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Werken aan verbondenheid, steeds 
opnieuw. 
 

 

Met deze vierde editie van ons “jaarverslag” willen we U een inkijk 

geven in de belangrijkste gebeurtenissen en processen van het af-

gelopen werkjaar 2018.  We hopen hiermee dat de lezer een alge-

meen 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. 

Onmacht in hulpverlening: een lastig 
punt... 
Laten we meteen open kaart spelen: 2018 is een bijzonder moeilijk en lastig jaar 

geworden, vooral binnen de leefgroepswerking. Zoals eerder aangekondigd is 

onze leefgroepsstructuur in januari 2018 heringedeeld naar 4 (kleine) leefgroe-

pen, waarbij er één leefgroep voorbehouden is voor de 0 - 6 jarigen. Op zich is 

dit na een eerste evaluatie een goede zaak. Kleine groepen, van zowel verblij-

vers als teamleden, openen meer deuren om als begeleider op een meer betrok-

ken manier om te gaan met het veelal grote lijden van onze doelgroep. Maar 

wat als de moeilijkheidsgraad en complexiteit dermate hoog is dat het vinden 

van antwoorden zo ver weg lijkt te zijn ? Het gevoel van onmacht is ons het af-

gelopen jaar niet bespaard. Vrijwel dagelijks zijn we geconfronteerd met situa-

ties waarbij de “normaliteit” ruimschoots onvoldoende is als antwoord. Gespan-

nen sfeer,  woedeuitbarstingen, agressie,… zijn zaken die een enorme druk 

zetten op het bieden van die zo noodzakelijke ontwikkelings- en groeikansen 

aan kinderen en jongeren. 

Het is dan ook een immense uitdaging om vanuit dat gevoel van onmacht toch 

die kansen te blijven zien. Want achter die luide en alomtegenwoordige om zich 

heen slaande mensen, schuilt een kwetsbaar wezen dat op zijn manier ook rade-

loos op zoek is naar zingeving en geluk. Uiteraard moeten we ons hiervoor blij-

ven verdiepen door bijscholing en overleg, gesteund op duidelijke beleidskeu-

zes. Omgaan met onmacht is immers het moeilijkste wat er is bij goed bedoelen-

de hulpverleners. En soms ligt het antwoord in een klein hoekje, maar vergt het 

veel geduld, liefde en moed om op de juiste plaatsen te blijven zoeken. De kunst 

is om ons niet uit verband te laten spelen, om vanuit warme en oprechte ver-

bondenheid de onmacht zijn plaats 

te geven. Hopelijk raken we dit 

niet verleerd, want opdringerige 

sociale media en de selfie-ik-

cultuur geven wel een heel andere 

invulling aan verbondenheid. 

 



De wachtlijsten blijven lang... 

Al enkele jaren geven we intern meer 

aandacht aan een actief en warm 

wachtlijstbeheer voor de eigen recht-

streeks toegankelijke modules. Ook 

op regionaal vlak zijn er dienaangaan-

de werkzame initiatieven. Deson-

danks blijven de wachtrijen veel te 

lang. Op 1/1/2019 zien onze lijsten er 

als volgt uit: 

 voor verblijf: 40 

 Voor dagbegeleiding: 20 

 Voor contextbegeleiding: 33 

Een deel hiervan met “prior” of zelfs 

“superprior”… Daarbovenop komen 

dan nog de acute crisisvragen die 

vaak een onmiddellijke opname verei-

sen. En dan zijn er nog ongetwijfeld 

de vragen die niet eens op onze lijst 

komen omdat verwijzers weten dat er 

helaas op korte of middellange ter-

mijn geen plaats vrij komt. Triest ! 

Voor de verblijfsmodules (Ten Dries—cap. 31) bedroeg de bezetting 93%. Dit is een 

hoge bezetting met een hoge benutting ! Ondanks de contextuele gerichtheid en het 

werken met steungezinnen blijven er veel verblijvers dagelijks aanwezig in de leef-

groep. De doorstroom is beperkt: er waren slechts 5 uitschrijvingen en 6 inschrijvin-

gen. We stellen opnieuw vast dat het grootste aandeel (83%) van de verblijvers aan-

gemeld en opgevolgd worden door de Jeugdrechtbank.  Alle leeftijden zijn vertegen-

woordigd en verdeling tussen jongens en meisjes is evenwichtig. Opvallend is dat 

van alle kinderen die in het bijzonder lager onderwijs vertoeven, er 7 in type-3 on-

derwijs (gedragsmoeilijkheden) ingeschreven zijn.  Qua regionale spreiding kunnen 

we echt wel stellen dat Zuid-West-Vlaanderen onze doelregio is. 

De module  “dagbegeleiding in groep” (Aventurijn—cap. 10) was in 2018 voor 122% 

ingenomen, de hoogste bezetting ooit. Er waren 4 inschrijvingen en 4 uitschrijvin-

gen. Deze module wordt zeer flexibel ingezet: 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. Op 31/12/18 

was de helft van de begeleidingen opgestart via de rechtstreeks toegankelijke weg. 

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

van 100%. We zagen alle vormen voorbij komen: breedsporig, laagintensief, kracht-

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

6 in en 7 uit. Op 31/12/18 was de helft van deze begeleidingen via de intersectorale 

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

streeks ingestroomd. 

 

‘Een hoog bezettingscijfer zorgt uiteraard voor permanente druk op de werking.’ 

Het jaar 2018 in cijfers... 

Alle modules worden druk bevraagd. 

In 2018 haalden we over alle werkvor-

men heen, samen goed voor juist 100 

modules, een gemiddelde bezetting van 

100,3 %. Dit is opnieuw een zeer hoog 

cijfer en wijst op een lichte globale over-

bezetting. Deze bezetting ligt hoger dan 

de voorgaande jaren (97 à 98%), alsook 

een flink stuk boven het Vlaamse ge-

middelde (93% in 2017).  

Een hoog bezettingscijfer zorgt uiter-

aard voor permanente druk op de wer-

king en dwingt ons om steeds creatief te 

zoeken naar nieuwe oplossingen. Geluk-

kig zijn alle medewerkers doordrongen 

van de grote noden in de jeugdhulp en 

is het engagement groot. We kunnen 

ook gelukkig beroep doen op vele vrij-

willigers (én medewerkers) voor wie 

gedeelde zorg geen theoretisch begrip 

is, maar een weloverwogen inzet. 

Maar toch moeten we goed beseffen 

dat de kan maar zo lang te water gaat 

tot ze breekt... 

Hierna wat meer details per werkvorm. 
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Steungezin of pleegouder 

 

Zij komt al bijna een jaar naar 

ons, 1 keer per week. In het 

begin was dit enkele uurtjes, 

nu blijft ze regelmatig eens 

slapen. Ze is blij als ze naar ons 

komt, ze voelt zich al goed 

thuis bij ons. Ook onze eigen 

kinderen kijken er altijd naar 

uit als ze komt, voor hen is het 

leuk dat er iemand extra komt 

spelen.  

 

Voltijds voor een kindje extra 

zorgen (bv. pleegzorg) zou voor 

ons op dit moment zeker niet 

lukken, het concept 

'steungezin' vind ik daarom 

ideaal.  

 

Het is ook fijn dat we altijd 

goed kunnen communiceren 

met de begeleiders van de 

leefgroep, we voelen ons zeker 

goed gesteund en gewaar-

deerd. Er werd ook samen met 

ons bekeken wat er haalbaar 

was voor haar en voor ons qua 

bezoekfrequentie. 

 

Tot nu toe is het een heel posi-

tieve ervaring, zeker een aan-

rader. 

Gedeelde zorg als meerwaarde 

Reeds meerdere jaren proberen wij te zoeken naar 

manieren om het netwerk rond onze kinderen en jon-

geren te versterken. Vooral voor diegenen waar de 

perspectieven naar een vlugge terugkeer naar huis eerder gering zijn, is het 

belangrijk te beseffen dat een verblijf in een “instelling” niet het hoogste goed 

is. Vandaar dat we het concept van “gedeelde zorg” zeer genegen zijn. Het wer-

ken met steungezinnen is daar een voorbeeld van. Als illustratie van wat dat 

betekent, hebben we enkele steungezinnen bereid gevonden een kleine getui-

genis neer te schrijven. Alvast dank hiervoor. 

 

“Wat begon als een onschuldige keer komen spelen is uitgegroeid tot een we-

kelijkse overnachting waar zowel wij als zij naar uitkijken.  

Het begon heel ondoordacht en klinkt een logische uitbreiding maar het is een 

langzaam proces geweest. Een proces waar iedereen van het gezin, in mijn ge-

val ook mijn partner, moest achterstaan. Nu we ondertussen een zoontje heb-

ben en ik zie hoe enthousiast hij is als ze komt weet ik dat ze als deel van ons 

gezin beschouwd wordt.  Iets wat voor mij heel belangrijk is.  

In mijn ogen kan het maar goed functioneren als iedereen er achter staat. In het 

begin was het zoeken, voor beide partijen. Er werden grenzen afgetast. Er zijn 

verschillende normen en waarden en je merkt dat het voor haar niet alledaags 

en evident is om in een gezin te vertoeven. Na ondertussen meer dan vier jaar 

is er een bepaalde stabiliteit en heeft iedereen zijn plekje gevonden. Ze kan 

meedraaien in ons gezin.  

Wat ik als steungezin ervaar is dat ze naast heel veel aandacht vooral structuur, 

warmte en liefde nodig heeft. Iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is maar voor 

haar zoveel betekent. Niet alles is rozengeur en maneschijn en door de combi-

natie van een job met onregelmatige uren, uitbereiding in het gezin en een druk 

sociaal leven dachten/denken we soms gaan we er wel mee door? ...  Maar als 

we dan op maandag zien hoeveel deugd het voor haar doet om in een dagdage-

lijkse structuur van een gezin te zijn en de rust dat het bij haar brengt, dan ko-

men we al snel tot het besluit dat het maar haalbaar moet blijven voor ons. Wat 

voor ons als alledaags beschouwd wordt, voelt voor haar als speciaal. Hoe ze 

geniet van samen onder een dekentje naar tv te kijken, 's morgens samen te 

ontbijten ...  

De toekomst is iets waarover we ons soms zorgen maken ... In welk opzicht je 

het ook bekijkt, het kind draagt een bagage mee en soms zijn er momenten dat 

je dit kan of zult merken. Wat als ze puber wordt? Gaan we ze nog in de hand 

kunnen houden? Gaat ze nog steeds het onbezorgde, goedlachse kind zijn zoals 

nu? Zal haar bagage een deel van haar puberteit bepalen?  

Onze hoop, ons doel is dat ze ons levenslang bekijkt als mensen die om haar 

geven. We hopen dat ze binnen 30 jaar nog steeds komt voor een babbel en 

een koffie.  We hopen vooral dat we haar warmte hebben kunnen laten voelen 

en dit engagement een positief element aan haar toekomst kan geven.” 
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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, Firma Vanhee-

de, Geluwe, KIwanis Kortrijk Ring, de 

Koning Boudewijnstichting, de Kou-

terKids Kortrijk, JongerenWelzijns-

werk Ieper, CERA, 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 

Sinds december 2017 is het “fysiek” Huis van het Kind Zwevegem een feit en dit 
in het oud gebouw van de Klim-opschool, pal in het centrum van Zwevegem.  
 
Ondertussen hebben meerdere partners er een uitvalsbasis:  het VCLB Groenin-
ge, de OCMW thuisbegeleiders van Zwevegem, het consultatiebureau van Kind 
en Preventie, het regioteam van Kind en Gezin, Jongerenzorg, de Pamperbank 
en eind 2018 maakte ook het Mobiel team (Antennepunt Zwevegem) van 
Groep UbuntuX8K haar intrede. 
Daarnaast groeiden de projecten. De Fietsbieb begon zijn werking in mei ge-
trokken door de vrijwilligers van Beweging.net en we openden officieel ons 
Boetiekske. Een 10-tal naarstige dames aangevuld met een klusjesman steken 
hun schouders onder het project. En het is werken hoor. Tweedehandskledij 
sorteren, strijken, uitstallen, openingsmomenten bemannen enz.  
Ondertussen lopen de bestaande projecten verder. Ressor, of weerbaar Zweve-
gem, startte zijn tweede werkjaar. Deze keer binnen het secundair onderwijs en 
de vrije tijd. Opnieuw in een zeer fijne samenwerking met Logo Leieland. 
De Katrol blijft ondersteuning geven aan kinderen die het moeilijker hebben om 
hun huiswerk te maken. Gedragen door veel vrijwilligers, stagiairs en subliem 
aangestuurd door de werkgroep bestaande uit Annemarie van Jongerenzorg, 
Els vanuit het OCMW en Leen van Ubuntu.  
En tenslotte de massa kleine dingen die er elke dag gebeuren. We kunnen ge-
rust stellen dat intersectorale samenwerking in het Huis van het Kind hoogtij 
viert. 

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 dan ook actief op 
tal van evenementen om aan te slui-
ten op het lokale leven. 
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“Huis van het Kind Zwevegem” leeft ! 



“Om de (té?) hoge ambities uit het aanvraagdossier "Het tijdig kunnen bieden van 
passende oplossingen op maat van elk gezin" waar te maken zal het partnerschap 
verder moeten gaan dan het uitbouwen van een toegankelijk en performant verbin-
dingsteam en naventante eerstelijnspsychologische functie voor jongeren.” 

In het kader van de oproep van de overheid in het najaar van 2017 rond de 

uitbreiding van de (intersectorale) jeugdhulp, is in onze regio Zuid-West-

Vlaanderen een groot initiatief genomen om volop in te zetten op het verster-

ken van de rechtstreeks toegankelijke gezinsondersteuning en jeugdhulp. 

Zowat alle regionale partners uit de betrokken sectoren (Jongerenwelzijn, 

Kind en Gezin, geestelijke gezondheidszorg, CAW, Huizen van het Kind, CLB en VAPH) hebben zich onder impuls van 

“W13” rond de tafel verzameld om op korte termijn een dossier in te dienen, met als roepnaam voor het samenwer-

kingsverband “Konekti” en met als leidraad “1 Gezin, 1 Plan”. In de loop van het afgelopen jaar is er immens veel ver-

gaderd en overlegd, op 15/4/18 werd het inhoudelijk dossier ingediend en in het najaar van 2018 is effectief gestart, 

met als uitvalsbasis de kantoren van Leiedal. 

Het moet alle deelnemende partners in staat stellen om de expertise die overal aanwezig is beter te delen en uit te 

breiden. Een systeem van wisselende inzet van medewerkers uit alle organisaties en over de sectoren heen moet dit 

bewerkstelligen. Het wordt in elk geval een hele opdracht om al de verschillende visies en uitgangspunten die nu nog 

bij alle respectievelijke partners leven, op een bepaald punt samen te brengen in het belang van een maatgerichte 

hulp.  We spreken immers over een “verbindingsteam” van meer dan 20 mensen en een drietal psychologen die het 

“eerstelijns psychologisch consult” zullen waarmaken. 

Deze uitgangspunten voor “1 Gezin, 1 Plan” zullen door alle partners nauw overwogen worden: 

• Hulp is pas nuttig wanneer de cliënt of het gezin het eindpunt van de verandering en dus de doelen bepaalt.  

• Samenwerking is essentieel in de hulpverlening. Zonder samenwerking is er geen hulp. Een hulpverlener 

werkt samen met de cliënt, het gezin waar de cliënt deel van uitmaakt, het sociaal netwerk van de cliënt en 

het professioneel netwerk van de cliënt.  

• Gedragsverandering heeft langdurig effect als de verandering plaats vindt in de leefomgeving van de cliënt. 

Daarom moet de hulp ook plaatsvinden in de leefomgeving van de cliënt.  

Het is de bedoeling om met de bijkomende middelen tenminste 200 gezinnen een snel en passend antwoord te bie-

den op hun hulpvraag. Zo kunnen ook de wachtlijsten wellicht significant inkorten.  

 

 

 

 

 

Er zijn ondertussen reeds een flink aantal tussenkomsten geregistreerd. Het is nog vroeg om conclusies te trekken, 

maar het lijkt er wel op dat er een brede waaier aan problematieken aan bod komen die via dat verbindingsteam een 

uitkomst krijgen. Anderzijds zijn er ook complexe vragen die enkel in intensieve samenwerking kunnen benaderd wor-

den. 

Om de (té?) hoge ambities uit het aanvraagdossier "Het tijdig kunnen bieden van passende oplossingen op maat van 

elk gezin" waar te maken zal het partnerschap verder moeten gaan dan het uitbouwen van een toegankelijk en perfor-

mant verbindingsteam en naventante eerstelijnspsychologische functie voor jongeren. In een poging hier vooruitgang 

in te boeken zal het projectteam in 2019 een eerste aanzet tot strategisch actieplan uitwerken. 

Alle info is transparant voor iedereen terug te vinden op: http://www.welzijn13.be/konekti 
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“Konekti”: naar een versterkte jeugdhulp 



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. Naast de jaarlijkse ac-

ties, hadden we eveneens oog voor 

pedagogische bijscholing van me-

dewerkers. Ook dat draagt bij tot 

een betere zorg. 

Zo was er voor iedereen een meer-

daagse verdiepende bijscholing 

rond “omgaan met agressie en 

agressiebeleid” door Geert Tag-

hon. 

We investeerden verder in het 

“Ijsbergmodel” (Bart Libbrecht). 

Een ander belangrijk thema in ons 

VTO-beleid was “hechting”. De 

ondersteuners volgden een trai-

ningspogramma dat ze op hun 

beurt doorgeven in de respectieve-

lijke teams. 

Er waren ook nog een aantal indivi-

duele vormingstrajecten, geba-

seerd op  specifieke noden. 

En tot slot werden alle basiskaders 

bij nieuwe medewerkers toege-

licht. Een steeds terugkerende 

opdracht... 

Werken aan kwaliteit, steeds weer. 

Eind 2018 werd er door de stuur-
groep kwaliteitszorg een complete 
zelfevaluatie gedaan. We stelden 
daarbij vast dat er geen grote ver-
schillen zijn met enkele jaren terug. 
Wel scoren we voor het thema 
“doelstellingen en handelingsplan” 
niveau 3 ipv niveau 2.  
We kunnen stellen dat we op de lijn 
van het Vlaams gemiddelde zitten, 
weliswaar eronder maar ook met de 
hoogste scores voor de kernproces-
sen (cfr. kwaliteitsdag 2018). Kwali-
teitszorg blijft in onze organisatie een 
“work in progress”… 
 
Daarnaast hebben de begeleiders en 
omkaderende functies vorig jaar de 
Prozavragenlijsten “kernprocessen 
kwaliteitskader” en “resultaten kwa-
liteitskader” ingevuld. We kregen de 
bemerking van enkele begeleiders dat 
het invullen niet makkelijk was. Enke-
le andere begeleiders waren dan  
‘overenthousiast’ en hebben ook de 
prioriteitenlijst en de lijst bewijsvoe-
ring ingevuld…  De resultaten: 
Alle kernprocessen scoren heel goed. 
Voornaamste bemerking bij de eind-
vragen onder kernprocessen: interne 
communicatie kan beter. 
De “resultaten kwaliteitskader” sco-
ren ook goed met uitzondering van de 
lijst “meten tevredenheid medewer-
kers”.  
Om die resultaten van de vragenlijs-

ten grondiger te kunnen bekijken is 

het thema interne communicatie aan 

bod gekomen op elk team adhv een 

leidraad en “medewerkers-

tevredenheid” werd diepgaander 

bekeken adhv van een korte online-

vragenlijst (Proza). 

Er werd met de stuurgroep kwaliteits-

zorg afgesproken om het thema 

“interne communicatie” verder uit te 

diepen en te kiezen als verbeteractie 

2019. Daarvoor dachten we eventjes 

aan externe ondersteuning maar dit is 

moeilijk haalbaar (lees: financieel).  

Er werd een projectfiche opgemaakt 

(probleemstelling/doelstellingen van 

het project/meetbare resultaten/…) 

en afgesproken dat dit verder uitge-

werkt wordt door een interne verbe-

tergroep. 
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“ 2018 is duidelijk het jaar waarin alles concreet in een stroomversnelling is 
geraakt. 

In het jaarverslag 2014 kwam het voor het eerst ter sprake: ”Het Ten Driesgebouw 

wordt heel stelselmatig en goed onderhouden, maar de tand des tijds doet toch 

onverbiddelijk zijn werk. Het gebouw is op zijn minst aan een serieuze vernieuwing 

toe. Op de Raad van Bestuur van 25 februari 2015 is beslist om effectief stappen te 

zetten”. 

Er is heel wat gebeurd sindsdien, gaande van het opstellen van het Zorgstrategisch 

Plan, met alle implicaties hieraan verbonden, aanstellen van architectenbureau 

BAST uit Gent via openbare aanbesteding tot het realiseren van een gedragen 

bouwontwerp en omgevingsplan dat als basis dient voor onze VIPA-aanvraag.  2018 

is duidelijk het jaar waarin alles concreet in een stroomversnelling is geraakt. 

Er is heel wat activiteit te bespeuren geweest afgelopen jaar: intens overleg met de 

architecten en onze bouwinspiratiegroep, grondboringen om de grondstabiliteit te 

beoordelen, archeologische studies met een uitgebreide nota als resultaat, bodem-

onderzoek om het type grond vast te stellen voor de eventuele afvoer, inventarise-

ren van het gebouw in functie van een “sloopopvolgingsplan”, verkrijgen van een 

Brandweeradvies, toegankelijkheidsadvies,… Kortom, een resem aan voorbereidend 

studie- en denkwerk om het VIPA-dossier te vervolledigen en om de Omgevingsver-

gunning aan te vragen. 

We verkrijgen onze VIPA-subsidiebelofte uiteindelijk op 20 december 2018. Een 

mooi eindejaarsgeschenk wat meteen weer het startschot is om verder te werken 

aan het ontwerp. Ook de Omgevingsvergunning is begin 2019 goedgekeurd. 

Nu, 5 jaar later, zijn we er dus bijna klaar voor. Alle vergunningen en toestemmin-

gen zijn verleend. De zoektocht naar een aannemer is lopende. 2019 wordt het jaar 

van de start van de werken. 
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Bouwproject Ten Dries in de startblokken. 

Een fraai ontwerp passend 

in de groene omgeving. 



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. 

Driesstraat 6 - 8554 Sint-Denijs   -   T 056 46 15 10 - F 056 46 15 11   -   info@jongerenzorg.be 


