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Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde 

omstandigheden geopteerd voor een plaatsing van een kind in een ander gezin, een pleeggezin. 

Opvang staat in voor het opstarten, het begeleiden en het afronden van de plaatsing. 

Opvang is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als dienst voor pleegzorg, met als 

hoofdopdracht het begeleiden van plaatsingen van minderjarigen in een pleeggezin. 

Vzw Opvang heeft een dubbele erkenning, met name een erkenning in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand en 

een erkenning als dienst voor Gezinsondersteunende Pleegzorg. De eerste erkenning laat ons toe minderjarigen, die 

in een problematische opvoedingssituatie (POS) opgroeien of die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben, 

in een pleeggezin te begeleiden. Ook de pleeggezinnen worden door ons begeleid.

Dankzij onze erkenning als dienst voor Gezinsondersteunende Pleegzorg kunnen wij kinderen preventief in 

pleeggezinnen plaatsen en begeleiden. Wij hopen op die manier te voorkomen dat opvoedingssituaties echt 

problematisch worden.

Beide erkenningen laten ons toe kinderen te begeleiden in bestandsgezinnen, dat wil zeggen gezinnen die voorheen 

geen enkele band hadden met het pleegkind of zijn gezin van herkomst.

Zij bieden ons ook de mogelijkheid dit te doen in gezinnen die het pleegkind en zijn of haar ouders voorheen reeds 

kenden (familie, vrienden, kennissen,…). Wij noemen dit netwerkplaatsingen.

Opvang vzw blijft een groeiende organisatie, niet enkel in omvang, maar ook in verscheidenheid. Daardoor volstaan 

de toegekende subsidies vaak niet om extra inspanningen voor onze pleegkinderen te leveren (vb. uitstappen, 

bijzondere inititiatieven, projecten, ondersteuning van de werking…). 

Uw gift is dus steeds van harte welkom. Voor bedragen vanaf 40 euro per jaar, ontvangt u een fiscaal attest. Bij uw 

storting op rekeningnummer 001-1162981-27 dient u wel ‘GIFT’ te vermelden als mededeling.

Ook non-profit-duo-legaten of legaten onder last behoren tot de mogelijkheden.

Voor meer uitleg over dergelijke legaten kan u steeds contact opnemen met: 

     Opvang hoofdzetel 

     Blaisantvest 105 te 9000 Gent

     Tel: 09/245 27 26

     Email: hoofdzetel@opvang.be

 

Opvang heeft namelijk afdelingen en antennes in alle Vlaamse provincies.

Meer informatie vindt u op onze website:

     www.opvang.be
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O p v a n g   v z w :  

             een  vrijzinnig  humanistische  vereniging

Als vrijzinnige vereniging staan we voor volledige 

onafhankelijkheid van gelijk welke godsdienst of 

kerk. Zelf zijn we niet gelovig maar we kunnen heel 

goed begrijpen dat andere mensen dat wel zijn en we 

respecteren ze hierin.

Voor humanisten, dus ook voor ons, heeft elke mens 

en zeker elk kind zijn waarde. Ook als we verschillen 

van opvattingen of het niet eens zijn met elkaar.

We merken dat in onze samenleving veel mensen 

naast elkaar heen leven, min of meer onverschillig voor 

wat er met een ander gebeurt. Elke mens - hoe hij ook 

leeft, waar hij ook vandaan komt - heeft nochtans recht 

op hulp of steun, als hij in grote moeilijkheden terecht 

komt.

We geloven in mensen, ook als ze zich vergissen, 

mislukken, ontsporen, elkaar pijn of geweld aandoen. 

Hen helpen om aan hun leven meer kwaliteit te geven 

is voor ons een uitdaging. 

Levenskwaliteit is, naast gezondheid, comfort en bezit, 

voor ons ook een gezond gevoel van eigenwaarde, 

de grootst mogelijke vrijheid van denken en handelen, 

door anderen aanvaard en gewaardeerd worden, 

kunnen genieten, aan anderen kunnen geven.

Dat komt allemaal in ’t gedrang voor kinderen en 

jongeren die zich niet in gunstige omstandigheden 

kunnen ontwikkelen.

Voor velen onder hen, kan een goed begeleid verblijf 

bij pleegouders een uitkomst zijn. Dáárvoor werd 

OPVANG bijna dertig jaar geleden opgericht.

Al het vorige inspireert ons om veel belang te hechten 

aan de volgende opvoedingsprincipes:

• aanleren van gepast gedrag en vermijden van het 

bestraffen van ongepast gedrag

• zelf het goede voorbeeld geven

• zelf weten waarom men doet wat men doet en 

kinderen uitleggen wat ze al kunnen begrijpen

• kinderen en jongeren waarderen en belonen voor 

wat ze goed doen en voor wat ze leren

• rekening houden met gevoelens van kinderen en 

jongeren

• geleidelijk vrijheid geven, kinderen en jongeren hun 

eigen keuzes laten uitvoeren en hen leren daar 

verantwoordelijkheid aan te koppelen

We slagen er zelf ook niet altijd in om volgens onze 

principes te reageren: ook wij kunnen boos, moe 

of terneergedrukt worden. Wij zijn niet perfect en 

verwachten dat ook niet van anderen.

Een opvoeding waarbij dwang, straf, of een kind 

zich schuldig laten voelen, centraal staan, is voor 

ons onaanvaardbaar. Ook niet met het excuus 

dat pleegkinderen zich soms ongepast en storend 

gedragen.

Het zijn dikwijls de levensomstandigheden van ouders 

die ervoor zorgen dat ze hun opvoedende taak niet 

goed kunnen uitvoeren. Zij kunnen daar best zelf over 

oordelen, onze pleegouders en wijzelf proberen hen te 

begrijpen.

Onze pleegouders staan open voor contacten met 

de ouders van hun pleegkind. Schadelijke contacten 

proberen we in gunstige zin te beïnvloeden, of te doen 

ophouden als dit niet lukt. Onze pleegouders willen 

het ouderschap delen met eigen ouders. Ze willen hen 

ondersteunen bij het terug opnemen van hun ouderrol 

(als dat kan). De band tussen een pleegkind en een 

pleeggezin, mag niet verhinderen dat een pleegkind 

van zijn eigen ouders blijft houden en dat ook mag 

uiten.

Iedereen heeft het recht op een eigen vrije 

meningsvorming en een eigen levensovertuiging. 

Pleegkinderen ook!

Voor beslissingen, zoals de keuze van de school, 

godsdienstlessen of niet, telt de voorkeur van de  

ouders. Ook als deze keuze niet met onze opvattingen 

overeenkomt of met die van de pleegouders. 

De keuze van het pleegkind zelf, zal, naarmate zijn 

leeftijd, meer doorslag geven.

Onze medewerkers streven ernaar open en eerlijk 

te zijn. We bedoelen daarmee: menen wat je zegt 

en zeggen wat je meent, bereid zijn tot luisteren en 

overleggen, zich houden aan gemaakte afspraken.

Wij staan garant voor dezelfde open en eerlijke 

houding bij onze pleegouders. Zo kunnen we in volle 

vertrouwen met elkaar samenwerken.

Op die manier leveren we samen een bescheiden 

bijdrage, om de toekomst van pleegkinderen er beter 

te doen uitzien.

Remi Baekelmans, ere-voorzitter Opvang vzw
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Johan Van der Sypt, directeur Opvang vzw

In juni 2012 keurde de Vlaamse overheid het 

Intersectoraal Decreet Pleegzorg goed. De logica 

van andere structuren binnen de Jeugdzorg is gevolgd 

door de keuze voor een provinciale structuur. Deze 

dienst zal het ganse aanbod pleegzorg, dus zowel 

vanuit Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH), Kind en Gezin 

als vanuit het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 

Geel aanbieden. Aangekondigd is dat de startdatum 

voor de provinciale dienst uitgesteld wordt naar           

1 januari 2014.

Het Uitvoeringsbesluit van het decreet wordt 

voorbereid in een gemengde werkgroep. Naast 

vertegenwoordigers uit de verschillende betrokken 

administraties, is deze werkgroep samengesteld uit 

vertegenwoordigers, zowel van de koepels die zich 

t.a.v. pleegzorg engageren als van pleegkinderen, 

ouders en pleegouders. In de vertegenwoordiging 

van de koepels is gezorgd voor een evenwichtige 

vertegenwoordiging van enerzijds alle provincies 

en anderzijds van de verschillende vormen van 

pleegzorg. Gezien de eigen vragen en noden zijn de 

VAPH minderjarigen en meerderjarigen afzonderlijk 

vertegenwoordigd.

Deze werkgroep zal voorstellen formuleren voor 

de verdere uitwerking van het Uitvoeringsbesluit. 

Op dit ogenblik zijn reeds ideeën geformuleerd 

voor de mogelijkheid om modules te combineren, 

zowel binnen pleegzorg als tussen pleegzorg 

en andere werkvormen. Afgesproken is dat de 

verschillende diensten, vertrekkend van noden op de 

werkvloer, voorstellen tot combinatie onderbouwen 

met pedagogische en andere overwegingen. De 

administraties zullen de wenselijkheid van deze 

voorstellen afwegen en toetsen aan administratieve 

en financiële mogelijkheden. Daarnaast zijn 

voorstellen geformuleerd aangaande het aanbod 

dat voor, respectievelijk achter de toegangspoort 

Integrale Jeugdhulp (IJH) zal aangeboden worden. 

Duidelijk is dat typemodules in hun totaliteit voor of 

na de poort zullen aangeboden worden. Dit moet 

de overzichtelijkheid van het aanbod ten goede 

komen. Zo zal crisispleegzorg integraal voor de 

toegangspoort komen. Logisch is dat het aanbod t.a.v. 

volwassenen helemaal buiten de toegangspoort IJH 

en dus rechtsreeks toegankelijk wordt. Criteria zullen 

uitgewerkt worden om op dit aanbod een beroep 

te kunnen doen. De komende maanden zal vooral 

werk gemaakt worden van het financieringssysteem 

van de nieuwe diensten. Wij wachten ondertussen 

met ongeduld over de wijze van aansturing (welke 

administratie wordt hiervoor verantwoordelijk?) van 

de nieuwe provinciale diensten pleegzorg en op 

duidelijkheid vanuit het VAPH over de concrete wijze 

waarop en de mate waarin diensten voor volwassenen 

VAPH zich zullen engageren in deze provinciale 

diensten.

Parallel met de werkgroep voor het Uitvoeringsbesluit 

en in navolging van het pilootinitiatief in Limburg wordt 

de oprichting van de provinciale dienst pleegzorg in 

elke provincie voorbereid in een bestuurdersoverleg 

met vertegenwoordigers (directies en bestuurders) van 

de diensten pleegzorg die in die provincie actief zijn. 

Op dit ogenblik wordt vooral gewerkt aan een protocol 

van samenwerking en worden statuten voorbereid.

Op het werkterrein heeft “Pleegouders Versterken in 

Opvoeding (PVO)” de voorbije jaren een nadrukkelijk 

gezicht gegeven aan samenwerking binnen 

pleegzorg. In het jaarverslag zelf kunt u meer lezen 

over dit project. De positieve balans van dit initiatief 

motiveerde Opvang om de aloude idee om een 

kenniscentrum voor pleegzorg op te richten, nieuw 

leven in te blazen. Eerste verkennende gesprekken 

leerden ons dat verschillende diensten de idee 

genegen zijn, dat ook de overheid heil ziet in een 

dergelijk initiatief. Het wordt afwachten of de overheid 

hiervoor middelen veil heeft. De Raad van Bestuur van 

Opvang heeft alleszins de opdracht gegeven om werk 

te maken van de uitbouw van dit initiatief.

Een hoogtepunt het voorbije jaar was zeker de 

publicatie van het boek ‘Op weg met pleegzorg: 

kansen en risico’s’. Het boek, tot stand gekomen onder 

impuls van Johan Vanderfaeillie en Frank Van Holen, 

bundelt bijdragen over pleegzorg, geschreven door 

beleidsmedewerkers, onderzoekers, medewerkers 

uit de pleegzorgsector en uit belendende sectoren. 

Naast de geschiedenis en toekomst van pleegzorg in 

Vlaanderen, beschrijft het in ruime mate wat vandaag 

binnen pleegzorg in Vlaanderen leeft.

Ook andere initiatieven van Opvang uit het voorbije 

jaar, alsook de intenties voor 2013, worden in dit 

jaarverslag belicht. Wij kijken uit naar uw reacties.
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Onze kernopdracht als Dienst voor Pleegzorg is het plaatsen en begeleiden van minderjarigen in pleeggezinnen. 

Dit veronderstelt dat we een beroep kunnen doen op gezinnen die bereid zijn om kinderen of jongeren 

op te vangen. Om een kind veilig en verantwoord te plaatsen, moeten we het pleeggezin goed kennen. Het 

spreekt vanzelf dat een gezin dat zich wil engageren voor pleegzorg, grondig voorbereid wordt vooraleer 

overgegaan wordt tot een plaatsing. We noemen dit de selectieprocedure. Het gebeurt dat een gezin tijdens dit 

voorbereidingstraject haar oorspronkelijk aanbod wijzigt of zelfs geheel terugtrekt. De selectieprocedure wordt 

afgerond met een samenwerkingsvoorstel tussen het gezin en de dienst. Hierin wordt een welomschreven soort 

plaatsing overeengekomen, waarbij het aanbod van het pleeggezin duidelijk is afgebakend. Vroeger had elke 

dienst voor pleegzorg een eigen selectieprocedure, sinds 1 januari 2011 wordt dit opgenomen door het provinciaal 

samenwerkingsverband. Dit betekent dat er nu een poule van pleeggezinnen is per provincie, waaruit men kan putten 

bij het zoeken naar een passend gezin.

Vragen tot plaatsing komen grotendeels van een Jeugdrechtbank of een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Dit is het 

geval wanneer er sprake is van een Problematische Opvoedingssituatie (POS). Een klein aandeel van de aanvragen 

gebeurt rechtstreeks, d.w.z. zonder tussenkomst van een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of van een Jeugdrechter. 

Veelal gebeurt dat wanneer de moeilijkheden minder ernstig zijn en een oplossing op korte termijn in het vooruitzicht 

is. Voor kinderen jonger dan 12 jaar (uit het basisonderwijs) kan hier Gezinsondersteunende Pleegzorg (GOP) worden 

ingeschakeld. 

De verwijzers richten zich voor aanmeldingen tot plaatsing niet langer rechtstreeks tot de afzonderlijke diensten voor 

pleegzorg, maar tot het provinciaal samenwerkingsverband.

Bij elke aanmelding gaat men daar eerst na of pleegzorg wel de juiste hulpverleningsvorm is. Bij het zoeken naar een 

passend gezin wordt rekening gehouden met de noden van de minderjarige, de wensen van de ouders, het aanbod 

van het pleeggezin… Dit proces noemen we matching. Eens zo’n matching tot stand is gekomen, wordt de plaatsing 

- op basis van een verdeelsleutel - toegewezen aan een dienst. 

Wat we hierboven beschreven heet het ‘voortraject’. Eens een plaatsing tot stand is gekomen, zal een vaste 

begeleider van een dienst voor pleegzorg het verloop ervan opvolgen. Tijdens huisbezoeken wordt de plaatsing 

besproken, worden knelpunten aangehaald, tips gegeven, afspraken gemaakt, adviezen verstrekt, ondersteuning 

geboden… De begeleider tracht hierbij iedereen te betrekken die voor de minderjarige belangrijk is. Waar nodig zal de 

begeleider ook contacten onderhouden met de school, andere hulpverleners, … en in elk geval ook met de verwijzer. 

Wanneer het gaat om een plaatsing binnen de Bijzondere Jeugdzorg, heeft de begeleider regelmatig overleg met de 

betrokken consulent van de Jeugdrechtbank of van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.

BEGELEIDINGEN

Het voortraject gebeurt zoals gezegd door het provinciaal samenwerkingsverband.

De begeleiding van de plaatsingen zelf echter gebeurt nog steeds binnen Opvang zelf. We geven u de cijfers:

In 2012 werden 1003 plaatsingen begeleid. Het betrof 509 meisjes en 494 jongens. 

We werkten hiervoor samen met 660 pleeggezinnen. 

485 keer nam een gezin kinderen/jongeren op die zij vooraf reeds kenden (73%).

175 keer nam een gezin kinderen/jongeren op die zij vooraf nog niet kenden (27%).

We sloten 2011 af met 681 plaatsingen. In 2012 startten we met 684 plaatsingen (3 plaatsingen werden met 

terugwerkende kracht goedgekeurd).  In 2012 werden 319 nieuwe begeleidingen opgenomen, 301 begeleidingen 

werden afgerond in het statistiekjaar. 

Op 31 december 2012 liepen nog 702 plaatsingen, waarvan 681 binnen de Bijzondere Jeugdzorg en 21 binnen de 

Gezinsondersteunende Pleegzorg.
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Begeleidingen 2012 gespreid naar leeftijd 

In het totaal hebben de medewerkers van Opvang 1003 plaatsingen begeleid in 2012, waarvan 882 binnen de 

Bijzondere Jeugdbijstand en 121 binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg. 

Een Jeugdrechtbank of een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg kan minderjarigen plaatsen tot de leeftijd van 18 jaar 

(met verlenging tot max. 20 jaar). Bij Gezinsondersteunende Pleegzorg wordt een maximumleeftijd gehanteerd van 

12 jaar (of lagere schoolleeftijd).

Omwille van dit leeftijdsonderscheid hebben wij een tabel opgemaakt per werkvorm.

0-2j 3-5j 6-8j 9-11j 12-14j 15-17j 18-20j totaal

BJB 72 132 151 140 134 153 100 882

% 8,2% 15% 17,1% 15,9% 15,2% 17,3% 11,3% 100%

Bovenstaande tabel vertoont een vrij gelijkmatige verdeling qua leeftijdscategorieën bij de minderjarigen die geplaatst 

werden binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. De jongste categorie is opvallend minder vertegenwoordigd. Opmerkelijk 

is ook dat 1 op 10 van de geplaatste jongeren een verlengde maatregel geniet. 

Bij de plaatsingen binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg is de verdeling naar leeftijd vrij evenwichtig verdeeld 

over de -5 jarigen en de groep tussen 5 jaar en ouder. 6,8% van de kinderen zijn jonger dan 1 jaar. 4 kinderen zijn 

ouder dan 12 jaar.  

0-6mnd 7mnd-1j 1-2j 3-4j 5-12j +12j totaal

GOP 2 5 34 16 60 4 121

% 1,7% 4,1% 28,1% 13,2% 49,6% 3,3% 100%

Begeleidingen in 2012 gespreid naar plaatsende/betalende instantie

JRB CBJ K&G totaal

begeleidingen 454 428 121 1003

% 45,2% 42,8% 12% 100%

De hoofdmoot van de plaatsingen valt onder de Bijzondere Jeugdbijstand: samen zijn ze verantwoordelijk voor     

88% van het totaal aantal plaatsingen binnen Opvang in 2012. Het percentage gedwongen plaatsingen (plaatsing 

door de jeugdrechter) ligt iets hoger dan bij de plaatsingen van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Dit was ook 

reeds zo in 2011, in tegenstelling tot al de jaren daarvoor. 

De Gezinsondersteunende Pleegzorg wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin, goed voor 12% van de plaatsingen. 

   1. BEGELEIDINGEN GESPREID NAAR LEEFTIJD, PLAATSENDE INSTANTIE, EINDE PLAATSING
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Beëindigde begeleidingen in 2012 gespreid naar gevolg 

Terug naar 

huis of naar 

familie

Afsluiting 

dossier 

maar kind 

blijft in 

pleeggezin

Naar 

begeleidings-

tehuis of 

OOOC

Zelfstandig 

wonen met 

of zonder 

begeleiding

andere totaal

BJB 74 38 32 14 43 201

GOP 77 13 2 - 8 100

Totaal 151 51 34 14 51 301

Van de 882 plaatsingen die werden begeleid binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, zijn er 201 (23%) beëindigd in 

2012. Daarvan gaat 37% terug naar het oorspronkelijk gezin of naar familie, bijna een vijfde van de pleegkinderen 

blijft in het pleeggezin wonen hoewel de maatregel is afgelopen en 7% gaat zelfstandig wonen. 16% wordt 

overgeplaatst naar een residentiële instelling binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en 21% kent een ander gevolg 

(weggelopen, overplaatsing naar een ander pleeggezin...). 

Er werden 121 plaatsingen begeleid binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg, 83% daarvan werd beëindigd in 

2012. In meer dan driekwart van de dossiers gingen de kinderen na afloop terug naar huis of naar familie. Bij 13% 

van de beëindigde plaatsingen werd het dossier afgesloten, maar bleef het kind in het pleeggezin wonen, soms nadat 

het dossier werd overgeheveld naar de Bijzondere Jeugdzorg. 2% van de kinderen die in een pleeggezin waren 

geplaatst in het kader van Gezinsondersteunende Pleegzorg werd na afloop geplaatst in een residentiële instelling. 

Er werden 301 dossiers afgerond in 2012: 201 uit de Bijzondere Jeugdbijstand en 100 uit de Gezinsondersteunende 

Pleegzorg. 

Niet alle plaatsingen verlopen zoals gepland. Uit de analyse van de registratiegegevens kunnen we afleiden dat 

plaatsingen soms vroegtijdig afbreken omdat er problemen zijn in de driehoek kind - ouders - pleeggezin (16,5%). 

Soms gaat een plaatsing over van Gezinsondersteunende Pleegzorg naar Bijzondere Jeugdzorg (4%). Andere 

redenen om een maatregel tot plaatsing te beëindigen hebben dan weer te maken met de weg naar zelfstandigheid 

(11,5%): pleegkinderen worden meerderjarig, gaan zelfstandig wonen of hebben een job… In 39,5% van de dossiers 

is de reden van de plaatsing weggevallen.

In verhouding worden meer begeleidingen afgerond binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg. Ook de afloop 

verschilt aanzienlijk naargelang het type van een plaatsing. Dit heeft uiteraard te maken met het specifieke van beide 

werkvormen en komt sterk tot uiting in onderstaande tabel. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

JRB 34,6 35,4 38,2 37,3 39,6 39,9 42,0 42,7 44,6 45,2

CBJ 51,6 54,4 49,2 48,1 48,2 48,0 47,4 44,5 43,7 42,8

GOP 13,4 10,2 12,6 14,6 12,3 12,1 10,6 12,8 11,7 12,0

Privaat 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Absoluut totaal 830 774 849 919 905 915 927 1027 977 1003

Evolutie in begeleidingen gespreid naar plaatsende en/of betalende instantie 
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Uit onderstaande tabel en grafiek wordt een langzame, maar persistente evolutie zichtbaar: private plaatsingen 

komen niet meer voor en gedwongen plaatsingen nemen de overhand op de vrijwillige plaatsingen. Tien jaar terug 

was de Jeugdrechtbank verantwoordelijk voor een derde van de plaatsingen, terwijl het Comité voor Bijzondere 

Jeugdzorg zowat de helft voor haar rekening nam. In de loop van de laatste tien jaar zien we het aandeel van 

de jeugdrechtbankplaatsingen gestaag groeien ten opzichte van de plaatsingen via het Comité voor Bijzondere 

Jeugdzorg: vanaf 2011 valt het grootste deel van de plaatsingen onder toezicht van de jeugdrechter. Het aandeel 

gezinsondersteunende plaatsingen blijft schommelen rond 12%.

De evolutie van het aantal plaatsingen in absolute cijfers gaat in stijgende lijn tot 2010. In 2011 zien we een terugval, 

die zich in 2012 stilaan lijkt te herstellen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de nieuwe samenwerking die in 

alle Vlaamse provincies in 2011 werd opgestart voor extra werklast heeft gezorgd. Het op elkaar afstemmen van 

het voortraject van de verschillende diensten heeft heel wat energie en arbeidsuren gevergd. Op vlak van werving, 

selectie en vorming werden oude procedures afgerond en nieuwe in gang gezet. Dit geldt evenzeer voor de 

verschillende werkwijzen rond intake en matching. Het vraagt enige tijd vooraleer een nieuw evenwicht is bereikt. 

    2. EVOLUTIES
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal begeleidingen 

BJZ

715 695 742 785 794 804 828 896 863 882

Begeleidingsdagen 

BJZ

191.322 190.245 199.862 209.370 213.933 220.672 225.130 238.411 242.660 245.895

Aantal begeleidingen 

GOP

112 79 107 134 111 111 99 131 114 121

Begeleidingsdagen 

GOP

3.843 1.955 2.180 4.931 3.574 3134 31110 4180 4249 5947

Totaal aantal 

begeleidingen BJZ/

GOP

827 774 849 919 905 915 927 1027 977 1003

Evolutie in het aantal begeleidingen en begeleidingsdagen gespreid naar plaatsende instantie 

Evolutie van het gevolg bij de beëindigde begeleidingen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand 

Sommige begeleidingen lopen door, andere stoppen, nieuwe plaatsingen worden opgestart. Er zijn korte en 

langdurende plaatsingen en soms doen zich crisissituaties voor. Dit heeft repercussies op de intensiteit van het 

begeleidingswerk. Immers, een crisisituatie of een opstartende plaatsing bijvoorbeeld vraagt van de begeleider meer 

opvolging van nabij, frequentere cliëntcontacten... 

De optelsom van het totaal aantal begeleidingen geeft dus slechts een deel weer van de werklast voor een 

organisatie. Om die werklast beter in beeld te krijgen is het goed de berekening te maken van het effectieve aantal 

begeleidingsdagen.

Onderstaande tabel geeft dit beeld weer voor de twee verschillend gesubsidieerde werkvormen. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Terug naar huis of naar familie 29,4 37,4 31,2 37,4 31,6 34,1 25,0 22,2 36,8

Zelfstandig wonen met of 

zonder begeleiding

8,1 8,6 10,2 6,4 9,3 6,5 5,6 7,9 7,0

Afsluiting dossier maar blijft in 

pleeggezin

19,4 9,1 12,7 15,3 13,5 20 19,4 25,9 18,9

Naar begeleidingstehuis of 

OOOC

25,6 21,9 24,4 15,3 17,6 21,2 19,9 18,1 15,9

Andere* 17,5 23,0 21,5 25,6 28,0 18,2 30,1 25,9 21,4

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Absoluut totaal 160 187 205 203 193 170 216 216 201

Het aantal minderjarigen dat na afloop van de pleegplaatsing terug naar huis gaat, is het afgelopen jaar sterk 

gestegen. Dit in tegenstelling tot de dalende trend die we in de twee jaren daarvoor vaststelden. Het aantal 

minderjarigen dat na een verblijf in een pleeggezin geplaatst wordt in een begeleidingstehuis of OOOC, daalt 

merkelijk. Bijna 1 op 5 van de minderjarigen blijft na afloop van de maatregel toch in het pleeggezin wonen, een trend 

die we reeds enkele jaren vaststellen. Wel is 7% van de jongeren vanuit het pleeggezin vertrokken om, al dan niet 

onder begeleiding, op eigen benen te leren staan. Een vijfde van de plaatsingen kent na beëindiging een niet nader 

omschreven ‘ander’ gevolg: vaak gaat het om een overplaatsing van een minderjarige naar een ander pleeggezin, in 

enkele situaties is het pleegkind weggelopen. 

Het aantal begeleidingen in 2012 is gestegen ten opzichte van 2011, en dit zowel voor de plaatsingen binnen de 

Bijzondere Jeugdzorg als binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg. Voor beide werkvormen is ook het aantal 

plaatsingsdagen gestegen. De opvallend sterke stijging van het aantal plaatsingsdagen bij de Gezinsondersteunende 

Pleegzorg in verhouding tot het aantal plaatsingen toont aan dat de looptijd van de GOP-plaatsingen is gestegen.   

In deze tabel wordt het aantal begeleidingsdagen voor PSA (= Preventief Sociale Actie: een tijdelijke ondersteuning 

van het gezin ter voorkoming van meer ingrijpende maatregelen) niet weergegeven. In 2012 gaat het om 997 extra 

begeleidingsdagen (voor 24 PSA-dossiers) binnen de Bijzondere Jeugdzorg.  
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Procentuele plaatsingsduur binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: een evolutie 

203 plaatsingen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand werden beëindigd in 2012. We berekenden de procentuele 

plaatsingsduur, en dit over een periode van 10 jaar.

In 2012 werd 38% van de plaatsingen afgerond binnen 6 maanden, in 2003 was dat 42%. Het aantal kortdurende 

plaatsingen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand vertoont in de loop van de laatste 10 jaar een grillig verloop. We 

zagen eerst een dalende trend, maar dit jaar stijgt het aantal plaatsingen dat wordt afgerond binnen de 6 maanden 

opnieuw.  

12

BJB plaatsingsduur 

in %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Minder dan 6 maand 42 26 45 33 40 37 31 34 27 38

Tussen 6 maand en 

1 jaar

10 17 10 15 10 8 15 12 16 10

Tussen 1 jaar en 5 

jaar

36 44 31 32 37 33 36 31 37 35

Langer dan 5 jaar 12 13 14 20 12 22 18 23 20 16
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Binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg gaat het overgrote deel van de kinderen na afloop van een plaatsing 

terug naar huis. Soms echter wordt na beëindiging van de pleegplaatsing een andere hulpverleningsvorm 

ingeschakeld: een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, dagcentrum, (plaatsing in het kader van) 

adoptie… Dit staat geregistreerd onder de noemer ‘Andere*’. Toch zien we ook hier dat 13% van de kinderen in het 

pleeggezin blijft, een gegeven dat erg schommelt in de loop der jaren. 
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Evolutie van het gevolg bij de beëindigde begeleidingen binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Terug naar huis  of 

naar familie

74,0 69,1 91,8 78,4 77,4 80,6 73,4 75,8 78,8 77

Afsluiting dossier 

maar blijft in 

pleeggezin

16,0 14,7 3,5 8,8 7,1 6,5 11,4 5,5 10,0 13

Naar begeleidings-

tehuis of OOOC

3,0 1,5 0,0 2,9 3,6 0,0 0,0 3,3 0,0 2

Andere* 7,0 14,7 4,7 9,8 11,9 12,9 15,2 15,4 11,3 8

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Absoluut totaal 100 68 85 102 84 93 79 91 80 100
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In 2012 werden 100 gezinsondersteunende plaatsingen beëindigd. 

48% van die plaatsingen werd binnen 1 maand  afgerond, 85% werd beëindigd binnen 6 maanden. 

Plaatsingen die langer dan 1 jaar duren zijn vaak onderbroken plaatsingen, d.w.z. waar kinderen tijdens weekends (en 

soms vakanties) in het pleeggezin verblijven. Deze categorie is goed voor 11% van het totaal aantal beëindigde GOP 

plaatsingen. 

Procentuele plaatsingsduur bij plaatsingen binnen de Gezinsondersteunende Pleegzorg: een evolutie

Over de laatste 10 jaar zien we een grillig verloop in elke categorie. Vooral de plaatsingen die korter duren dan 1 

maand namen de laatste twee jaar een flinke duik naar beneden in vergelijking met de jaren daarvoor.   
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• D E E L  2

  1. DIAGNOSTIEK

 16

     Projecten & vernieuwende werkvormen binnen Opvang

  

Eind 2011 ging de Werkgroep diagnostiek van start. Dit initiatief vergroot de uitwisseling en de inzetbaarheid van 

psychodiagnostische expertise in de verschillende afdelingen van Opvang. Het doel is om tegen 2014 diagnostiek 

in te zetten in de verschillende provincies. 

Een doelstelling van de werkgroep is tevens om de onderzoeksresultaten te centraliseren om wetenschappelijk 

onderzoek mogelijk te maken. 

De werkgroep is samengesteld uit medewerkers van elke afdeling.

Concreet staat de werkgroep in voor de screening van alle kinderen jonger dan 2,5 j. op hun motorische en mentale 

ontwikkeling, worden er psychodiagnostische methodieken ingezet in elke afdeling en worden er begeleidingsonder-

steunende adviezen gegeven en psychodiagnostische onderzoeken verricht.

Binnen de werkgroep diagnostiek wordt interne vorming aangeboden. Psychodiagnostische instrumenten en 

methodieken worden voorgesteld, besproken en geoefend. In 2012 kwamen volgende instrumenten en methodieken 

aan bod: BSID-II-NL (voor de screening van de ontwikkeling op voorschoolse leeftijd); introductie en basisprincipes 

m.b.t. psychodiagnostiek; de gedragsvragenlijsten van Achenbach, het psychodiagnostisch proces; het belang van 

psychodiagnostiek bij pleegkinderen en handvatten bij het verrichten van een belevingsonderzoek; de Familie Relatie 

Test (FRT) en gehechtheid en loyaliteit bij pleegkinderen.

Er werd een registratiesysteem ontwikkeld om het in kaart brengen, opvolgen en verwerken van de hulpvragen te 

vereenvoudigen. 

Sinds 2007 wordt de BSID-II-NL ingezet om de ontwikkeling van alle nieuw geplaatste pleegkinderen jonger dan 2,5 à 

3 jaar, systematisch te screenen. 

Ons doel is om eventuele ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk op te sporen. We maken gebruik van de 

Nederlandstalige versie van de Bayley Scales of Infant Development (BSID-II-NL). Op basis van een uitgebreide 

reeks observaties en opdrachtjes die de vaardigheden van het kind meten, kan de mentale en motorische 

ontwikkeling beoordeeld worden. 

Deze screening laat ons toe gerichte adviezen te geven en gepaste hulp te adviseren.

De afname van de BSID-II-NL gebeurt in het pleeggezin nadat het kind er ongeveer 6 maanden verblijft. De afname 

gebeurt door de psychodiagnostische medewerker. 

In 2012 gebeurden er 25 afnames van de BSID-II-NL door de medewerkers in de verschillende provincies. Er werden 

23 kinderen gescreend met deze test. Voor 7 kinderen werd besloten geen testafname te doen omdat het kind reeds 

naar school gaat en er geen signalen zijn die zouden kunnen wijzen op ontwikkelingsproblemen of omdat het kind 

reeds wordt gevolgd door een pediater, een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen of een revalidatiecentrum. 

Bij 21 kinderen moet de ontwikkeling nog gescreend worden, wat in 2013 zal gebeuren. 

Uit de verwerking van onze onderzoeksresultaten blijkt dat er jaarlijks enkele kinderen zijn die te kampen hebben met 

een vertraging in hun mentale en/of motorische ontwikkeling. Dank zij de systematische opvolging van de ontwikkeling 

van alle jonge pleegkinderen kunnen deze kinderen opgespoord en nadien verder geholpen worden.

In 2012 ging het om 6 kinderen, wat overeenstemt met 26 % van het aantal gescreende kinderen. Van deze 6 

kinderen heeft de helft een sterke vertraging. 

We wijzen erop dat de BSID-II-NL een instrument is dat toelaat om de ontwikkeling te screenen. Voor diagnosestelling 

en het bieden van gepaste hulp is verder onderzoek nodig en wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde 

instanties. 
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De medewerkers van de werkgroep staan tevens in voor het verrichten van begeleidingsondersteunende 

adviesgesprekken, screenings en onderzoeken.

In 2012 werd er voor 13 kinderen een beroep gedaan op 18 gedragsvragenlijsten van Achenbach (zowel CBCL, TRF 

als YSR) en hadden er 11 adviesgesprekken plaats.

Voor 8 kinderen werd er door de begeleider een vraag gesteld naar advies. Op basis van een analyse van de 

probleemsituatie gaf de psychodiagnostische medewerker een advies en - waar nodig - ondersteuning aan de 

begeleider.

Ook hadden voorbereidende gesprekken plaats voor een kind dat onderzocht zal worden door een revalidatiecentrum. 

Op vraag van de Jeugdrechtbank gebeurde ook een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek bij een pleegkind.

Het diagnostisch aanbod is ingebed in het begeleidingswerk en de onderzoeksresultaten en adviezen werden 

besproken met en verder opgevolgd door de begeleider. Zowel de ouders als de pleegouders werden uitvoerig 

betrokken bij dit onderzoek. Er werd een psychodiagnostisch verslag gemaakt voor de plaatsende instantie en voor 

de begeleider. 

Op vraag van de plaatsende instantie werden ook 2 observatieopdrachten uitgevoerd. Om een uitspraak te kunnen 

doen over de kwaliteit van de interacties tussen de respectievelijke kinderen en hun moeders, werden de interacties 

tussen beiden gescoord met de Emotional Availability Scales (E.A.S., Biringen, 2000). 

Aan de hand van een video-opname van een spelsituatie tussen het kind en de opvoeder, wordt een oordeel gegeven 

over de dyadische relatie binnen een bepaalde context. De observator gebruikt de signalen uit de context en zijn 

eigen klinisch oordeel om te bepalen of bepaald gedrag tussen de opvoeder en het kind gepast is. Er wordt daarbij 

niet enkel gelet op de signalen van de opvoeder, maar ook op de signalen die het kind uitzendt en hoe hij op de 

opvoeder reageert. 

De medewerkers van de werkgroep diagnostiek vinden in de werkgroep de nodige ondersteuning bij het verwerken 

van psychodiagnostische gegevens en verslaggeving. 

De werkgroep diagnostiek staat verder in voor informatie en materiaal aan de collega’s (observatielijsten, informatie 

over autisme, advies met betrekking tot testmateriaal, enz…).

Er werden reeds voorbereidende stappen ondernomen in het vooruitzicht van de provinciale samenwerking met de 

andere diensten voor pleegzorg, om de plaats van diagnostiek binnen deze nieuwe structuur te verkennen. 

             2. FAMILIENETWERKBERAAD IN 2012

Het project Familienetwerkberaad startte binnen Opvang vzw in 2008.

Het familienetwerkberaad is gebaseerd op de eeuwenoude gewoonte van de Maori’s in Nieuw-Zeeland om 

familiale problemen te bespreken binnen de gemeenschap en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Een familienetwerkberaad is dus een bijeenkomst waarbij familieleden en andere voor het gezin belangrijke mensen 

worden betrokken. Een coördinator helpt het gezin deze bijeenkomst te organiseren en zorgt ervoor dat alle 

betrokkenen de nodige informatie krijgen. Ook hulpverleners kunnen uitgenodigd worden op het familienetwerkberaad 

om informatie rond mogelijke professionele hulp te verstrekken.

Samen bespreken ze de (dreigende) problemen en maken een plan op met als doel oplossingen te vinden, 

beslissingen te nemen en zowel hulp als zorg te organiseren.

De cliënt behoudt zo zeggenschap over zijn eigen leven en de aangeboden hulp wordt optimaal afgestemd op de 

noden van de cliënt en zijn omgeving.

Indien het plan veilig en wettig is zal het worden goedgekeurd door de verwijzer. Nadien wordt op regelmatige 

tijdstippen geëvalueerd om te zien of het plan werkt en eventueel moet worden bijgestuurd.

Het project ‘Familienetwerkberaad’ werd voor een vierde jaar op rij gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. 

Hiermee kon de halftijdse projectleider gefinancierd worden.

Het project heeft als doel ‘familienetwerkberaad’ te integreren in de Oost-Vlaamse hulpverlening.

17



Opvang vzw . JAARVERSLAG 2012
  18

Ook dit jaar werkten we verder aan de integratie van familienetwerkberaad binnen pleegzorg en aan de uitbouw 

ervan naar andere sectoren. Hierna schetsen we een overzicht van de realisaties in 2012:

We zetten de bekendmakingscampagne bij  potentiële verwijzers verder aan de hand van de powerpointpresentatie, 

de infofolder, de affiche en de film met getuigenissen van een gezin. 

We schreven een wetenschappelijk artikel over familienetwerkberaad voor het boek ‘Pleegzorg: kansen en risico’s, 

heden en toekomst’. Ook in het magazine ‘De Geus’ vrijzinnige actualiteit Oost-Vlaanderen werd een artikel 

gepubliceerd over ons project Familienetwerkberaad (jaargang 44, nr. 7, september 2012).

We werden verschillende keren uitgenodigd als gastdocent in de Arteveldehogeschool Gent en de Vormingsleergang 

voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent (VSPW) om de methodiek van familienetwerkberaad toe te lichten aan de 

studenten Opleiding Sociaal Werk, Opleiding Opvoeder/Begeleider A2 en Opleiding Maatschappelijk Werk.

We werkten mee aan de Conferentie ‘Krachtgerichte Methodieken’, georganiseerd door de Onderzoeksgroep Sociaal 

Werk van de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen. Het doel van die conferentie was het in kaart brengen van de 

bestaande methodieken in Vlaanderen die krachtgericht werken en daarbij een beroep doen op het eigen netwerk 

van cliënten. 

Andere diensten zoals De Cocon/BZW vzw, De Totem vzw Gent, Pleegzorg Limburg, …vroegen naar onze expertise 

bij het opzetten van een eigen project waarbij ze willen gebruik maken van het netwerk van hun cliënten.

We bouwden de praktijk van het familienetwerkberaad verder uit. Bij de oproepen van de Comités voor Bijzondere 

Jeugdzorg, de sociale diensten van de Jeugdrechtbanken en Kind en Gezin werd familienetwerkberaad systematisch 

door de begeleiders aangeboden.

In 2012 kregen we 11 aanvragen voor een familienetwerkberaad en zijn er 8 effectief doorgegaan (waarvan 1 oproep 

uit 2011). Verschillende diensten deden hiervoor een beroep op ons project: Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (1), 

Thuisbegeleidingsdienst (1), Dienst voor pleegzorg (4), Huis van de Mens (1), Sociale Dienst Jeugdrechtbank (2), 

Ziekenhuis (1) en CLB (1).

Niet alle aanvragen hebben geleid tot het opstarten van het traject voor een familienetwerkberaad. De redenen 

waarom een beraad niet kon plaatsvinden waren verscheiden: er werd andere hulp gevonden en de vraag werd 

teruggetrokken, er was geen netwerk, de consulent had onvoldoende vertrouwen in de methodiek of het netwerk, de 

cliënt zag af van het beraad omdat een confrontatie met het eigen netwerk te bedreigend was.

Wanneer het wel tot een familienetwerkberaad kwam, werd er door ‘de familie’ een degelijk en haalbaar hulpplan 

opgemaakt waarin alle betrokken partijen zich konden vinden. 

Voor 8 kinderen werd opvang gevonden binnen het eigen netwerk. De andere beraden resulteerden in concrete hulp 

en steun bij de opvoeding en het huishouden in overbelaste gezinnen en ook in weekend- en vakantieafspraken voor 

kinderen die reeds in een pleeggezin verbleven.

Telkens weer stellen we vast dat het netwerk een groot deel van de afspraken op zich neemt. Het netwerk heeft een 

zeer goede kijk op wat het gezin nodig heeft. De plannen zijn creatief, integraal en op maat van de cliënt. De meeste 

ondersteuning wordt aangeboden vanuit het eigen netwerk. Voor de hulp die men niet zelf kan realiseren, doet men 

een beroep op de professionele hulpverlening. Na het familienetwerkberaad bezorgt de coördinator een kopie van het 

plan aan de deelnemers, de verwijzer en de betrokken hulpverleners.

De ervaringen met de methodiek tot nu toe zijn erg positief.

Wat brengt de toekomst?

De Vlaamse overheid heeft oog gekregen voor de vele initiatieven in het hulpverlenerslandschap om clïenten te 

empoweren en te laten participeren.

Men benadrukt steeds meer het belang van het betrekken van het eigen netwerk van de cliënt.

Er wordt meer een beroep gedaan op deze vrijwilligers, vaak ondersteund door de faciliterende professionals.

Om een antwoord te kunnen bieden op het toenemend aantal hulpvragen en de complexiteit ervan, werd de 

vermaatschappelijking van de zorg een speerpunt in het beleid van Minister Vandeurzen. Er wordt steeds 

vaker ingezoomd op krachtgerichte methodieken die de klassieke hulpverleningstrajecten doorbreken. Zo bleef 

ook ons project niet onopgemerkt, wat ons een nominatie voor de Prijs Jeugdzorg 2012 met als thema de 

vermaatschappelijking van de zorg, opleverde. 
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Binnen de context van pleegzorg en daarbuiten blijven we vanuit Opvang familienetwerkberaden organiseren. De 

belangstelling voor deze methodiek groeit en familienetwerkberaad wordt als krachtgerichte methodiek opgenomen 

binnen de Integrale Jeugdhulp. We zoeken verder naar mogelijkheden om tot de implementatie ervan te komen. In dit 

kader willen we in de toekomst ook workshops organiseren voor hulpverleners uit andere diensten.

       3. CULTUURSENSITIEVE PLEEGZORG: 

           interprovinciale werkgroep  

De werkgroep ‘cultuursensitieve pleegzorg’ bestaat uit medewerkers van Opvang vzw Oost-Vlaanderen, West-

Vlaanderen en Antwerpen en medewerkers van de diensten Kiezen voor Kinderen en Kinderdienst in Vlaams-

Brabant. 

De werkgroep werkt interprovinciaal en ambieert de kwaliteit te optimaliseren in alle pleegzorgsituaties 

met interculturele aspecten. Het gaat hier om pleegzorgsituaties waarbij de pleegkinderen migranten-, 

vluchtelingenkinderen of niet begeleide minderjarige vreemdelingen zijn. Het gaat eveneens over de samenwerking 

met pleeggezinnen met een niet Belgische afkomst. Deze mensen maken een belangrijk deel uit van de doelgroep 

waarmee en waarvoor we in pleegzorg werken. De werkgroep streeft ernaar om de bestaande expertise (kennis en 

ervaringen) te bundelen, te verspreiden en toegankelijk te maken voor alle medewerkers die in de pleegzorgsector 

werken.

De werkgroep komt 4 maal per jaar samen. Ze verzamelt bestaande informatie en werkt nieuwe methodieken uit. 

Zowel op vlak van werving, selectie, vorming als begeleiding werd reeds heel wat knowhow bijeengebracht. De 

resultaten worden aangeboden voor toepassing in alle provincies. 

Realisaties in 2012

Er werd een draaiboek uitgewerkt voor gerichte wervingsacties naar allochtone gemeenschappen, inclusief een lijst 

met sociale organisaties in deze gemeenschappen. Dit blijkt immers een geschikt kanaal te zijn om ingang te vinden 

bij de diverse gemeenschappen.

Er werd een vorming uitgewerkt over interculturele communicatie. In Oost-Vlaanderen werd deze vorming reeds 

aangeboden aan actieve pleegouders. Iedereen was enthousiast.

Voor begeleiders van interculturele pleegzorgsituaties werd een informatiefiche gemaakt .

 

Doelstellingen 2013

We voelen echter nog heel wat koudwatervrees om met deze materie aan de slag te gaan. Er is dus nog werk aan 

de winkel voor de werkgroep om deze drempel te helpen overwinnen, niet in het minst bij de medewerkers binnen 

pleegzorg zelf. Dit geldt zowel op gebied van werving, selectie als begeleiding. 

Er zal overleg plaatsvinden met de provinciale PR verantwoordelijken om wervingsacties in de 

migrantengemeenschappen op touw te zetten. We blijven het thema ook aankaarten binnen de verschillende 

provinciale selectieteams.

Tijdens de samenkomsten van de werkgroep zal intervisie op caseniveau - zowel met betrekking tot selecties als rond 

begeleidingen - op de agenda komen. 

We plannen een aangepaste vorming over dit thema uit te werken voor de begeleidingsteams.

De werkgroep wil als aanspreekpunt/expertisecel voor intercultureel werken meer zichtbaar worden bij de 

pleegzorgmedewerkers in Vlaanderen. Daartoe zal het aanbod van de werkgroep aan de verschillende diensten voor 

pleegzorg bekendgemaakt worden.

Op 21 september 2013 zal de vorming over interculturele communicatie voor pleegouders gegeven worden tijdens de 

pleeggezinnendag te Vlaams-Brabant. Deze mogelijkheid wordt ook aan de andere provincies aangeboden. 
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    4. DUNYA   

Dunya werd in 1998 opgericht binnen Opvang - provincie Antwerpen met als doelstelling het sensibiliseren en 

werven van allochtone gemeenschappen rond pleegzorg. Tien jaar later startten we met de introductie van Dunya 

binnen de Turkse gemeenschap in Oost-Vlaanderen en dit voornamelijk in Gent. 

We konden op korte tijd overgaan tot het werven en selecteren van nieuwe Turkse kandidaat-pleeggezinnen.

De werking van Dunya is doorheen de voorbije jaren verder uitgebreid en wil momenteel volgende doelstellingen 

realiseren: 

1. Cultuursensitieve begeleiding van Dunya-pleegplaatsingen, d.w.z. plaatsingen van allochtone minderjarigen 

bij allochtone of autochtone pleeggezinnen. 

2. Ontwikkelen en uitvoeren van bekendmakings- en wervingsacties om de verschillende allochtone 

gemeenschappen te sensibiliseren en om het aantal kandidaat-pleegouders uit de allochtone gemeenschap 

te verhogen.

3. Advies verlenen en samenwerken met Pleegzorg Oost-Vlaanderen op vlak van selectie en intake: 

Dunya geeft inhoudelijke informatie over de actuele wervings- en selectieprocedure aan de 

medewerkers van het selectieteam.

In een later stadium resulteert dit in een vorming, zodat de selectiemedewerkers weten welke 

mogelijke vragen en aandachtspunten zijn wanneer allochtone kandidaat-pleeggezinnen deelnemen 

aan de groepsselectieprocedure. Mensen die zich specifiek binnen Dunya kandidaat stellen, kunnen 

opteren voor de individuele selectieprocedure. Hun selectiegegevens worden daarna aan het 

selectieteam doorgegeven. Bij plaatsing gebeurt de begeleiding zoveel mogelijk door Dunya.

Ook voor Vlaamse gezinnen die een kind van allochtone origine of een niet begeleide buitenlandse 

minderjarige willen opvangen is een vormingsmodule uitgewerkt.

Ten aanzien van het intaketeam zullen de criteria worden bepaald waaraan een oproep moet 

voldoen om voor Dunya in aanmerking te komen. Deze criteria worden met de medewerkers van het 

intaketeam doorgenomen. Er worden ook concrete vragen geformuleerd die de medewerkers van 

het intaketeam kunnen stellen aan consulenten (of andere aanmelders) om te bepalen of het om een 

vraag voor Dunya gaat. Deze criteria en vragen zullen schriftelijk gebundeld worden tot een soort 

Dunya-procedure. 

4. Samenwerken en overleggen met Dunya Antwerpen en de interprovinciale werkgroep.

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 ? 

De folders en affiches zijn herwerkt: versies Turks/Nederlands en Arabisch/Frans/Nederlands. 

Een communicatieplan werd opgesteld voor de bekendmaking van pleegzorg binnen de allochtone gemeenschap en 

voor de werving van allochtone pleegouders.

In Oost-Vlaanderen gebeuren regelmatig wervingsacties en we trachten de samenwerking met allochtone 

middenveldorganisaties te intensifiëren. 

Er hebben zich in 2012 vijf geïnteresseerde gezinnen van Turkse origine aangemeld, bij twee van deze gezinnen werd 

de selectie reeds opgestart.

Ook met het land van herkomst wordt getracht vormen van samenwerking te organiseren. In de zomer van 2012 

was Dunya vertegenwoordigd op een congres in Ankara. Er was veel aandacht voor de respectvolle manier waarop 

wij binnen pleegzorg omgaan met de culturele achtergrond van de betrokkenen. In het bijzonder kreeg Dunya veel 

positieve reacties rond onze manier van werken, in het bijzonder m.b.t. de aandacht voor de verwachtingen van de 

ouders, de cultuurgevoelige aanpak (vb. op vlak van taal, voeding, geloof, tradities, omgangsvormen…). Daarnaast 

kreeg ook onze individuele, persoonlijke en situationele aanpak, gericht op onderling overleg, veel lof. Er werden 

samenwerkingsafspraken gemaakt met de Turkse Overheid. 

De opvolging en de begeleiding van plaatsingen van allochtone kinderen gebeurt hoofdzakelijk door Dunya-

medewerkers. In Oost-Vlaanderen werden op die manier in 2012 18 pleegkinderen begeleid, in Antwerpen werden 57 

‘Dunya-’pleegkinderen begeleid. Over de vijf provincies heen stond de Dunya werking garant voor 80 plaatsingen.
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     5. HELPING HANDS : 

          testmateriaal om vroegkinderlijke ontwikkelingsachterstand te detecteren    

Jaarlijks steunt BELFIUS Foundation specifieke projecten van organisaties waarbij hun werknemers als vrijwilligers 

actief zijn. Opvang diende ook dit jaar een project in voor de aankoop van testmateriaal om vroegkinderlijke 

ontwikkelingsachterstand te detecteren. 

Net als in 2011 waren we ook nu weer bij de gelukkigen: Opvang was één van de 10 laureaten van Helping Hands. 

Werknemer bij BELFIUS en pleegvader Erwin DECELLE steunde ook dit jaar onze deelname.

In 2012 werd de cel diagnostiek die vanuit de afdeling Vlaams-Brabant alle andere afdelingen bediende, uitgebreid 

met een personeelslid uit elke afdeling. Bij elk kind dat jonger is dan 42 maanden én langer dan 6 maanden 

geplaatst is in een pleeggezin, wordt sinds vorig jaar standaard de Bayley Scale of Infant Development (BSID-II-NL) 

afgenomen. Begeleiders, pleegouders en ouders kunnen daardoor gerichter samenwerken bij een waargenomen 

ontwikkelingsachterstand. Zo kan snel worden gedetecteerd of meer gespecialiseerde hulp (vb. psychotherapie, 

logopedie...) ingeschakeld moet worden.

Om deze uitbreiding naar al onze provinciale afdelingen mogelijk te maken hadden we meer testmateriaal nodig. Het 

project bestond er dan ook uit om financiële steun te vragen voor de  aankoop van 2 BSID-II-NL testbatterijen.

In het stuk Diagnostiek in dit jaarverslag kon u reeds een en ander lezen over de resultaten van deze screening. Wij 

gaan er hier nog even op in:

Er werden in totaal 23 kinderen gescreend. Twee van hen echter konden niet tot deelname bewogen worden. Dit 

resulteerde dus in 21 resultaten die gescoord konden worden. Bij 6 kinderen werd een ontwikkelingsachterstand 

vastgesteld. Zij scoorden vertraagd of sterk vertraagd op mentale en/of motorische schaal.

Er kon gericht advies gegeven worden aan pleegouders en ouders. Twee kinderen werden doorverwezen naar 

revalidatie. Twee kinderen werden na 6 maanden opnieuw getest en liepen reeds volledig of gedeeltelijk hun 

achterstand in. In beide gevallen gaf het pleeggezin aan dat zij het opvoedingsadvies hadden toegepast. 

Deze vroegdetectie werpt duidelijk vruchten af: niet enkel konden we een ontwikkelingsachterstand vaststellen, maar 

ook werden stappen gezet tot remediëren, tot ondersteunen van ouders en pleegouders in de opvoeding van het kind 

en tot het verder opvolgen van de ontwikkeling van zeer jonge pleegkinderen. 
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Ook in 2012 hebben wij een kwaliteitsbeleid gevoerd dat zo goed mogelijk tracht aan te sluiten bij de garantie op 

een kwalitatieve hulp- en dienstverlening.

In het kader van het Decreet Rechtspositie van de minderjarigen in de Integrale Jeugdhulp, ontwikkelden de West-

Vlaamse pleegzorgdiensten werkmappen voor pleegkinderen. Deze worden er sinds 2010 aan de pleegkinderen 

aangeboden. ‘Ken je rechten’ werd ondertussen herwerkt. De ervaring en expertise die men in West-Vlaanderen 

opbouwde is een inspiratiebron voor de andere regio’s. Twee begeleiders verzorgden daarom een introductie in de 

andere afdelingen van Opvang.

 

In de loop van 2012 actualiseerden we een aantal documenten van het kwaliteitshandboek. 

De procedure i.v.m. het ‘opmaken, evalueren en bijsturen van het handelingsplan’ werd aangepast: de mening 

en visie van betrokkenen in de hulpverlening (pleegkind, ouders, en pleegzorgers) dient uitdrukkelijker in de 

verslaggeving te worden weergegeven. 

Naar aanleiding van de inspectie in 2011, besliste het directieteam om een checklist voor de dossiers op te nemen in 

het registratieprogramma. Op die manier wordt in één oogopslag duidelijk of het dossier in orde is, of alle informatie 

aan betrokkenen is doorgegeven, … 

Nieuw in het kwaliteitshandboek is een ontslagprocedure. Deze procedure is ontwikkeld met veel aandacht voor 

coaching en remediëring, voorafgaand aan een mogelijk ontslag.

Vaak heerst er bij hulpverleners, omwille van allerlei bijkomende taken, een gevoel dat er te weinig tijd is voor 

effectieve begeleidingscontacten. Begeleiden is nochtans onze core business. We vroegen daarom in november aan 

alle begeleiders deel te nemen aan een bevraging. Gedurende twee weken registreerde men de tijd die gespendeerd 

werd aan o.a. rechtstreeks begeleidingscontact, overleg, verslaggeving, verplaatsingen,… De verwerking van de 

gegevens is voorzien voor begin 2013.

In 2012 ontvingen wij 2 klachten. Deze werden op gepaste wijze opgevolgd volgens de procedure die in het 

kwaliteitshandboek is uitgewerkt.

Een ernstig beleid rond vorming, opleiding en training is essentieel voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Immers, 

de omgeving waarin wij werken is voortdurend in beweging: maatschappelijke evoluties genereren nieuwe opdrachten 

of projecten, evoluties in het werkveld zelf leiden tot nieuwe methodieken en werkmodellen, wijzigende regelgeving 

noopt tot informeren en actualiseren van registratie, procedures, aanpak en randvoorwaarden. Als lerende organisatie 

voeren we een actief stimulerend VTO beleid ten aanzien van alle werknemers, zowel begeleiders, leidinggevenden 

als administratieve en stafmedewerkers.

In 2012 was de deelname aan studiedagen, conferenties, trainingen en opleidingen over heel uiteenlopende thema’s 

opnieuw groot. Ook dit jaar kregen medewerkers die een langdurende opleiding volgen in het kader van hun opdracht 

de nodige faciliteiten. 

In het licht van een toekomstige provinciale dienst, werd doorheen de gehele organisatie een denkoefening gemaakt 

rond de missie en de doelstellingen van de werking. In dit verband werd ook een vorming georganiseerd rond ‘Fusies 

en splitsingen’. 

In het kader van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarigen werden in verschillende afdelingen van Opvang de 

werkmappen ‘Ken je rechten’ voorgesteld met de bedoeling deze te implementeren in de werking. 

Verder werkte Opvang ook aan de implementatie en verspreiding van specifieke deskundigheden in en 

naar de verschillende afdelingen (en daarbuiten). Dit was ondermeer het geval voor de methodiek van het 

Familienetwerkberaad, diagnostische competenties en cultuursensitieve vaardigheden. 

In Antwerpen ging een ontmoetingsdag door voor het personeel van alle Antwerpse diensten voor pleegzorg, met als 

doel kennis te maken met elkaar, met verschillende werkvormen en met pleegzorgspecifieke thema’s. 

 1. KWALITEITSVERSLAG
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De personeelsdag voor de medewerkers van Opvang werd dit jaar georganiseerd door onze collega’s uit Hasselt. Het 

werd een gezellige ontmoeting, origineel opgevat en gekoppeld aan een vleugje cultuur.

Op 29 en 30 maart 2012 vond te Antwerpen de tweedaagse ‘Second International Conference Nonviolent Resistance’ 

plaats, georganiseerd door Opvang in samenwerking met het Lorentzhuis. In dit kader verleenden Nic Balthazar, 

Pascal Poissonnier en een aantal ervaren pleeggezinnen hun medewerking: er werden professionele opnames 

gemaakt van pleeggezinnen die een getuigenis aflegden over hun ervaringen met pleegzorg.

Ter gelegenheid van de lancering van het boek ‘Op weg met pleegzorg. Kansen en risico’s’ organiseerde Opvang, in 

samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, een studienamiddag op 19 november. Onze waardering gaat in het 

bijzonder naar Frank Van Holen, die de coördinatie van beide evenementen grotendeels voor zijn rekening nam. 

2. Planning voor 2013

We hopen dat de resultaten van de bevraging i.v.m. de tijdsbesteding ons waardevolle gegevens zullen opleveren 

en ons zal toelaten enkele bruikbare conclusies te trekken. Klopt het gevoel dat er te weinig tijd is voor 

begeleidingscontacten? Dan moet er gezocht worden hoe de focus meer op onze kerntaak gericht kan worden.

Om pleegzorgers te informeren over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarigen zal aan het Vademecum voor 

pleegouders alvast een toelichting hierover worden toegevoegd.

Met het in voege treden van het Pleegzorgdecreet vanaf 2014, lijkt het ons opportuun om ruimer te focussen op 

een kwaliteitshandboek binnen de huidige organisatie. Het jaar 2013 zal in het teken staan van de toekomstige 

herstructurering. Op alle niveaus wordt samen getimmerd aan de totstandkoming van één dienst per provincie. Alle 

kennis, expertise, procedures, processen,… van de verschillende pleegzorgdiensten moet worden samengebracht en 

verwerkt tot een gegeven waarin zowel bestuurders, directies als medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen vinden.

In 2013 zullen in de verscheidene regio’s, in samenwerking met de andere pleegzorgdiensten, infomomenten worden 

georganiseerd over de veranderingen die ons te wachten staan met de invoering van het Pleegzorgdecreet en de 

Integrale Jeugdhulp. De bedoeling is personeel, pleegzorgers en cliënten in te lichten over de veranderingen die hen 

aanbelangen.

Vorming, opleiding en training stoppen natuurlijk niet op het einde van een kalenderjaar. Voor 2013 zijn reeds interne 

vormingsmomenten gepland. We zullen participeren aan Mediatrain, een opleidingstraject dat gesponsord wordt 

door minister Lieten. Mediatrain is een training in het omgaan met sociale media, specifiek gericht op medewerkers 

binnen de Bijzondere Jeugdzorg en gecoacht op maat van de organisatie. Het is de bedoeling om begeleiders te 

trainen in mediawijsheid, zodat zij dit op hun beurt kunnen inzetten in hun hulpverlening aan de pleegkinderen en hun 

pleeggezin.

Voor onze afdeling in West-Vlaanderen wordt een opleiding georganiseerd rond de methodiek ‘Signalen van 

Veiligheid en signalen van Welzijn’. Deze werkwijze werd ontworpen voor het werken in gezinnen waarin vermoede 

of bewezen mishandeling, misbruik of verwaarlozing een rol spelen. In het kader van de ontwikkelingen naar een 

Integrale Jeugdhulp zal de verantwoordelijkheid om tijdig in te grijpen bij verontrustende situaties, nog meer dan nu, 

bij de hulpverlener komen te liggen. De methodiek ‘Signalen van Veiligheid en  signalen van Welzijn’ kan begeleiders 

hierbij handvatten aanreiken. 

Ook de interne vorming in het kader van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarigen loopt verder in 2013.
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Eind 2009 keurde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, het project 

‘Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO)’ goed. Het project wil extra ondersteuning bieden aan pleegouders 

van kinderen of jongeren die moeilijk gedrag stellen. ‘Pleegouders Versterken in Opvoeding’ is een samenwerking 

tussen Opvang, de Vrije Universiteit Brussel en verscheidene andere diensten voor pleegzorg.

Er werden twee ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld voor pleegouders. Ze zijn gebaseerd op twee verschillende 

theoretische modellen: het model van Geweldloos Verzet (GV) en het Sociaal-Interactioneel Model (SIM). 

De GV-module werd uitgewerkt door Haim Omer en ‘vertaald’ naar de Belgische pleegzorgpraktijk. Ze wordt ingezet 

voor pleegkinderen tussen 6 en 18 jaar oud. 

De SIM-module werd ontwikkeld door Patterson en wordt ingezet voor pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar.

Reeds een tweetal jaar worden deze modules aangewend om extra ondersteuning te bieden aan pleegouders die 

kinderen opvangen met ernstig probleemgedrag. Tijd dus om een voorlopige balans op te maken.

Er namen 125 gezinnen deel aan het onderzoek, verdeeld als volgt:

experimentele groep controlegroep

SIM 30 33

GV 31 31

Deze gezinnen worden gedurende zeven maanden opgevolgd. Verwacht wordt dat de data-verzameling eind april 

2013 volledig zal zijn. Pas dan kunnen de eerste resultaten van het onderzoek gerapporteerd worden. Deze zullen 

meer inzicht verschaffen in de effecten van beide interventies. 

Het aantal gezinnen dat deel uitmaakt van het onderzoeksgedeelte werd afgesloten. Nieuwe aanmeldingen blijven 

echter toestromen. Begeleiding vanuit PVO blijft dan ook verder doorgaan, hoewel de resultaten daarvan niet zullen 

worden opgenomen in het onderzoek. 

Intussen werden alle trainers opgeleid in beide modules: wie in de pilootfase van het project een opleiding kreeg 

in het Sociaal Interactioneel Model, heeft nu ook een opleiding gevolgd in het model van Geweldloos Verzet en 

omgekeerd. Op die manier kunnen beide modellen nu breed ingezet worden in alle regio’s. Om uitwisseling van 

ervaring en expertise te maximaliseren, zullen op geregelde tijdstippen intervisiemomenten gepland worden voor de 

gehele trainingsgroep. Een goede coaching en begeleiding van deze groep is nodig om te komen tot een effectieve 

implementatie van de methodieken. 

Beide behandelprotocollen moeten inhoudelijk nog verder worden geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de 

ervaringen tijdens de projectfase.

De trainers uit beide modules benadrukken het belang van intervisie, niet enkel tijdens hun opleiding, maar ook 

tijdens de begeleidingen. Trainers melden dat pleegouders soms bang zijn om terug te vallen op de ‘gewone’ 

pleegzorgbegeleiding, die veel minder intensief is en ‘een andere taal’ gebruikt. Sommige pleegzorgbegeleiders 

voelen deze verwachtingen vanwege het pleeggezin en ervaren dit als een druk waaraan ze niet kunnen 

beantwoorden. 

Hoewel er moet over gewaakt worden dat pleegouders niet al te afhankelijk worden van hun PVO-trainer, kan toch 

overwogen worden of in de toekomst een soort nazorgformule moet worden voorzien. Wellicht zou het ook al een hele 

stap voorwaarts betekenen mochten de pleegzorgbegeleiders beter geïnformeerd zijn over de inhoud van de training 

en meer inzicht verwerven in de toegepaste modellen.

Er wordt volop gewerkt aan het uitschrijven van twee trainingshandboeken. Deze zullen in het voorjaar van 2013 

beschikbaar zijn.

In september mocht het project de Deboutteprijs in ontvangst nemen. De Deboutteprijs bekroont vernieuwend werk 

op vlak van kinder- en jeugdpsychiatrie en/of kinderpsychotherapie. Naast een wetenschappelijke fundering moet dit 

werk vooral bijdragen tot de verbetering van klinische begeleiding van kinderen en adolescenten.

   2. ONDERZOEK EN METHODIEKONTWIKKELING
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Publicaties

Tijdens de Week van de Pleegzorg werd een studiedag georganiseerd ter gelegenheid van het boek ‘Op weg met 

pleegzorg: kansen en risico’s’, onder redactie van Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen en Femke Vanschoonlandt. 

Het boek schetst de geschiedenis en toekomst van pleegzorg in Vlaanderen, beschrijft de verschillende 

pleegzorgvormen en behandelt specifieke pleegzorggerelateerde onderwerpen. De talrijke bijdragen werden geleverd 

door beleidsmedewerkers, onderzoekers, medewerkers uit de pleegzorgsector of uit sectoren die daar nauw bij 

aansluiten …

In het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51/10 verschenen volgende artikels:

° Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & De Maeyer, S. (2012). Een vergelijkend onderzoek van 

netwerk- en bestandpleegzorg in Vlaanderen. 

° Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., De Mayer, S., & Das, C. (2012). Verschillen pleegmoeders van 

pleegvaders? Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften en tevredenheid met de pleegzorgsituatie. 

° Vanschoonlandt, F., Van Holen, F., & Vanderfaeillie, J. (2012). Ontwikkeling en proefimplementatie van twee onderste

uningsprogramma’s voor pleegouders. 

Het Conference Book of the Eusarf conference Schotland publiceerde:

° Vanderfaeillie, J., Damen, H., van den Bergh, P., Pijnenburg, H., & Van Holen, F. (2012). Exploring foster care 

placement considerations in Flanders and the Netherlands. 

° Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Mayer, S., & Andries, C. (2012). Biological fathers’ impact on 

behavioural problems of children in foster care. 

° Van Holen, F., Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., De Mayer, S., & Andries, C. (2012). Flemish foster mothers’ 

perceptions of support needs regarding problem behaviour of their foster child and their own parental approach.

° Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Mayer, S., & Andries, C. (2012). Kinship and non-kinship 

foster care: Differences in contact with biological parents and foster child’s behavioural problems. 

Verder verschenen nog:

° Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., & Van Holen, F. (2012). Development of an intervention for foster parents of 

young foster children with externalizing behavior: Theoretical basis and program description. Clinical Child and Family 

Psychology Review, 15/4, 330-344. 

° Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., Trogh, L., & Andries, C. (2012). The impact of foster children’s behavioural problems 

on Flemish foster mothers’ parenting behaviour. Child & Family Social Work, 17, 34-42. 

° Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2012). Kinship and non-kinship 

foster care: Differences in contact with biological parents and foster child mental health problems. Children and Youth 

Services Review, 34, 1533-1539. 

° Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Vanschoonlandt, F., & Andries, C. (2012). De ontwikkeling van 

probleemgedrag bij pleegkinderen: een Vlaams longitudinaal onderzoek. Pedagogiek, 32, 13-31. 

° Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Vanschoonlandt, F. (2012). Pleegouders Versterken in Opvoeden: ontwikkeling 
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Voordrachten, vorming en opleiding

Ook dit jaar leverden verscheidene medewerkers van Opvang een actieve bijdrage aan studiedagen en congressen 

in binnen- en buitenland. Ze deden dit onder de vorm van lezingen en workshops. Aan Hogescholen en aan de Vrije 

Universiteit van Brussel werden gastcolleges gegeven over pleegzorggerelateerde onderwerpen. Op uitnodiging 

van voorzieningen werden voordrachten en vormingen gegeven rond nieuwe methodieken (geweldloos verzet, 

familienetwerkberaad, …).
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Sinds 2011 nemen de 5 provinciale samenwerkingsverbanden - al dan niet gezamenlijk - de PR activiteiten rond 

pleegzorg voor hun rekening. Tijdens de Week van de Pleegzorg werden persberichten verspreid. Niet enkel in de 

geschreven pers, maar ook op Radio 1 en Radio 2, op Eén en op VTM werd pleegzorg in de kijker gezet. 

Op zaterdag 17 november werd een flash mob georganiseerd. Dankzij sponsoring door Playmobil kon de boodschap 

die men wilde overbrengen mooi in beeld worden gezet: de 5000 popjes die werden geschonken stonden symbool 

voor de kinderen die een plaats hadden gevonden in een pleeggezin, maar ook voor die kinderen waarvoor we nog 

op zoek zijn naar een gezin.

In tijdschriften, schoolkrantjes, stadsmagazines en personeelsmagazines (waarvoor dank aan de pleegouders die zich 

hiervoor hebben ingezet) werden publicaties over pleegzorg opgenomen. Tenslotte werd er - naast het verspreiden 

van flyers en affiches - ook een broodzakkenactie georganiseerd.

Ter gelegenheid van dit jaarverslag wensen wij onze particuliere schenkers en de onderstaande verenigingen 

of instanties te danken voor de steun die wij in 2012 mochten ontvangen. En natuurlijk wensen wij ook onze 

pleeggezinnen te danken voor hun inzet zonder dewelke Opvang niet zou kunnen bestaan. 

Verder kregen wij steun van: 

Agentschap Jongerenwelzijn

Deboutteprijs

deMens.nu

Dexia Foundation/Belfius Foundation Helping Hands

Het Gelukkige Kind

huisvandeMens Jette

I.M.D. Antwerpen

I.M.D. Brussel

I.M.D. Limburg

I.M.D. Oost-Vlaanderen

I.M.D. Vlaams-Brabant

I.M.D. West-Vlaanderen

Kiwanis Tienen

Kring Erasmus

Provincie Antwerpen

Provincie Oost-Vlaanderen

Vrienden van Vrijzinnige Jeugdzorg

vzw Ronde Tafel 65 De Panne

Dit jaar namen we voor het eerst deel aan de Win-Win-Beurs. Dit initiatief brengt verenigingen en ondernemingen 

samen en zoekt waar zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij vonden een match met Randstad Diversity. Zij helpen 

mensen om terug in te stromen op de arbeidsmarkt na een periode van afwezigheid. Een groep van hen kwam bij ons 

de tuin opknappen, op onze beurt bood Opvang Oost-Vlaanderen aan de mensen die hieraan deelnamen de kans en 

de ruimte om dit leermoment ten volle te benutten. Bedankt Randstad Diversity, het was ook voor ons een leerrijke 

ervaring!

    3. P.R. ACTIVITEITEN
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   AFDELING ANTWERPEN

12/10/2012  Vorming voor pleegouders rond het thema ‘Ondergesneeuwde gevoelens” o.l.v. Lut Celie

20/10/2012  Pleeggezinnendag in het provinciaal domein De Schorre met voor de pleegkinderen een workshop 

  circustechnieken
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    AFDELING OOST-VLAANDEREN

14/01/2012 Filmvoorstelling ‘Puss in boots’ voor pleeggezinnen, kinderen en pleegkinderen

21/11/2012 ‘Hoor ik u nog? Zie je mij wel staan? Je verstaat mij toch?’: vorming voor pleegouders rond het thema  

  interculturele communicatie o.l.v. Karl Brabants, Emine Karanfil en Fien Neirynck

    AFDELING WEST-VLAANDEREN

01/03/2012 Pleegzorgcafé

22/03/2012 Overlegmoment rond de toekomstige veranderingen in de organisatie van pleegzorg in Vlaanderen

03/05/2012 Discussie- en debatavond ‘Stellingen rond pleegouderschap’

07/06/2012 Pleegzorgcafé

06/09/2012 Pleegzorgcafé

08/09/2012 Pleeggezinnendag in Bellewaerde

10/10/2012 Ontmoetingsnamiddag ‘Belonen en straffen’ met activiteit voor pleegkinderen en eigen kinderen

06/12/2012 Pleegzorgcafé

  4. VORMINGS- EN ONTMOETINGSDAGEN VOOR PLEEGGEZINNEN
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• D E E L  4

              1. LEDEN RAAD VAN BEHEER

VOORZITTER

Luc Notredame

SECRETARIS  

Frank Carlier

PENNINGMEESTER 

Eric Lamoot 

OVERIGE LEDEN RAAD VAN BEHEER 

Luc De Droogh  (in: 26/03/2012)

Philip De Roeck

Willem Deconinck (uit: 26/03/2012)

Tim Engels  (in: 26/03/2012)

Greta Fiers 

Babs Gepts

Monica Minner

Guy Pansar  (in: 26/03/2012) 

Guido Peeters

Fatma Pehlivan

Anne Portielje  

Alain Wauthij  (in: 26/03/2012) 

          2. LEDEN ALGEMENE VERGADERING

Remi Baekelmans   

Frank Carlier 

Patricia Desair   

Monique De Canck (uit: 26/03/2012)

Willem Deconinck

Luc De Droogh  (in: 26/03/2012)

Philip De Roeck

Tim Engels  (in: 26/03/2012)

Greta Fiers

Babs Gepts

Eric Lamoot     

Monica Minner

Carla Nelissen

Luc Notredame

Guy Pansar  (in: 26/03/2012)

Guido Peeters

Fatma Pehlivan

Anne Portielje 

Eddy Vandewalle

Sofie Van Bauwel  (in: 26/03/2012)

Gilberte Van Uytven (uit: 26/03/2012)

Alain Wauthij  (in: 26/03/2012)
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Raad van Bestuur - Algemene Vergadering - Personeelsomkadering
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Johan Van der Sypt,   directeur 

STAFMEDEWERKERS

Etienne Bertin, 

Leen Caudron,

Ivan Claeys,    

Sylvia De Reese,

Elisabeth Gaytant,   

Svetlana Kotcherga,  

Paule Nenquin, 

Patricia van De Keere,  

Rino Vleugels,   (uit dienst op 30/11/2012) 

Ulvan Gök   

  

Els Lams,    diensthoofd

BEGELEIDERS

Samira Aissaoui,

Sarah Boonen,   (in dienst van 01/10/2012 tot 31/12/2012)  

Warda Boudkhan,   (tijdskrediet vanaf 15/11/2012)

Kaat De Souter,   

Sonja Dervaes,

Sanae Elhaouari,  (in dienst vanaf 01/10/2012)

An Florquin,   (in dienst van 01/07/2012 tot 31/07/2012)

Nathalie Hansart,  (uit dienst op 12/09/2012)  

Marjolijn Janssen,   (tijdskrediet tot 12/12/2012)

Saïda Kastit,   (tijdskrediet vanaf 16/04/2006, uit dienst op 29/02/2012)

Let Moustie,   (vanaf 21/08/2012)

Eva Sannen, 

Kathleen Somers,   

Bart Van Haverbeke,  (vanaf 01/10/2012) 

Karen Verstraeten,  (in dienst van 01/11/2012 tot 30/12/2012)

Zohra Zarioh,   (in dienst vanaf 18/06/2012)

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

Jacqueline Rogmans,   coördinator

Annie Cauwenberghs,

Snejezana Ljubojevic

               

                            HOOFDZETEL

                      AFDELING ANTWERPEN
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                3. PERSONEELSOMKADERING
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Frank Van Holen,   diensthoofd 

Edele Paul,   adjunct-diensthoofd

BEGELEIDERS

Patrick Bellemans,  (uit dienst op 12/09/2012)

Nele Dayers,   (uit dienst op 14/11/2012)

Cindy De Croock,  

Elke Dejaegher, 

Joke Demyttenaere,

Eva Hellinckx,   (in dienst vanaf 01/08/2012)

Sarah Keyaert,   

Marjan Klingels,  

Let Moustie,     (overstap naar afdeling Antwerpen vanaf 21/08/2012)

Lenny Trogh,  

Marjan Van Domburg,  (in dienst vanaf 08/10/2012)

Sonia Verbeke,

Krista Vlemmix,      

Joke Wuyts

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

Arlette Caes,    coördinator

Marleen De Roover,

Margaretha Dillen,   (tijdskrediet vanaf 01/04/2007, uit dienst op 31/03/2012)

  

Antenne Hasselt

Charlotte Haarsma,   antenneverantwoordelijke (uit dienst op 31/10/2012)

Hanne Hulmans,  antenneverantwoordelijke vanaf 01/11/2012

Agnes Claes, 

Inge Compen,    (uit dienst op 08/05/2012)

Micha Coninx,   (in dienst vanaf 04/12/2012)

Els De Greef,   (in dienst vanaf 16/04/2012)

Marijke Moermans,  (in dienst van 02/05/2012 tot 31/08/2012)

Silvia Van De Genachte,

Nadine Vandeweijer 

  

An Roelands,    diensthoofd 

BEGELEIDERS

Edith Binard,

Karl Brabants,    

Sabina Degraeve,

Hanife Ersezer,      

Rosy Geirlandt, 

Emine Karanfil,  

Bart Van Haverbeke,   (overstap naar afdeling Antwerpen vanaf 01/10/2012)

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

Claire Deboel,    coördinator

Frie Hetwer

              AFDELING OOST-VLAANDEREN
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              AFDELING BRABANT-LIMBURG



Opvang vzw . JAARVERSLAG 2012
 31

Antenne Kortrijk

Tinne De Smet,   antenneverantwoordelijke (tijdskrediet tot 23/03/2012)

Desirée Depla, 

Silke Heiden,   (uit dienst op 30/04/2012)

Laurie Heremans,

Veerle Janssens,  (in dienst van 11/06/2012 tot 31/12/2012)  

Line Malfait,    (tijdskrediet van 11/06/2012 tot 10/09/2012)

Sabine Mys,    

Andy Rullens, 

Hannelore Vandenbroucke,  (in dienst op 01/10/2012) 

Linde Vervaeck,  

Jan Goes,   diensthoofd 

Herlinda Reunbrouck,   diensthoofd (brugpensioen vanaf 19/08/2010)

Tinne De Smet,  teamcoach (tijdskrediet tot 23/03/2012)

Silke Heiden,   teamcoach (uit dienst op 30/04/2012)

Luc Semal,   teamcoach (tijdskrediet vanaf 01/12/2011, uit dienst op 15/12/2012)

BEGELEIDERS

Elly Bombeeck,  

Lies Cloetens,   

Jessica Deveugele,  (tijdskrediet van 06/03/2012 tot 05/06/2012)

Patricia Hinderyckx,

Inge Ingelbrecht,  

Krist Martens, 

Ria Reynders, 

Aniana Van Overbeke,

Marieke Vanleeuwen,   

Griet Verlinden,  

Sabine Vermaut,

Leilah Verplancken    

 

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

Nadine Rommelaere,  coördinator (pensioen vanaf 30/06/2012)

Sheena Goossens,  coördinator

Christel Declercq,  (in dienst van 16/01/2012 tot 30/01/2012)

Lena Hallaert,   

Karine Vissenaekens

              AFDELING WEST-VLAANDEREN

Antenne Sint-Niklaas

An Roelands,    antenneverantwoordelijke

Bart Vanhaverbeke,   (overstap naar afdeling Antwerpen anaf 21/08/2012)

Antenne Ronse

Mady Fernande,   antenneverantwoordelijke 

Theo Lint   
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                      PROJECTEN

Project Diagnostiek

Frank Van Holen,   coördinator 

Let Moustie,    

Joke Wuyts  

Project PVO

Frank Van Holen,  coördinator 

Tania Berlize,

Valerie Bonny,

Kim Holvoet,

Dominique Janssens,  (in dienst van 01/09/2012 tot 31/12/2012)

Ine Reynders,

Ylenia Thienpont,  (in dienst op 02/05/2012)

Thomas Vercammen   

De opsomming van dit personeelsbestand bevat zowel regulier gesubsidieerd personeel als mensen die werden aangeworven 

binnen een ander statuut. Eveneens werd geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse betrekkingen.
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