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Werken aan verbondenheid, steeds opnieuw. 
Het jaar 2016 is ons opnieuw met grote snelheid voorbijgeraasd. 

Met deze tweede editie van ons “jaarverslag” willen we U een inkijk geven in de 

belangrijkste gebeurtenissen en processen van het afgelopen werkjaar.  We 

hopen hiermee dat de lezer een algemeen beeld krijgt van onze werking, maar 

ook dat hij uitgedaagd wordt om nog méér te weten. Spreek ons aan, kom langs 

of nog beter, maak deel uit van onze ploeg… We zullen U graag ontvangen. 

Ode aan zachtheid en warmte. 
Op het einde van de vakantie 2016 werden we met zijn allen geconfronteerd 

met het tragische levenseinde van Jordy, een voormalig “instellingskind” van 19 

jaar die door eenzaamheid en ontbering omkwam in een tentje in de Blaarmeer-

sen in Gent. Sindsdien is er veel inkt gevloeid over hoe de jeugdhulp dient om te 

gaan met jongvolwassenen die de hulpverlening (moeten) verlaten. Er is moord 

en brand geschreeuwd over de harteloze jeugdhulporganisaties die deze jonge-

ren aan hun lot overlaten en bijwijlen is dit zeker terecht, want deze jonge men-

sen zijn niet altijd voldoende voorbereid voor de harde wereld waarin ze ge-

dropt worden. Ook binnen onze organisatie leeft deze problematiek. We zijn al 

lang teruggekeerd van het idee dat een goede voorbereiding op het latere leven 

voornamelijk bestaat uit leren koken, uit het leren omgaan met geld of uit het 

leren onderhouden van de kamer. Veel belangrijker lijkt ons een nabije houding 

waarin samen gezocht wordt naar de echt belangrijke zaken voor de toekomst: 

duurzame relaties, een solide netwerk van vrienden en kennissen, omgaan met 

existentiële moeilijkheden,… En dit in een zachte en warme sfeer. Als dit moge-

lijk is, dan is meestal ook de basis gelegd voor een goede nazorg. Vaak pro deo, 

maar o zo belangrijk. 

Maar we zijn ook niet blind voor die situaties waarin jongeren op de goed be-

doelde jeugdhulp uitgekeken zijn. Ook zij verdienen aandacht en we hopen dan 

ook dat de talrijke initiatieven die er thans genomen worden om de kloof tussen 

jeugd– en volwassenhulp te dichten,  bijdragen tot een betere zorg voor deze 

kwetsbare groep. 



De wachtlijsten blijven lang... 

De invoering van de “Integrale Jeugd-

hulp” heeft nooit beweerd dat dit 

extra plaatsen ging opleveren. Dit is 

pijnlijk duidelijk uit de wachtlijsten 

die ook voor onze organisatie veel te 

lang zijn. 

Op 1/1/2017 zien die lijsten er als 

volgt uit: 

 voor verblijf: 31 

 Voor dagbegeleiding: 14 

 Voor contextbegeleiding: 12 

Een deel hiervan met “prior” of zelfs 

“superprior”… Dit evenaart bijna onze 

totale capaciteit… Achter elk van die 

cijfertjes schuilt keer voor keer een 

moeilijk en bijzonder schrijnend ver-

haal. Soms slagen we erin om toch 

een minimale hulp te regelen, maar 

vaak is dit onvoldoende.  Hoog tijd 

om hier iets aan te doen ! 

Voor de verblijfsmodules (Ten Dries—cap. 31) bedroeg de bezetting 99%. Dit is zo 

goed als permanent volzet ! Er waren slechts 3 uitschrijvingen en 4 inschrijvingen, 

waarvan we een deel konden betitelen als schakelingen naar een andere werkvorm. 

Deze interne schakelingen  maken het mogelijk om zeer flexibel in te spelen op wijzi-

gende hulpnoden en  zorgt ervoor dat de meest passende hulp kan ingezet worden. 

We stellen vast dat een heel hoog aandeel (87% !!) van de verblijvers aangemeld en 

opgevolgd worden door de Jeugdrechtbank (van Kortrijk).  Alle leeftijden zijn verte-

genwoordigd en verdeling tussen jongens en meisjes is evenwichtig. Opvallend is 

wel dat 11 kinderen in het bijzonder lager onderwijs vertoeven, waarvan 7 in type-3 

onderwijs (gedragsmoeilijkheden).  Qua regionale spreiding kunnen we echt wel 

stellen dat Zuid-West-Vlaanderen onze doelregio is. 

De module  “dagbegeleiding in groep” (Aventurijn—cap. 10) is een moeilijke… Deze 

module wordt zeer flexibel ingezet, waarbij de officiële bezetting soms lager is dan 

de reële benutting, maar soms ook omgekeerd. De klassieke dagcentruminvulling 

vindt er plaats, maar ook intensieve vormen van opvoedingsondersteuning aan huis, 

ontmoetingsmoment voor broers en zussen uit grote gezinnen, tijdelijke daginvulling 

voor een kind in thuisbegeleiding of voor een jongere uit Ten Dries.  Er was amper 1 

uitschrijving en 1 inschrijving, allen uit de regio Harelbeke—Zwevegem—Deerlijk. Op 

31/12/16 waren 3 van de 10 begeleidingen opgestart via de rechtstreeks toeganke-

lijke weg en 7 via de Jeugdrechtbank Kortrijk. 

Voor de thuisbegeleidingmodules (Jade—cap. 18) zien we een gemiddelde bezetting 

van 97%. We zagen alle vormen voorbij komen: breedsporig, laagintensief, krachtge-

richt en autonoom wonen. Traditioneel is de doorstroom bij deze modules hoog: 9 

in en 9 uit. Op 31/12 waren de helft van deze begeleidingen via de intersectorale 

toegangspoort of een klassieke verwijzer gepasseerd en de andere helft is recht-

streeks ingestroomd. 

 

‘BINC levert ons helaas nog niet de cijfers die we echt zinvol kunnen gebruiken.’ 

Het jaar 2016 in cijfers... 

Alle modules worden druk bevraagd. 

Een druk op de knop en de tabellen met 

relevante cijfergegevens over onze wer-

king rollen uit de printer… Daar liggen 

de ambities van het registratieprogram-

ma “BINC” van het Agentschap Jonge-

renwelzijn. Voorlopig nog een droom, 

want BINC levert ons helaas nog niet 

alle cijfers die we echt zinvol kunnen 

gebruiken. We moeten het dus nog 

even doen met onze eigen registraties.  

In 2016 haalden we over alle werkvor-

men heen, samen goed voor juist 100 

modules, een gemiddelde bezetting van 

97,6 %. Dit is een vrij hoog cijfer, maar 

ligt in lijn met de vier voorgaande jaren. 

Een hoog bezettingscijfer zorgt uiter-

aard voor een  permanente druk op de 

werking en dwingt ons om steeds crea-

tief te zoeken naar nieuwe oplossingen. 

Gelukkig zijn alle medewerkers door-

drongen van de grote noden in de 

jeugdhulp en is het engagement groot.  

Hierna wat meer details per werkvorm. 
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Een vrijwilliger getuigt 

Steungezin:  

een echte verrijking... 

 

Het begon allemaal met een 

vriendje van onze zoon die een 

paar keer kwam spelen op 

woensdagnamiddag. Het viel 

zodanig mee dat we vroegen of 

hij ook mee wou op zomerva-

kantie want voor onze zoon 

zou dit een heel leuke speelka-

meraad zijn. Ik moest het geen 

twee keer vragen en zowel de 

ouders als de instelling waren 

akkoord. Het was een bijzon-

dere goede ervaring. En eigen-

lijk kostte dat niet zoveel moei-

te want we deden gewoon die 

dingen die we anders ook de-

den. Geen speciale zaken, ge-

woon normaal. 

 

We zijn ondertussen vijf jaar 

verder en we doen het nog 

steeds op regelmatige basis. 

Belangrijk is wel dat we ten 

allen tijde kunnen terugvallen 

op een vaste begeleider van 

Ten Dries. Voor praktische 

zaken nuttig, maar ook een 

geruststelling voor als er iets 

zou fout lopen. 

Onze zoon houdt er een goede 

vriend aan over en ook voor 

ons is het een echte verrij-

king. Iedereen zou eens zo een 

ervaring moeten kunnen heb-

ben. 

Vermaatschappelijking van zorg in de praktijk 

We omschrijven het begrip vermaatschappelijking van de zorg zoals de Strategi-

sche Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin dit doet in haar visienota uit 

2012: “Verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen 

met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- 

en emotionele problemen, mensen die in armoede leven,… met al hun moge-

lijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten 

innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk 

geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Begrippen die hierbij een rol 

spelen zijn onder meer desinstitutionalisering, communitycare, empowerment, 

kracht- en contextgericht werken, vraagsturing en respijtzorg”. 

Allemaal mooie woorden op het eerste zicht, maar toch een concept waar we 

erg in geloven. En dat niet alleen in woorden, maar vooral al doende.  

Samen met vrijwilligers 

Vzw Jongerenzorg blijft het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel dragen. Niet 

enkel worden de vrijwilligers betrokken bij de realisatie van onze kerntaken en 

projecten, maar zij zijn een fundamenteel deel geworden van de organisatie en 

onze missie. Wij geloven namelijk dat vrijwilligerswerk zoveel meer is dan extra 

mankracht om extra taken uit te voeren en vernieuwende projecten mogelijk te 

maken. Onze vrijwilligers brengen vooral normaliteit in het leven van onze jon-

geren. Zij zorgen er voor dat onze jongeren niet voortdurend met de voorzie-

ningsnormen geconfronteerd worden. Zij hebben de mogelijkheid onvoorwaar-

delijk aandacht te geven. 

Tegelijk brengen zij de bredere gemeenschap binnen in de organisatie en ver-

sterken zo de link tussen de bredere maatschappij en de jongeren. Dankzij hen 

krijgen onze jongeren meer het gevoel ‘er te mogen zijn’. En dankzij hen krijgen 

onze jongeren meer het gevoel dat zij een belangrijk deel zijn van de samenle-

ving. En dat is fundamenteel in een goede ontwikkeling. 

De vrijwilligers worden dan ook in zeer verscheiden opdrachten betrokken. 

Huiswerkondersteuning, steungezinnen, vervoer, dierenzorgproject, computer-

les, rijbewijs halen, spelotheek, leefgroepsondersteuning, individuele begelei-

ding, fietsatelier, buddy,… allerhande opdrachten waar de vrijwilliger een abso-

lute meerwaarde heeft. 
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Sponsors welkom. 

Men zegt wel eens: “koken kost 

geld” ! Wel dit is zeker het geval voor 

onze werking. Al onze projecten die 

we opzetten willen we niet financie-

ren met de middelen die de Overheid 

ons ter beschikking stelt om de regu-

liere werking mogelijk te maken. We 

doen dan ook graag beroep op pro-

jectsponsors en zelfs op particuliere 

initiatieven om net dat tikkeltje méér 

te kunnen doen. Zo konden we in het 

afgelopen jaar rekenen op steun van 

velen: Music for Life, de Koning Bou-

dewijnstichting, Ladies Circle Roese-

lare, de KouterKids Kortrijk, Justitieel 

Welzijnswerk Ieper, de BNP Paribas 

Fortis Foundation, de Speedboot 

Zwevegem, Feestcomité Sint-Denijs, 

Kiwanis Avelgem, Rotary Harelbeke, 

Fonds Vrije Tijdsparticipatie, het 

Steunpunt Vakantieparticipatie, de 

Ronde Tafel van Kortrijk en Ware-

gem, de steden Zwevegem en Harel-

beke, en diverse gulle schenkers uit 

de regio. 

Ook de lokale verenigingen zijn we 

dankbaar om onze participatie aan de 

diverse initiatieven mogelijk te ma-

ken en ook daar een schenking te 

mogen voor ontvangen. 

Maar naast de geldelijke inbreng is 

het op zijn minst even belangrijk dat 

we ook hier een verbinding voelen, 

dat er een soort synergie ontstaan is 

dat het financiële overstijgt. 

Dank !! 

Verbindende projecten 

Uit het persbericht Jongerenwelzijn van 10/03/2016: “Hoe vroeger een mogelijk 
probleem aan het licht komt, hoe beter voor de jongere en de samenleving. We 
zetten meer in op preventie en vroegdetectie. De ‘Huizen van het Kind’ waar 
iedereen terecht kan met vragen rond opvoeden en opgroeien spelen daarin een 
grote rol. Het is de ambitie om tegen het einde van de legislatuur in elke ge-
meente een Huis van het kind te hebben. We maken meer bekend dat die huizen 
er ook zijn voor oudere kinderen en jongeren.” 
 
Wij geloven sterk in het bovenstaand concept. Voor Zwevegem fungeren wij 
sinds eind 2014 als coördinerende partner van dit boeiend samenwerkingsver-
band waarin alle sectoren en de gemeente vertegenwoordigd zijn.  In de loop 
van 2016 zijn diverse projecten verder gezet: huiswerkbegeleiding, de 
“pamperbank”, coördinatie van de week van de opvoeding, een onthaalpakket 
voor nieuwe ouders,…  Belangrijk hierbij is dat vrijwel alle initiatieven gedragen 
worden door vrijwilligers. Daarnaast merken we ook dat we als partners in wel-
zijn elkaar beter leren kennen, wat een absolute meerwaarde is in het gericht 
en correct doorverwijzen van mensen met specifieke vragen en noden.  
Tot slot willen we ook meegeven dat de gemeente Zwevegem vanaf begin 2018 
een centraal gelegen “fysiek” huis wenst te realiseren waar plaats is voor ont-
haal en ontmoeting rond de brede opvoedingsproblematiek. Een heel mooi 
initiatief !! 

We vinden het belangrijk dat jonge-
ren en contexten zoveel mogelijk aan-
sluiten bij reguliere initiatieven in 
onze samenleving, liefst in hun eigen 
leefomgeving, in hun buurt, in hun 
gemeente. 

Daarnaast blijven we via een aantal 
projecten (met vrijwilligers) en be-
leidskeuzes extra kansen creëren voor 
de meest kwetsbare kinderen, jonge-
ren en ouders in onze samenleving, 
én bruggen bouwen tussen deze 
groep en de “gewone buitenwereld” 
om uitsluiting te voorkomen.  

Zo zijn er spelotheek “hetspeelspook” 
in Harelbeke, fietsproject “Allez Eddy 
“en klimparcours “Den Boom In” in 
Sint-Denijs. 

Daarnaast willen we een organisatie 
zijn in een buurt en in een dorp. 

Vorig jaar waren we actief op de vol-
gende evenementen: de Kasteelfees-
ten in Bossuit, het volksfeest in Kooi-
gem, Arc de Triomphe Kortrijk, de 
spelletjesnamiddag in de bib Harelbe-
ke, Week van de Opvoeding, de bui-
tenspeeldag in Harelbeke, de Warm-
ste Week Kerstmarkt in Avelgem en in 
de basisschool “De Polyglot” in Spie-
re, de Zeugefeesten in Sint-Denijs, de 
E3-Prijs in Harelbeke, “Alles op wiel-
tjes” Sint-Denijs, en wellicht nog een 
aantal… 
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“Huizen van het Kind” winnen aan belang 



Het gaat er bovendien over om de “problemen” niet te benaderen vanuit het 
smalle perspectief van de oorzaken, maar vanuit het brede perspectief van de 
oplossingen.  

Binnen het Agentschap Jongerenwelzijn en bij de lokale verwijzers is er steeds 

meer aandacht voor de veiligheid van kinderen en jongeren indien er zich veront-

rustende leefsituaties voordoen. De Kortrijkse sociale diensten van zowel Jeugd-

rechtbank als van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg gebruiken hiervoor 

sinds enige tijd de “Signs of Safety”-methodiek. Deze oplossingsgerichte metho-

diek beoogt een goede inschatting te maken van de moeilijkheden en de krach-

ten binnen gezinnen rond mogelijke verontrustende situaties. Belangrijk is dat dit 

een participatieve methode is, waarbij alle partijen op een transparante wijze 

hun inbreng hebben. 

 

 

 

 

 

Het is jammer dat de naamgeving laat veronderstellen dat het vooral over “veiligheid” gaat, terwijl het toch heel wat bre-

der gaat. Er wordt immers ook met de gezinsleden op een systematisch wijze bevraagd waar krachten en belemmeringen 

zitten aan de hand van de zogenaamde “drie huizen”. Het gaat er bovendien over om de “problemen” niet te benaderen 

vanuit het smalle perspectief van de oorzaken, maar vanuit het brede perspectief van de oplossingen. De hulpverlener 

stelt vragen in de aard van : wat gaat er goed, wat werkt er wel en wat kan er bijdragen tot een (deel)oplossing ? 

Deze werkwijze staat niet haaks op de modellen die we al sinds jaar en dag hanteren binnen Jongerenzorg. Uiteraard is 

het een ander begrippenkader en is het zoeken naar de juiste interne en externe evenwichten. In deze zin is er met de 

lokale verwijzers afgesproken om gedurende een tijd rond een aantal op te starten in aanmerking komende dossiers sa-

men te werken en ervaring uit te wisselen. 

We kijken er naar uit. 

“Spelen is leuk”, “spelen is leren zonder het te weten”… 

ook de meest kwetsbare kinderen moeten de kans kun-

nen hebben om te kunnen spelen. Vanuit die gedachte 

hebben we in Harelbeke 6 jaar geleden spelotheek 

“hetspeelspook” opgestart. Investeren in jonge kinderen 

is belangrijk voor de toekomst: “kleine kinderen - grote 

kansen”. We willen ook een “warme plek” zijn waar er 

samen kan gespeeld worden met ruimte voor ontmoeting 

en dit voor alle Harelbeekse gezinnen (diversiteit en ver-

binding).  

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers (dankjewel Annie, 

Ria, Nathalie en Inga) samen met Sieglinde groeit en 

bloeit hetspeelspook. Zij houden de spelotheek open, 

geven advies aan de ouders en kinderen, brengen de 

spellen in orde, enz.  

De spelotheek is naast de woensdagnamiddag nu ook 

open de vrijdagnamiddag, er is een facebookpagina, elk 

seizoen een nieuwsbrief, een speelspookhoekje in een 

thema, was er een succesvolle spelnamiddag in de bib en 

werken we mee aan de buitenspeeldag en de week van 

de opvoeding… Een mooi initiatief “in een buurt, in een 

dorp, in een samenleving”. 
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Samen-werken aan een veilige context 

“Hetspeelspook” groeit en bloeit ! 



VERBETEREN DOOR     
BIJSCHOLING 

Binnen het kwaliteitssysteem doe 

je aan zelfevaluatie. Met de scores 

ga je dan aan de slag en zoek je 

naar verbeteracties die er toe 

leiden dat een bepaald thema kan 

herwerkt worden om zo de volgen-

de keer tot een verbeterde score 

te komen. Er zijn de hiernaast 

opgesomde acties, maar we had-

den uiteraard oog voor pedagogi-

sche bijscholing van medewerkers. 

Ook dat draagt bij tot een betere 

zorg. 

Zo was er bijvoorbeeld een 2-

daagse vorming gegeven door 

therapeute Els Ronsse, gevolgd 

door 6 medewerkers over “sociaal-

emotionele ontwikkeling”. 

Deze vorming is als heel leerrijk 

ervaren. Het kader dat naar voor is 

gebracht (bijgewerkte versie van 

schaal van Dôsen) biedt handvaten 

om het sociaal-emotioneel gedrag 

van een jongere/ouder juist in te 

schatten en op basis hiervan juiste 

verwachtingen te stellen. Dit moet 

het mogelijk maken problemen ten 

gevolge van onder- of overschatten 

te voorkomen. 

In 2017 hernemen we deze vor-

ming voor alle medewerkers ! 

Werken aan kwaliteit: alles kan beter... 

De informatisering van de welzijnswereld is al een tijdje aan een opmars bezig. 

Niet alleen binnen individuele organisaties maar ook met derden wordt cliëntin-

formatie steeds meer gedeeld gezien de toenemende samenwerkingsverbanden 

op de “werkvloer”. Het spreekt voor zich dat dit met de grootste voorzichtigheid 

moet gebeuren en met respect voor privacy en beroepsgeheim. Een Europese 

Verordening zal bovendien in 2018 een dwingend kader in dit verband opleggen.  

We zijn absolute voorstander van een efficiënte gegevensdeling in alle veiligheid. 

Minister Vandeurzen maakt ook van deze problematiek een speerpunt in zijn 

beleid. We hopen alleen dat er voldoende ondersteuning zal zijn om deze inge-

wikkelde thematiek in kleinere organisaties te realiseren. Het is immers een ern-

stige materie waar onze interne “informatieveiligheidsverantwoordelijke” een 

kluif aan heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Vanuit de overheid worden we ge-

vraagd om onze werking voortdurend 

te bevragen en te verbeteren via zelf-

evaluatie en scores in een kwaliteits-

kader met diverse thema’s. 

We kunnen alvast kwijt dat als we 

onze scores vergelijken met andere 

organisaties in de sector we ons min-

stens op het Vlaams gemiddelde situ-

eren. Goed nieuws dus. 

Het voorbije jaar werkten we aan 

volgende verbeteracties: verfijning 

beleid en procedure seksueel grens-

overschrijdend gedrag; omgaan met 

sociale media bij kinderen; versterken 

samenwerking met Pleegzorg W-Vl.; 

invoeren van coachinggesprekken 

met medewerkers; vernieuwde web-

site optimaliseren; verbeteren com-

municatie tussen de begeleiders rond 

de doelstellingen van de begeleidin-

gen; verbeteren communicatie tussen 

ouders en de begeleiders. Een stevige 

brok werk ! 

Vanzelfsprekend is en zal de nodige 

tijd moeten vrij gemaakt worden voor 

de opvolging van het bouwdossier 

(zie verder). Daarom beperken we 

ons in 2017 tot twee verbeteracties: 

1. Actualiseren van de functieom-

schrijvingen. De laatste jaren zijn heel 

wat ingrijpende veranderingen door-

heen de organisatie en de organisa-

tiestructuur gegaan. Dit noopt tot het 

herschrijven en herprofileren van een 

aantal functieomschrijvingen. 

2. Optimaliseren van de intakeproce-

dure. Onze sector is ingrijpend veran-

derd: integrale jeugdhulp, recht-

streekse toegankelijkheid van dagbe-

geleiding en contextbegeleiding,… De 

intakeprocedure moet beter en trans-

paranter ! 

We zijn ook met heel wat bezig dat 

niet als een formele verbeteractie 

omschreven wordt. Denken we maar 

aan de gedeelde zorg met steungezin-

nen, het werken met vrijwilligers, 

Huizen van het Kind en vermaat-

schappelijking van de zorg. 

We blijven er immers wel bij dat een 

té formele en doorgeschoten manier 

van evalueren vernieuwingen en ver-

beteringen eerder tegenwerken. 

We zijn dus kritisch en waakzaam… 
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Gegevensdeling en informatieveiligheid 



“ We trekken de kaart van een volledige nieuwbouw binnen een vernieuwd 
concept. “ 

Iedereen heeft er wel al iets over gehoord. Ten Dries gaat verbouwen, gaat bouwen, 

gaat weg of gaat blijven, heeft het KBC gebouw gekocht, heeft subsidies ontvangen, 

en zo verder. Ah ja, we zullen ook al klaar zijn in 2020...  Tijd om een beetje klaar-

heid in de mist te brengen. 

Neen, we hebben de KBC niet gekocht en ja, we zullen grote infrastructuurwerken 

uitvoeren. Het huidig gebouw heeft zijn beste tijd gehad en we stonden voor de 

keuze hoe het nu verder moest. Ofwel investeren we in een zeer grote verbouwing, 

ofwel gaan we volop voor een nieuw gebouw binnen een nieuw concept. De moge-

lijkheden werden onderzocht met het bijhorend prijskaartje. De medewerkers wer-

den bevraagd en ook de kinderen. De financiële mogelijkheden werden bekeken, u 

weet wel,… wat zit er nog in mijn portefeuille??… en ook de subsidiemogelijkheden 

werden onderzocht. Is er nog geld bij de overheid? In 2016 werd de beslissing geno-

men. We trekken de kaart van een volledige nieuwbouw binnen een vernieuwd 

concept. Wat eigenlijk wil zeggen dat we er voor kiezen om 2 residentiële gebou-

wen dieper op het terrein te bouwen en een multifunctioneel gebouw op te trek-

ken, waar ook mogelijkheden zijn tot ontmoeting met en voor de buurt. Het grote 

gebouw langs de straatkant wordt afgebroken. Op die manier willen we meer open-

heid en normaliteit creëren en het terrein open stellen voor iedereen. 

 

 

 

 

Om deze droom te kunnen realiseren doen moeten wij subsidies aanvragen bij de 

Vlaamse Overheid. Bij VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden) kunnen wij een aanvraag doen naar financiële ondersteuning, en 

daarvoor moet een lange weg gevolgd worden. We zijn gevraagd hoe wij onze zorg 

voor de kinderen willen organiseren, met de blik op de huidige noden in de maat-

schappij en voor een periode van minstens 10 jaar. Deze visie is ondertussen neer-

geschreven in een plan, verdedigd bij de “Zorgstrategische adviescommissie” in 

Brussel en ten slotte goedgekeurd door onze bevoegde minister, Jo Vandeurzen. 

Het is een intensief proces geworden, maar uiteindelijk is ons plan goedgekeurd op 

13 maart 2017. Stap 1 zit er op!  Op naar de volgende stap. En deze bestaat er uit 

dat we een architect moeten aanstellen. Via een Openbare Aanbesteding willen we 

in de eerste fase enkele goede kandidaten vinden en deze kandidaten mogen dan 

ontwerpen maken. Uit deze kandidaten worden dan Architect en ontwerp geselec-

teerd. Dat is waar we nu, medio 2017, mee bezig zijn. We hopen onze aanvraag 

naar subsidies bij VIPA te kunnen doen eind 2017 en pas als we hier groen licht heb-

ben (en er centen beschikbaar zijn), kunnen we beginnen met de concrete plannen.  

Kortom, we stellen vast dat we aan een fantastisch avontuur zijn begonnen, waar 

iedere stap een nieuwe ontdekking is en ons voor nieuwe uitdagingen plaatst. Alles 

gaat iets trager dan we hoopten, maar dat maakt deel uit van onze ontdekkings-

tocht. Dus, wordt het 2020 of iets later? We zullen zien! 
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(Ver)Bouwen aan de toekomst 



De laatste jaren wordt vanuit Jongerenzorg heel sterk ingezet op verbindin-

gen leggen met de reguliere samenleving. Een verbinding leg je per definitie 

tussen twee  kanten en het past hier dan ook om even een welgemeende 

dankjewel uit te spreken aan allen die hieraan bijdragen. 

Alle gedreven medewerkers, de vele grootmoedige vrijwilligers, de warmhar-

tige steungezinnen, de milde schenkers en sponsors,  de constructieve ge-

meentebesturen van Zwevegem en Harelbeke, de enthousiaste buren en 

dorpsbewoners, de lokale verenigingen, medewerkers van het Agentschap 

Jongerenwelzijn, de leden van raad van bestuur en algemene vergadering,… 

Jullie maken Jongerenzorg ! 

Duizend maal dank hiervoor. 

 

Een woord van dank 
 Opdracht Jongerenzorg 

 

Wij willen bijdragen tot een war-

me, solidaire en democratische 

samenleving waarin er plaats is 

voor elke burger, ongeacht zijn 

leeftijd, geslacht, ideologische/

filosofische/godsdienstige overtui-

ging, ras, geaardheid of vermo-

genstoestand. We willen dat men-

sen gelukkig zijn en zich maat-

schappelijk gewaardeerd voelen. 

We bieden hiertoe integrale bege-

leiding en ondersteuning voor 

gezinnen, kinderen en jongeren in 

een problematische leefsituatie. 

Onder welke vorm ook, we staan 

garant voor een intensieve samen-

werking tussen alle actoren. Ver-

bindend werken staat centraal. 

Wij staan voor een respectvolle, 

groeibevorderende en krachtge-

richte benadering van onze doel-

groep. 
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