
enerzijds supervisie door Jan Devos aangevraagd, en anderzijds, opnieuw samen met de PH-collega’s van Minor-Ndako en 
De Wissel, ingezet op vorming rond suïcidepreventie. Deze vorming werd uiteindelijk uitgesteld naar 2020. Opvallend 
binnen de aangemelde gezinnen, was dat de meerderheid van de ouders van de aangemelde jongeren, gescheiden was.  
 

2.4.2.2. PH - Coaching 
Vooraleer een gezin een PH-traject kan starten, vindt er een coaching gesprek plaats met de coördinator aanmeldingen. 

In 2019 vonden er 22 coaching gesprekken plaats. 11 daarvan zijn effectief een traject Positieve Heroriëntering gestart. 
Drie coachings waren zonder gevolg, 6 met een vervolg buiten Bijzondere Jeugdzorg en 2 met een vervolg binnen Bijzondere 
Jeugdzorg. Bijna de helft van de vragen (48%) voor een PH-traject kwamen uit de CLB’S. Maar ook het VK, het CAW en 
andere organisaties meldden een kind of jongere aan. Het centrale aanmeldpunt binnen Combo bekijkt alle vragen die 
binnenkomen met een PH-bril. Dat betekent dat er steeds geluisterd wordt vanuit de verontrusting. De verontrusting van 
de aanmelder wordt altijd nauwkeurig bevraagd en staat centraal in het gesprek, alsook later in de begeleiding. Het is ook 
een aantal keren voorgevallen dat ouders zelf bellen met hun eigen verontrusting zonder dat er een aanmelder is. Ook dan 
proberen we te zoeken hoe een opstart van een PH-traject mogelijk is.  

 

2.4.3. Ondersteuning van Surdo aan andere units 
In 2019 werd er vanuit Surdo ingezet op een samenwerking met Dam+ Verblijf, om in één van hun lopende begeleidingen 
PH in te zetten. Ondanks een heel goede start, sterke inhoudelijke gesprekken en een mooie samenwerking, moest het 
traject stopgezet worden wegens afhaken van de context. Vanuit Contrasap werd een vraag naar PH gesteld, maar werd er 
uiteindelijk een ander traject uitgestippeld voor de betrokken jongere. Vanuit Surdo werd er wel een aanbod gedaan om de 
betrokken begeleidster van Contrasap te coachen om vanuit een PH-insteek met de jongere aan de slag te gaan.   
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3. Combo in Cijfers 

3.1. Opgestarte Begeleidingen 2019 
In 2019 werden er in totaal 62 nieuwe begeleidingen opgestart, de verdeling ziet er als volgt uit: 

  CB PH DB Verblijf CrisisV TCK CBAW Totaal 

Dam+    7 4 2   13 

Trommel+   7     7 

Malpertuus    5 1 9 1 16 

Surdo 12 14      26 

Combo totaal 12 14 14 9 3 9 1 62 

Time-outs werden niet mee opgenomen in bovenstaande cijfers.  

Het hoge aantal opgestarte begeleidingen binnen Surdo en PH hebben te maken met de kortere duurtijd van deze trajecten. 
Dat er in CBAW slechts één nieuwe begeleiding werd opgestart toont aan dat deze trajecten lang lopen. In TCK werden er 
meer begeleidingen opgestart dan in andere jaren, hierin zitten twee kortdurende begeleidingen vervat die in 2019 zijn 
gestart én gestopt.  

 

3.2. Beëindigde begeleidingen 2019 
In 2019 werden 52 begeleidingen beëindigd, de details: 

  CB PH DB Verblijf CrisisV TCK CBAW Totaal 

Dam+  1  4 2 2   9 

Trommel+   2     2 

Malpertuus 2  3 2 1 4 3 15 

Surdo 16 10      26 

Combo totaal 19 10 9 4 3 4 3 52 

Er werden slechts 4 begeleidingen afgerond in Verblijf in 2019. Dit wijten we aan de inhoud van de begeleidingen die zwaar 
zijn en waar een langdurige opvolging gewenst is zoals bv. bij enkele meisjes in Dam+.  

 

 

 



Mfc Combo Jaarverslag 2019 33 

3.3. Schakelen 
Onze organisatie werd zo uitgetekend dat er naadloos kan worden geschakeld van de ene module naar de andere naargelang 
de noden van de cliënt. Op die manier kunnen hupverleningstrajecten zonder breuken georganiseerd worden. Dit snel 
inzetten van meer of minder ondersteuning is één van de speerpunten van Mfc Combo. Zo willen we de slaagkans van de 
hulpverlening zo hoog mogelijk maken.  

In 2019 werden in totaal 28 interne schakels gerealiseerd: 

 
vanuit 

naar verblijf context-
begeleiding 

dag-
begeleiding 

crisisverblijf CBAW Surdo TB Surdo PH TOTAAL 

crisisverblijf  3  1     4 
dagbegeleiding 2 2  2  1  7 
contextbegeleiding      1  1 
kamertraining     5   5 
verblijf  1 4 1    6 
Surdo TB 1  1 1   1 4 
Surdo PH      1  1 
TOTAAL 6 3 6 4 5 3 1 28 

 

In 2019 resulteerden 4 crisisverblijven in een voortgezette begeleiding door Mfc Combo, drie daarvan in een regulier verblijf, 
één begeleiding liep verder in dagbegeleiding. Daarnaast zetten 5 jongeren uit TCK de stap naar CBAW, een logisch vervolg 
in hun groeiproces in het zelfstandig wonen. Van de 6 begeleidingen in de module Verblijf schakelden er 4 naar de module 
dagbegeleiding en 1 naar de module contextbegeleiding, dit is een afbouw van de begeleiding vanuit verblijf.  

 

3.4. Time Out 
Vanuit Mfc Combo waren er 6 time-outs nodig in 2019. Drie daarvan betreffen interne time-outs, drie jongeren gingen 
vanuit Combo op time-out naar een gemeenschapsinstelling. Mfc Combo stelt zelf ook time-outplaatsen ter beschikking 
voor jongeren uit collega voorzieningen. In 2019 ontvingen we in totaal 3 time-outs uit Sporen en De Wissel. 

naar 
vanuit 

Dam+ Verblijf Malpertuus ASAP Malpertuus Nobel TOTAAL 

Dam+   1 1 
Dam+  1  1 
Malpertuus Nobel 1   1 
TOTAAL 1 1 1 3 

Interne time-outs 
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3.5. Bezettingsgraad Combo 
De bezettingsgraad voor 2019 ziet er als volgt uit per module.  

 

Het gewogen jaargemiddelde bedraagt 100.1%. Dit betekent dat gemiddeld genomen doorheen het hele jaar binnen Mfc Combo alle beschikbare plaatsen volzet zijn. 

Het gewogen gemiddelde houdt rekening met de capaciteit per typemodule. Modules met een hoge capaciteit (bv. CB laagintensief) wegen zwaarder door in het gewogen gemiddelde.
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Context-
begeleiding
breedsporig

CBAW PH CB Laagintensief Dagbegeleiding Verblijf Gewogen
gemiddelde

Bezettingsgraad 96,5 121,3 82,9 100,9 112,1 93,2 100,1

Bezetting 2019
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3.6. Bezetting- en benutting per unit 

3.6.1. Dam+  

 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 110.3% 133.1 % 135.0% 152.0% 132.6% 
 

Gezien personeelswissels zat er begin 2019 vertraging op de opstart van nieuwe begeleidingen, vandaar de lagere bezetting 
in kwartaal 1. 

Deze werking ziet ‘groep als middel, niet als doel’, wat maakt dat er naast de groepswerking veel ingezet wordt op werken 
met het kind individueel en met zijn/haar context. Daarom wordt er maar 4 dagen groep aangeboden in kleinere groepen. 
Dit maakt de wat lagere benutting maar hoge contextcijfers anderzijds. 

In de eerste helft van het jaar waren 2 jongeren in afbouw alsook 2 kinderen waar een traject samen met opstart pleegzorg 
liep; een heel geleidelijke overgang maar vanuit vertrouwensrelatie de verwachting nog een tijd mee te ondersteunen met 
wel minder aanwezigheid als gevolg. 

In de zomervakantie zijn er steeds enkele kinderen langdurig op vakantie met/naar familie. 
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 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 135.8% 113.6% 71.0% 138.9% 114.8% 
 

Zoals de cijfers aantonen, streven we er in Dam+ steeds naar voor een volle bezetting te gaan. De trajecten van de gezinnen 
zijn echter op maat, wat het contrast met de benutting verklaart. Zo verbleef een meisje deeltijds op internaat, was er een 
ander in graduele afbouw van het aantal nachten en herstelde een derde graag thuis na een operatie. Nog een meisje was 
regelmatig afwezig door fugues, en ten slotte bouwt nog een ander meisje een relatie op met een pleeggezin waarin ze zal 
worden opgenomen. De wat lagere benuttingscijfers worden vaak gecompenseerd met hogere inzet op context.  
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3.6.2. Trommel+  

 

Bezetting: Sinds juli 2019 begeleidt Trommel+ 1 kind in contextbegeleiding (na afbouw verblijf en dagbegeleiding), dit in 
afwachting van een breedsporige contextbegeleiding. Deze begeleiding telt niet mee voor de bezetting van dagbegeleiding. 
In kwartaal 4 werd 1 kind 8 weken uitgeschreven uit de dagbegeleiding als gevolg van een kinderpsychiatrische screening. 
Nadien werd de dagbegeleiding terug ingeschakeld. Als gevolg van enkele trajecten op maat (afbouw, screening, …) waarbij 
meerdere kinderen (tijdelijk) minder/niet naar onze groepswerking kwamen, werd ervoor gekozen om tijdelijk in overtal te 
gaan en 2 kinderen uit hetzelfde gezin sneller te laten opstarten.  

Benutting: Kinderen komen gemiddeld 3 dagen per week naar de groep. Op maat of op vraag kunnen ze een dag meer of 
minder komen. Over de hele lijn in 2019 merken we dat het overgrote deel van de kinderen 3 dagen komt. Uitzonderingen: 
2 kinderen kwamen tijdelijk 4 dagen, 3 kinderen in afbouw kwamen tijdelijk slechts 2 of 1 dag (bij 1 kind veel uitval aan het 
eind van deze afbouwperiode); 1 kind kwam volgens afspraak slechts 1 dag per week over een langere periode. De 
benuttingscijfers van 2019 liggen daarmee in dezelfde lijn als die van de voorbije jaren. In de aanloop naar de zomervakantie 
werd er maximaal ingezet op het toeleiden van kinderen en gezinnen naar kampen en georganiseerde vakanties. Dit maakt 
dat kinderen niet aanwezig waren in de groepswerking wanneer ze op kamp (vb. open kamp) of vakantie (met context of vb. 
Pirlewiet) waren. 
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Bezetting: Bij de start van 2019 hadden we slechts 1 kind in verblijf. Eind januari startte een kind uit dagbegeleiding een 
crisisverblijf wat nadien kon omgezet worden in een regulier verblijf. Deze begeleiding werd echter abrupt stopgezet als 
gevolg van een crisissituatie in de thuiscontext en de nood aan een verblijfsformule 7 op 7. Eind februari en begin mei 
schakelden telkens een kind uit dagbegeleiding naar de verblijfsformule. Vanaf mei bleef de bezetting stabiel met deze 
kinderen. 

Benutting: Elk kind heeft een eigen traject op maat achter de rug in het verblijf in 2019, wat zich vertaalt in de 
benuttingscijfers. Kind 1 verbleef 3 nachten per week in Trommel+ tot oktober. Sinds oktober verblijft het slechts 2 nachten 
in functie van afbouw van het verblijf. In de zomervakantie was het minder aanwezig als gevolg van vakantie in de context 
en een gebroken arm. Kind 2 verbleef week om week 3 nachten in het verblijf (als gevolg van een co-ouderschapsregeling) 
tot oktober. In de zomervakantie viel een week verblijf weg als gevolg van een vakantie in/met het eigen netwerk. Als gevolg 
van een incident in de thuiscontext verblijft het sinds oktober wekelijks 3 nachten in Trommel+. Kind 3 verbleef de hele 
periode volgens afspraak 2 nachten per week in Trommel+. 

 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 125.4% 103.4% 122.2% 140.3% 122.8% 
 

Deze cijfers van de contextbegeleiding voor Trommel+ voldoen aan de vooropgestelde doelstelling. Elk kwartaal werd 
minstens 100% behaald. Hierin zitten de contexturen van de begeleidingen in Verblijf en Dagbegeleiding vervat. 
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3.6.3. Malpertuus 

 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 120.4% 82.5% 89.3% 68.4% 90.2% 
 

Gezien de berekening op 7 nachten gebeurt maar de kinderen gezien ons aanbod ‘verblijf laag intensief’ slechts 4 nachten 
blijven lijkt de benutting onterecht laag. In de tweede helft van het jaar waren er enkele kinderen uit Contrasap die toch 
regelmatig in het weekend in Malpertuus verbleven waardoor een stijging zichtbaar is in de benutting.  

De bezetting zakte het laatste kwartaal omdat we een kind minder opnamen in verblijf gezien we meer dagcentrumkinderen 
ingeschreven hadden (kinderen vanuit verblijf die schakelden naar het dagcentrum).  

Samenhangend met de bezetting in kwartaal 4 waren ook de contextcijfers op het einde van het jaar lager. Ouders bleken 
toen bovendien moeilijker te bereiken en gemotiveerd voor gesprekken. Daarnaast waren er vele personeelswissels 
waardoor vanuit er minder aanklampend gewerkt kon worden gezien de vertrouwensrelaties nog moesten worden 
opgebouwd.  
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 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 200.5% 151.9% 69.7% 135.5% 139.4% 
 

De benutting wordt berekend op 7 nachten per week. De meeste jongeren gaan echter in het weekend naar hun context. 
Eén jongen was in het voorjaar in afbouw en kwam dus maar een beperkt aantal nachten. Door crisis in het gezin, was hij 
nadien opnieuw meer aanwezig. 

De lage bezetting in het eerste kwartaal is te wijten aan de schakel van twee van drie broers van Verblijf naar dagbegeleiding 
en de tijd die nodig was om de plaatsen opnieuw te bezetten.  

We hadden afgelopen jaar heel wat moeite om de jongeren van Asap voldoende in Malpertuus te krijgen. Moeilijke 
gezinscontexten waren hier weinig steunend in. Bovendien haakten velen af op school en spijbelden. 

Het aantal uren contextbegeleiding per kwartaal fluctueerde in het jaar 2019 voor ASAP Verblijf. Dit is afhankelijk van wat 
er in de begeleiding juist speelt of op de voorgrond zit, zo werken we op maat. Kwartaal 3 ligt traditioneel lager omwille van 
verloven van personeel en vakanties van gezinnen. 
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 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 133.7% 69.2% 252.9% 100.7% 139.1% 
 

In Malpertuus zijn er twee plaatsen voor Dagbegeleiding erkend. Tijdelijk werden er zes plaatsen bezet doordat kinderen 
van Asap en Contrabas vanuit Verblijf doorschakelden, bijvoorbeeld drie broers die in Verblijf zelden kwamen opdagen. Ook 
in Dagbegeleiding kwamen ze zeer wisselend/zelden. Een moeilijk traject, dat wel in voortdurende supervisie van de 
consulente van SDJ verliep. Hierdoor zien we een hoge bezetting maar een lage benutting in kwartaal twee in bovenstaande 
grafiek. Ook de contextcijfers liggen lager in het tweede kwartaal gezien de begeleiders nauwelijks binnen mochten in het 
gezin van de drie broers, IB-gesprekken waren eveneens moeilijk aangezien de jongens amper kwamen opdagen.  
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 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAARGEMIDDELDE 

Contextbegeleiding 179.0% 144.4% 112.5% 166.4% 150.6% 
 

In het begin van het jaar ging er heel wat tijd over vooraleer lege plaatsen opnieuw ingevuld werden. Kandidaten voor TCK 
bleken op het laatste moment toch niet te willen/kunnen instromen, wat de benutting niet ten goede kwam. In de tweede 
helft van 2019 waren er een aantal jongeren ingeschreven die amper in Malpertuus verbleven omwille van allerlei redenen, 
zoals een gedwongen plaatsing in TCK waar de jongere zelf niets voor voelde, een jongere die liever terug thuis wilde wonen 
aangezien ze zich eenzaam voelde en er weer contact was met moeder, of een meisje dat in een logeergezin kon verblijven 
maar waar de betrokkenen het niet eens waren over het afronden van TCK. Intussen bleven de bedden leeg. Aan de cijfers 
van de contextbegeleiding is echter te zien dat de begeleiding niet stil zat. We werken erg aanklampend: verblijven de 
jongeren niet in Nobel, dan verplaatsen de begeleiders zich naar hun context.  
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Over de kwartalen heen waren alle CBAW-plaatsen goed bezet. Er werd meer dan 100% gehaald aangezien we 
begeleidingen reeds opstarten als andere nog aan het afronden zijn. We gaan ook steeds wat in overtal om de begeleidingen 
op te vangen die minder intensief zijn maar waar wel nog een hulpvraag is. Bij de benutting valt op dat in het derde en vierde 
kwartaal minder contexturen worden gepresteerd. Dit door enkele personeelswissels waarna er opnieuw een 
vertrouwensrelatie moet opgebouwd worden tussen de jongere en de nieuwe begeleider. Alsook omwille van bepaalde -
laagintensievere- begeleidingen zelf (een Afghaanse jongeman van wie niet duidelijk was wat hij verwachtte, een meisje 
dat toch nog graag iets langer haar vertrouwde begeleidster naast zich had staan, wantrouwen vanwege een meisje naar 
haar begeleidster,…).  
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3.6.4. Surdo 
 

 

In het eerste, tweede en vierde kwartaal werden relatief goede percentages behaald, zowel wat de bezetting, als de 
benutting betreft. De bezetting in het vierde kwartaal ligt iets lager, aangezien één van de collega’s van Surdo in het vierde 
kwartaal overkoepelend werd ingezet om een CB van Trommel+ op zich te nemen, wat op zijn beurt betekende dat deze 
collega een begeleiding minder binnen Surdo op zich kon nemen.  

De lagere percentages in het derde kwartaal kunnen verklaard worden door de vakantieperiode, met lange verlofperiodes 
van zowel begeleiders als gezinnen. Ook werden er geen Surdo-trainingen voorzien tijdens de vakantieperiode, wat een 
invloed heeft op de benuttingscijfers. Bovendien was één van de collega’s van Surdo in het derde kwartaal langdurig ziek, 
en zette deze collega in deze periode de stap van Surdo naar JHH. Dit betekende op zijn beurt dat een nieuwe collega in het 
derde kwartaal diende op te starten, en ingewerkt diende te worden.  
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Binnen de module Positieve Heroriëntering werden 20 kinderen/jongeren en gezinnen begeleid in 2019. Van de 20 
begeleide gezinnen in 2019, startten er 6 gezinnen reeds op in 2018. 14 gezinnen werden opgestart in 2019. In het eerste, 
derde en vierde kwartaal, werden relatief goede cijfers behaald, zelfs ondanks de vakantieperiode. De lagere bezetting in 
het tweede kwartaal kan verklaard worden door het feit dat we vanaf april geen beroep meer konden doen op twee van de 
drie collega’s die PH-begeleidingen opvolgden. Eén collega zette volledig de stap van Surdo naar het Ondersteuningsteam, 
terwijl een tweede collega in onmiddellijke werkverwijdering werd gezet omwille van zwangerschap. Gezien collega’s pas 
PH-begeleidingen kunnen opstarten na het volgen van de driedaagse basisopleiding PH, diende deze basisopleiding eerst 
afgerond te worden, vooraleer PH-begeleidingen door een tweede collega opgestart konden worden. De gemiddelde 
bezetting bedraagt 82.9%.  
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3.7. Verblijf 

 

In het onderdeel ‘Onze afdelingen’ van dit jaarverslag werden deze cijfers per unit toegelicht en opgesplitst per kwartaal.  

De totale benuttingsgraad voor de modules Verblijf in Combo wordt berekend op basis van een capaciteit van 7 nachten per 
week. Door de verschillende accenten gekoppeld aan de specifieke begeleiding op maat van de jongere binnen onze units 
dienen deze cijfers echter te worden toegelicht: 

 Verblijf in Trommel+ 
Trommel+ biedt dagbegeleiding in groep aan. Dit betekent dat kinderen na school naar Trommel+ gaan om er te 
eten, huiswerk te maken, te spelen, enzovoort. De bedoeling is dat de kinderen nadien naar huis gaan.  
Sommige gezinnen hebben echter extra ondersteuning nodig; 3 nachten per week -op maandag, dinsdag en 
woensdag- kunnen kinderen in Trommel+ blijven slapen. De benutting voor verblijf binnen Trommel+ gaat hier uit 
van een capaciteit van 7 nachten per week.  
 

 Verblijf Contrabas 
Contrabas is een kleine leefgroep voor zes kinderen tussen 6 en 12 jaar die tijdelijk niet voltijds thuis kunnen 
wonen. Kinderen verblijven in Contrabas van maandagavond tot vrijdagmorgen. In het weekend zijn de kinderen 
thuis. Ook hier zou de benutting dus in principe op basis van 5 nachten per week moeten berekend worden in 
plaats van op 7 om een accuraat beeld te schetsen van de realiteit. 
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3.8. Dagbegeleiding in groep 

 

In het onderdeel ‘Onze afdelingen’ van dit jaarverslag werden deze cijfers per unit toegelicht en opgesplitst per kwartaal.  

De benutting is 56.5%. Ter vergelijking met de vorige jaren: 
 

 2016 2017 2018 2019 
Benutting  
Dagbegeleiding in groep  

52.2% 45.6% 44.3% 56.5% 

 

3.9. Contextbegeleiding Combo 
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4. Het Combo team 

4.1. Personeel 
In 2019 werd Combo voor 50.76 FTE medewerkers gesubsidieerd. Over het ganse jaar 2019 waren er 83 personeelsleden 
in dienst.  

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. 

 

4.1.1. Personeelsspreiding naar leeftijd  
Team 20j-25j 25j-30j 30j-40j 40j-50j 50j-60j +60j Totaal 
Dam + 6 3 6 2 2 1 20 
Surdo 1 3 2 1 1 0 8 
Trommel + 3 3 2 0 0 0 8 
Malpertuus 5 6 7 4 2 0 24 
Klus- en 
onderhoudsteam 

0 0 3 0 2 2 7 

Overhead* 0 0 4 5 5 2 16 
Totaal 15 15 24 12 12 5 83 

*bijzondere functies & administratie 

Combo is voor veel mensen hun dagelijkse werkomgeving. In Combo zijn er veel mensen die ’s avonds werken en die ’s 
nachts werken. Binnen Combo verzamelen we ook systematisch gegevens in het kader van de wet welzijn op het werk. 
Daaruit blijkt dat er zich 2 arbeidsongevallen voordeden binnen Combo met arbeidsongeschiktheid tot gevolg: Eén op weg 
van en naar het werk (5 weken afwezig) en één op de werkvloer (2 weken afwezig) bij het uitoefenen van een activiteit met 
de kinderen.  

 

4.1.2. Verloop & nieuwe aanwervingen 
In 2019 gingen er in totaal 8 werknemers uit dienst en kwamen er 19 nieuwe bij (inclusief de tijdelijke contracten, 
vervangingen, studenten). 
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4.1.3. Verbinding & ontwikkeling van ons personeel 
Binnen Combo zetten we in op het verbindend werken tussen de verschillende 
afdelingen alsook op de ontwikkeling van onze medewerkers door opleidingen te 
stimuleren, gezamenlijke activiteiten te organiseren (zoals o.a. de Combodagen) en 
door regelmatige overlegmomenten te organiseren. We zetten in op het beschikbaar 
maken en delen van kennis en spelen in op de noden van onze afdelingen via 
overkoepelende teams zoals het administratief team, het ondersteuningsteam en 
vanuit specifieke functies.  

 

4.1.4. Opleidingen 
In 2019 werden volgende externe opleidingen gevolgd:  

Opleiding Georganiseerd door Aanwezige personeelsleden 
Kwaliteitsdag  Aanmelder en Ondersteuner 
Emeritaat Prof Adriaenssens Aanmelder en directie 
E Care  Ondersteuner en medewerker 

administratie 
Vertrouwenspersoon Idewe Begeleider 
De draad : van ontwikkelingspsychologie 
naar ontwikkelingspedagogie  

Gerrit  Vigneron Team Trommel+ 

Kids Skills & Twins Star, Ben Furman Sol TEAM Directie 
Workshop opladen of opbranden Krista Mommen Directie 
Bridging Beliefs Tonuso, Sporen, Surdo en PH Ondersteuner, Coördinator 
Nieuwe autoriteit Werkgroep 

samenwerkingsverband 
Ondersteuner 

Week van verontrusting VZW Cachet, VK, OCJ Ondersteuner 
Signs of safety  Begeleider Dam+ DB 
Methodieken Kopp kinderen  Begeleider Dam+ DB en Trommel+ 
Privacy en beroepsgeheim VK Begeleider Dam+ DB 
Bounce training Arktos Begeleider Dam+ DB 
Verontrusting VK Begeleider Dam+ DB en Surdo 
Intervisie Jan De Vos Alle units 
Sociale verkiezingen  SD Worx Projectmedewerker 
Mediawijsheid Link in de kabel Iedereen 
Rots en Water Alba Team Dam+ 
Samen tegen schooluitval Netwerk samen tegen 

schooluitval 
Begeleider Dam+ Verblijf 
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(Co)housing first!  Over kleinschalige 
wooneenheden, ‘Housing first!’ en ‘werken 
met jongvolwassenen in transitie.’ 

Kaien/KaJac ), i.s.m. Czera-
Rubicon-project 

Twee begeleiders Nobel 

3-daagse SofS  Twee begeleiders Surdo 
Impulsmoment inspiratiebox praten over 
alcohol, drugs en gamen 

VAD, Nele Van Looy & 
Kimberly Michiels 

Begeleider Surdo 

2-daagse vorming PH   Combo begeleiders en 
ondersteuningsteam uit elke unit 

Basisopleiding PH Ligand Vier begeleiders  
Terugkomdag basisopleiding PH  Drie begeleiders Surdo  
EHBS (Eerste Hulp Bij Scheiding) IROJ Vlaams Brabant in 

samenwerking met CAW 
Oost-Vlaanderen en tZitemzo 

Begeleiders uit alle units  

Studiedag ‘verontrusting en justitie’ VK Coördinatoren Surdo en Trommel+, 
begeleider Surdo 

3-daagse Bridging Beliefs Conference  Begeleiders uit alle units 
Vorming trauma Hilde Ceunen Begeleiders en coördinator Surdo 
Netwerklunch echtscheiding Huis van het Kind Begeleider Surdo 
Procesbegeleiding 
agressiebeheersingsbeleid 

Eric Beke Team Trommel+ 

Samenwerken aan veiligheid  Twee begeleiders Trommel+ 
Inspiratiemoment NA  Verschillende begeleiders, 

coördinatoren en ondersteuners 
Trommel+ 

Babo de beer  Begeleider Trommel+ 
 
Ook door onze eigen medewerkers werden een aantal vormingen gegeven zoals Bounce, werken met de Combobox, 
crisisopleiding, positieve heroriëntering. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/iroj/
https://www.caw.be/
https://www.caw.be/
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4.2.  Verbindende initiatieven 

4.2.1. Nieuwsbrief 
Ook in 2019 was werd de Combo-Courant verspreid bij het personeel. Hiermee willen we 4 grote pijlers binnen onze 
organisatie garanderen: 

 

 

 

 

De Combo Courant is een ondersteunend communicatiemiddel dat bijdraagt aan de verbinding tussen de units. We vinden 
het belangrijk om maandelijks een update te geven aan al onze medewerkers en hen te betrekken in wat er reilt en zeilt 
binnen onze organisatie. De Combo Courant brengt de bezigheden van onze units alsook nieuws uit de ondersteunende 
teams, het management en onze directie onder woorden en in beeld. In 2019 waren er 8 werden er 8 nieuwsbrieven 
rondgestuurd. We klokten eind 2019 af op nummer 43.  

In 2019 zoemden we in op een aantal specifieke thema’s zoals Geweldloos Verzet, Nieuwe Autoriteit en Wrap Around.  

Er was ook ruimte voor personeelsnieuws. Nieuwe personeelsleden werden verwelkomd en voorgesteld, personeelsleden die 
vertrokken werden succes gewenst en uitgewuifd. Collega’s die mama of papa werden, werden in de bloemetjes gezet.  

Ook werd er ingezet op specifieke acties en projecten zoals Tres, werden Combodagen of tuinfeesten aangekondigd en werd 
er achteraf ook op teruggeblikt.  

 

 

werken aan verbinding tussen de units

het delen van kennis en relevante informatie

onze medewerkers op de hoogte houden van belangrijke veranderingen

het gevoel van betrokkenheid binnen onze organisatie verhogen

De Combo—Courant 
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4.2.2. Combodagen in 2019 
 
Combodagen zijn dagen voor en door alle medewerkers van Combo. Deze dagen zijn niet meer weg te denken binnen onze 
organisatie, want ze zijn intussen een mooie traditie waar bijna elke medewerker naar uitkijkt.  
Het doel van Combodagen is om te verbinden met alle medewerkers, enerzijds door ontspannen samenzijn en anderzijds 
door een vormend initiatief waar elke medewerker iets uit mee kan nemen. Het gaat telkens over fijne ontmoetingen en 
inspirerende uitwisseling over units en werkvormen en functies heen. 
 
Net als elk jaar gingen er 2 Combodagen door, één in januari en één in juni. 
 
Tijdens de eerste Combodag werden we allemaal ondergedompeld in het thema ‘mediawijsheid’ door een workshop in 
samenwerking met Link in de Kabel. Dit thema werd door een werkgroep in de loop van het jaar verder uitgewerkt in een 
visie en beleidstekst.  
Nadien klonken we allemaal samen op het nieuwe jaar en konden we -alweer- genieten van een heerlijke maaltijd en gezellig 
bijpraten met collega’s. Dat lekkere eten en die informele gezelligheid zijn trouwens ook fijne tradities bij Combodagen. 
 
De tweede Combodag -op een broeiend hete junidag- stond in het teken van een aantal jaarthema’s. 
Enkele medewerkers organiseerden 4 interessante workshops voor hun collega’s: 

 Mediawijsheid: waar we ideeën uit wisselden aan de hand van stellingen 
 GDPR: via een toffe quiz werd eerder saaie materie toch boeiend 
 Voedselveiligheid: we kregen basisinformatie waarvan elke medewerker op de hoogte moet zijn  
 Basiskader Combo begeleidingen: we wisselden van gedachten vanuit de vraag: waar zie jij jezelf op inzetten als 

Combo medewerker?  
Via een doorschuifsysteem konden alle combo medewerkers stilstaan bij elk thema. 
’s Middags genoten we allemaal van een heerlijke lunch en picknick, van een welkom verfrissend drankje en natuurlijk van 
de zon…. Heel fijn om zo samen de zomer in te zetten! 

 

4.3. Dat was weer TRES bijzonder!  
In 2019 werd voor de vijfde keer TRES georganiseerd, het kunstproject waarin 
kinderen en jongeren uit de jeugdzorg in contact brengt met kunstenaars. Ze 
nemen de tijd om elkaar te leren kennen, ze wisselen ervaringen en ideeën uit en 
ze creëren samen een kunstwerk. 

Tussen 26 april en 12 mei werden de verhalen van de ontmoeting tussen acht 
kinderen en jongeren uit de jeugdzorg en acht kunstenaars uit diverse artistieke 
disciplines: Fons Van Tricht, Sandrine Lambert, Illias Teirlink, Kaïn Walgrave, 
Siska Goeminne, Julie Lenaerts, Annelies Tanghe en Wietse Palmans.  
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Enkele maanden lang werkten deze duo's aan een gezamenlijk kunstwerk. Ze wisselden ideeën en ervaringen uit en bouwden 
langzaamaan een vertrouwensband op. Ze kwamen uit bij verhalen die ons iets kunnen tonen dat we eerder nog niet gezien 
hadden. Omdat het verhalen zijn die schoonheid bevatten en die kracht laten zien in kwetsbaarheid. 

In 2019 werd de vernissage georganiseerd in Hal 5, vergezeld door een receptie en optredens door de jongeren. Mfc Combo 
voorzag vrijwilligers en was aanwezig met een aantal jongeren uit onze verschillende units. Deze unieke verbinding doet 
wonderlijke verhalen ontstaan. 

 

4.4. Fusie 
 In 2019 werden de laatste stappen in het fusieproces gezet. Alle overdracht werd in aktes vertaald en de verkrijgende VZW, 
Combo verscheen ook bij de Notaris. Ook dit werd in de nodige aktes neergeschreven. Een lang proces werd op deze manier 
positief afgerond. 

 

4.5. Doelstellingen inzake personeel voor 2019 
In 2019 werd ingezet op: 

 
 

 

 

 

 

Invoeren planningstool Déhora

Zorg in de nacht

Uitrollen startersmap

Wrap-around

Veiligheid van personeel bij huisbezoeken
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4.6. Uitdagingen in 2020 
In 2020 willen we ons toespitsen op onderstaande uitdagingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Borgen van visie/afspraken/methodieken

Zorg in de nacht implementeren

Déhora - tijdsregistratiesysteem implementeren

Veiligheid personeel op huisbezoeken

Krachtgericht werken

Extra ondersteuning coördinatoren

Kritische netwerken

Generatiebeleid 
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5. Kwaliteitszorg  
Kwaliteitszorg is erg belangrijk in Mfc Combo. 

Een essentieel instrument hiervoor is het kwaliteitshandboek. Alle onze processen zijn hierin beschreven. Het vormt dus een 
handleiding voor iedere Combomedewerker. Het ondersteuningsteam heeft een belangrijke rol om deze procedures uit te 
werken en te implementeren.  

Jaarlijks geven we ook aan het Agentschap een stand van zaken weer op het vlak van kwaliteitszorg (zie 5.1. 
Ondersteuningsteam). 

Om up to date te blijven maken we jaarlijks een kwaliteitsplanning. De hoofdlijnen van deze planning is terug te vinden in 
onderstaand schema. Het geeft de voornaamste acties weer die we in 2020 plannen om de kwaliteit te garanderen in de 
zorg die we bieden.  
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Ons aanbod 
 Consolideren  
 Out of the box projecten 

Procedures kwaliteitsbeleid 
 Prose 
 Kwaliteitshandboek borgen 
 Voedselhygiëne borgen 

 
Visie op zorg 

 
 Zorgstrategisch plan uitwerken 

De organisatie Combo 
 

 Als open huis, betrouwbare 
omgeving, op maat, 
maatschappelijke 
participatie 

 Kind in begeleiding 
 

 

Minderjarige  

met zijn of haar gezin 

Communicatiestructuur Combo 
 
 Structuur 
 Vaardigheden   
 Consolideren nieuwsbrief? 
 Elektronisch dossier 

Motivatie 
van medewerkers 

Pedagogische 
profielen 
actualiseren 
(TCK, Contrasap) 

 

PR beleid Combo 
 

 Externe communicatie 
 

 

Deskundigheid 
van medewerkers 

Sociaal  
ondernemerschap  
Combo 

 

  

Medewerkers 

Niet-rechtstreeks toegankelijk 

Rechtstreeks toegankelijk 
 Krachtgericht werken 
 Verontrusting 
 Zorg in de nacht 
 Ondersteuning coördinatoren 
 Effecten van hulpverlening van 

kinderen en ouders 

Organiseren 

Wat we bieden 

 Waardering  
 Veiligheid op huisbezoeken 
 Tevredenheidsmeting personeel 

 

Zorg die we 
bieden 

Vertrouwenspersoon 

 GDPR 
 Infrastructuur 

 

Wat we willen 

Te realiseren in 2020: 
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5.1. Het ondersteuningsteam 
In 2019 maakt het een ondersteuningsteam een hernieuwde start. In de eerste plaats door een fijne versterking met nieuwe 
of terugkerende collega’s en daarnaast door verschuivingen van ondersteuners van het ene naar een ander team. Elke 
ondersteuner heeft het voorbije jaar de tijd genomen om de nieuwe unit(s) te leren kenen en om uitgebreid kennis te maken 
met het nieuwe team.  

Een belangrijk aspect van de start in een nieuw team was zeker en vast het zoeken van afstemming met de coördinator. 
Elke ondersteuner heeft samen met de coördinator een proces doorlopen van samen zoeken naar aanvulling en versterking 
van elkaar en naar hoe als ‘tandem’ het best samen kan gewerkt worden. Elk duo startte vanuit de theorie van de 
kernkwadranten om samen de gepaste ‘ondersteuning op maat’ vorm te geven. Een boeiend en verbindend proces dat nog 
verder door zal lopen in 2020. 

De ondersteuners onder andere verantwoordelijk voor: 

 samen met coördinatoren de visie van Combo vertalen naar elke unit 
 coaching van coördinatoren  
 coaching van begeleiders rond de verschillende pijlers (IB, CB, groepswerking) 
 begeleiden van teamtrajecten rond inhoudelijke thema’s 
 ondersteuning rond gebruik van methodieken in begeleidingen (bv. De Combobox)  
 organisatie van supervisie door kinder- en jeugdpsychiater Jan De Vos.  
 begeleiden van TOT’s (Team Over Team), een team waarin samenwerking en afstemming tussen teamleden 

centraal staan.  
 organisatie van de planningsdagen 

Dit alles binnen de visie van Mfc Combo, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek.  

Concreet vertaalt zich dat onder andere in: 

 In 2019 zetten we het basiskader van Mfc Combo in de kijker. Het uitgangspunt is de vraag: ‘Wat is eigen aan een Combo 
begeleiding?’. Dit basiskader bestond, maar werd verder uitgewerkt en verfijnd. Daarnaast plaatsten we het opnieuw 
bovenaan de agenda om alle begeleiders er (opnieuw) in mee te nemen. We willen verder inzetten op het uitdragen van dit 
kader en de belangrijke rol van de Combobox in dit verhaal. We vertrekken hier vanuit een meer en meer algemeen gedragen 
geloof in onze eigenheid en sterkte als organisatie. 

Daarnaast namen we een start in het updaten van het kwaliteitshandboek. Er ging veel aandacht naar het nieuwe 
inspectiethema vanuit de overheid: “effecten van hulpverlening”. We ontwikkelden hierover een Combo visie en kozen er 
voor om dit als centraal thema op alle planningsdagen aan bod te laten komen. Dit thema zal in 2020 verder uitgewerkt 
worden. 

Net als andere jaren speelden medewerkers van het ondersteuningsteam een belangrijke rol in het op poten zetten van heel 
wat vormingsinitiatieven: 

 Vorming crisis voor nieuwe medewerkers 
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 Vorming PH voor enkele begeleiders uit alle units 
 Vormingstraject digitaal dossier 
 Workshops rond verontrusting tijdens 3 daagse ‘Bridging Beliefs’ 
 Vorming rond basiskader Combo 
 Vorming Combobox voor coördinatoren 

Inhoudelijke ondersteuning bij Combowerkgroepen behoort ook tot het takenpakket, zoals bijvoorbeeld de werkgroep 
ouderwerking.  

Na een eerste geslaagde editie in 2018 ging er ook in 2019 een grote Combo-ouder-kind dag door. Er werd gekozen voor 
het thema mediawijsheid, waardoor dit jaarthema niet alleen binnen het begeleidingsteam bleef maar ook breder getrokken 
werd naar ouders en kinderen. Begeleiders van Combo organiseerden in samenwerking met “Link in de kabel”, “Huis van 
het Kind” en de “Gezinsbond-Veilig online” workshops en spelmomenten voor ouders, kinderen en jongeren. 

Tenslotte blijven medewerkers van het ondersteuningsteam de drijvende krachten achter…: de uitwerking van de 
Combodagen, het mooie Tres-project, de Combo Courant, de organisatie van de planningsdagen, het uitdragen van de visie 
en het materiaal buiten Combo, het verbreden van de kennis en visie rond Nieuwe Autoriteit binnen onze werkingen en het 
verder zoeken naar versterkende samenwerkingsverbanden buiten Combo. 

 

5.2. Zorg in de nacht 
Na een aantal incidenten, namen we als Combo de zorg die we bieden ’s nacht onder de loep. We werkten een visietekst uit 
rond de zorg tijdens de nacht. Hierbij legden we de nadruk op de verwachtingen qua zorg tijdens de nacht.  

Daarnaast dachten we na over hoe dit zorgplan te implementeren in de werking en dit door het onderwerp in te brengen in 
coachinggesprekken, evaluatiegesprekken, functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken, ouder-gesprekken, teams… 

Er werd een denkdag georganiseerd voor de coördinatorenploeg en ondersteuningsteam over de gevolgen van nachtwerk 
op onze gezondheid, de arbeidsomstandigheden, ons sociaal en familiaal welzijn, onze leeftijd,…  

Ook kwam het systeem van zelfroosteren onder onze aandacht. Dit is een planningstool die vertrekt van wensen/voorkeuren 
van de medewerkers en noodwendigheden om de dienstverlening beter te kunnen organiseren. Begrippen als 
medezeggenschap, verantwoordelijkheid, afstemmen privé-werk zijn hierbij belangrijk en leiden tot meer voldoening en 
betrokkenheid van de medewerkers. Er werd gekozen voor Timecare van Déhora. In de loop van 2020 zal dit verder uitgerold 
worden. 

 

5.3. Het digitaal dossier  
Een belangrijk instrument voor het borgen van kwaliteit is de invoering van een digitaal dossier.  

Op 1 april 2019 startten we met de uitrol van het digitaal dossier Ecqare binnen Dam+. In de loop van de maanden erna 
gingen alle units ermee van start, Malpertuus startte als laatste unit op 1 oktober 2019.  
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Dankzij het digitale dossier kunnen we nu op één plek alle registraties, die vroeger in aparte Excel-lijsten, Word-documenten, 
pdf’s en OneNote verslagen stonden, verzamelen en alle jongerendossiers beheren. Ook de dagboeken van de leefgroepen 
worden in het digitaal dossier bijgehouden. Daarnaast werden er in het loop van het najaar een aantal financiële luiken 
toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het beheer van de zakgelden.  

Binnen Combo vormen twee personen samen met de IT-partner Liquid het SPOC-team (Single Point Of Contact of 
simpelweg aanspreekpunt). In elke unit is er een aanspreekpunt om alle vragen en feedback te verzamelen. Zij koppelen 
deze feedback terug naar het Combo SPOC-team en op deze manier kan er met Liquid afgestemd worden hoe we het 
programma kunnen aanpassen naar onze specifieke noden in de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


