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AANTAL ERKENDE PLAATSEN PER MODULE

Verblijf  [38]

Dagbegeleiding in groep  [10]

Breedsporige contextbegeleiding  [36]

Laagintensieve contextbegeleiding  [18]

Positieve heroriëntering [19]

Kortdurende intensieve
contextbegeleiding:  Vuurtoren  [10]
Contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen  [18]

VERDELING IN VOLTIJDS EQUIVALENT
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directie: 4 medewerkers

admininstratieve dienst: 5 medewerkers

technische dienst en logistiek algemeen:
9 medewerkers

rechtstreekse hulpverleners: 72
[ afdelingscoördinatoren, begeleiders en 
logistiek medewerkers in de leefgroepen 
en in het dagcentrum ]

BEGELEIDINGEN IN  2019
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contextbegeleiding
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101,6 %
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97,4 %

IN BEWEGING

AFS

Vier jongeren van de Wiekslag gingen met AFS (een internationale organisatie met vele vrijwilligers) 
naar het buitenland. AFS biedt jongeren, die door allerlei uitdagingen de stap naar het buitenland niet 
zouden zetten, de mogelijkheid dit wel te doen.
Dankzij de steun van de Europese Unie is de buitenlandervaring, die steeds gedurende 3 weken in juli 
of augustus plaatsvindt, gesubsidieerd. AFS voorziet projecten in Frankrijk (natuurproject), Macedonië 
en Roemenië (begeleiden van vakantiekampen), Bulgarije (dagcentrum voor volwassen mentaal gehan-
dicapten) en Marokko (renovatieproject). 
In mei 2019 werd voor onze 4 jongeren, tijdens een weekend met andere ‘AFS-jongeren’, het startschot 
gegeven. De focus lag op het interculturele avontuur dat ze allen gingen beleven. Uiteindelijk ging vanuit 

SPANJE

In de laatste week van oktober 2019 ging de Jongensgroep een week helpen in hondenopvang Ace & 
Shin in Spanje. Deze organisatie plukt zwerfhonden van de straat en redt ze van de dodencel om ze 
dan door adoptie een nieuwe kans te geven. Om de reis te bekostigen, organiseren de jongens een 
spaghettidag en zoeken naar sponsors. Door het enthousiasme van begeleiders en jongens komt van 
verschillende kanten sponsoring. De hoofdsponsor is Cafe Bananja uit Alken die de opbrengst van hun 
jaarlijkse hondenwandeling doneert. De dynamiek 
om samen met jongeren en begeleiders deze on-
derneming vorm te geven werpt al direct zijn vruch-
ten af. Als er onderlinge spanningen zijn, wordt al 

ZWEMMEN

Dankzij een project dat we bij Hart voor Limburg indienden, hadden we de mogelijkheid om de kinde-
ren die in Sprankel verblijven, te leren zwemmen of bijkomende zwemlessen te geven. In het verleden 
hebben we al gemerkt dat kinderen binnen de bijzon-
dere jeugdzorg niet of niet goed kunnen zwemmen. 
We willen dat kinderen uit de leefgroep goed kunnen 
zwemmen. Op sportief vlak brengt dit meer mogelijk-
heden en hun angst voor de zwemlessen op school 
valt weg. Nog belangrijker is dat ze uitnodigingen van 
vriendjes en vriendinnetjes om mee te gaan zwem-

snel nagedacht over hoe we hiermee om zouden gaan in Spanje, waar we nog 
meer aangewezen zijn op elkaar.
In de herfstvakantie is het dan zover en 4 jongens en 3 begeleiders vertrekken 
met het busje naar Malaga (met dank aan de firma Delorge). Na een reis van 
28 uur komt de groep aan in het huisje. Wanneer iedereen uitgerust is, gaan ze 
kennismaken met de honden. Sommigen vinden het spannend om tussen al die 
honden te lopen, maar ontpoppen zich al snel tot grote dierenvrienden. Naast het 
vrijwilligerswerk in de hondenopvang hebben de jongens allerlei uitdagende acti-
viteiten ondernomen, zoals snorkelen. En toch…op de laatste dag kiezen de jongens ervoor om nog een extra dag gaan te helpen 
bij de honden. De voldoening die ze halen uit het zorgen voor de dieren, de liefde die ze geven en krijgen is hen meer waard dan 
eender welke andere activiteit.  Niet alleen de ervaring in de hondenopvang was onvergetelijk, de week samen zorgde ook voor een 
hechte band tussen begeleiding en jongens. We zijn al aan het sparen voor de volgende reis naar Ace & Shin!

de Wiekslag 1 jongere naar Macedonië en 3 naar Roemenië.  Een vreemd land betekent een vreemde taal, maar gelukkig konden 
de jongeren via Youtube al enkele woorden leren. Het vooruitzicht om voor het eerst te vliegen, levert bij een aantal nog wat extra 
spanning op. Eindelijk is het dan zover, vanuit Zaventem begint het avontuur.   Twee jongens die in de afdeling 17plus verblijven doen 
vrijwilligerswerk in een buitenschoolse kinderopvang in Roemenië. Ze verblijven samen met 3 Turkse AFS studenten in een complex 
waar ze overnachten in tenten en na het werk wat afkoeling zoeken in het zwembad. Samen wonen, leven en werken met mensen 
van verschillende culturen is een hele uitdaging die onze jongeren veel heeft bijgebracht. 

men of naar een zwemfeestje te komen zonder schroom kunnen aanvaarden.
De ouders werden gemobiliseerd om mee naar het zwembad te gaan om de 
kinderen te helpen met uit- en aankleden. Op die manier ontmoeten ouders 
mekaar in de cafetaria, waardoor op spontane wijze verbreding van het netwerk 
kan plaatsvinden in een sfeer van verbondenheid.  Na afloop van de zwemlessen organiseerden we, samen met de ouders, een 
diplomafeestje voor de kinderen.  De kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen door het overwinnen van een grote hobbel 
in hun kunnen. Zij kunnen na deze zwemlessen met een gerust hart mee gaan zwemmen op school, een uitnodiging aannemen voor 
een zwemfeestje en actief deelnemen aan allerhande wateractiviteiten. 

Delictgerichte contextbegeleiding:  
Horizon [4]
Kleinschalige wooneenheden:
Route 4 [4]
Netwerk met burgerinitiatief  [2]
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VERDELING IN AANTAL MEDEWERKERS

Het is niet altijd even makkelijk geweest maar uiteindelijk Heb ik er veel vrienden 
in Het buitenland aan overgeHouden.
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ONDER DE AANDACHT IN DE WIEKSLAG

PUBLICATIES
Het nieuwe jeudgddelinquentierecht kiest uitdrukkelijk voor een heldere, snelle en constructieve re-
actie naar jongeren die een delict plegen. Een specifiek onderdeel is het organiseren van een ambulant 
aanbod. De Wiekslag kreeg een erkenning voor 4 van die delictgerichte contextbegeleidingen. 

Hoe anti-oplossingsgericht kan een naam van een module in de bijzondere jeugdzorg zijn? Toen we 
in de Wiekslag de goedkeuring voor de module ‘delictgerichte contextbegeleiding’ kregen, was ons al 
meteen duidelijk dat we er een andere naam aan zouden geven. Al snel bedachten we ‘Horizon’. We 
laten de jongere dromen over zijn gewenste toekomst, zoeken naar wat hem/haar motiveert en wat 
zijn/haar kwaliteiten zijn. We spreken over wat de jongere wél wil, zodat hij een intrinsieke motivatie 
vindt om zich weg te bewegen van criminaliteit. 

We zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van 
de modellen Signs of Safety en Geweldloos verzet 
een antwoord is op het starten van een zinvol tra-
ject met jongeren die delicten gepleegd hebben. Zij 
hebben de duidelijkheid van een veiligheidsplan no-
dig, gecombineerd met de nabijheid, aanwezigheid 
en steun van hun ouders, opvoedingsverantwoor-
delijken en belangrijke anderen.  

Voorlopig zijn de vier begeleidingen die we gestart zijn, allen gestart vanuit een plaatsing in de Ge-
meenschapsinstelling van Mol. Hiervoor werken we, voor de weg terug naar huis, intensief samen met 
de begeleiding van de Gemeenschapsinstelling, en vooral met de ouders en het netwerk.

ZUURSTOF

HORIZON

ONS HUIS

SAMENWERKEN

de organisatie is 
zo mensgericHt

jullie website

straalt

warmte uit

ROUTE 4

mijn mama was Heel anders, Heel raar in Het weekend, ze luisterde naar mij”, zegt 
een jongere nadat zijn moeder een aantal nieuwe Handvaten Heeft 

gekregen rond nieuwe autoriteit en deze meteen in de praktijk Heeft gebracHt.

Op de voorpagina van dit jaarverslag ziet u ‘ons 
huis’. Het huis is een weergave van de visie en 
werkwijze in de Wiekslag. De drie fundamenten 
(oplossingsgericht, netwerkgericht en nieuwe au-
toriteit) zijn de basis waarop elke begeleiding in 
de Wiekslag is uitgebouwd. We zoeken samen 
met het gezin naar oplossingen en betrekken 
hun netwerk vanuit de basisprincipes van ver-
antwoordelijkheid en plicht, kracht en verbinding. 
Bovenop deze fundamenten worden de nodige 
bouwstenen gelegd. Omdat iedere begeleiding 
anders is, worden die bouwstenen gehanteerd, 
die helpen en/of noodzakelijk zijn. 
Het unieke samenspel van fundamenten en bouwstenen vormen het kader van de begeleiding van een 
gezin door een medewerker van de Wiekslag. 

Vanuit de Vlaamse overheid werd er budget vrijge-
maakt voor ‘zorggarantie voor het jonge kind’. Het 
doel is alle kinderen onder de 3 jaar de hulp te 
bieden die ze nodig hebben. Dat wil zeggen dat er 
voor deze kinderen extra budget kan ingezet wor-
den als er geen mogelijkheid is binnen het reguliere 
aanbod. Om die onmiddellijke hulp te realiseren, is 
er samenwerking en afstemming nodig tussen vele 
partnerorganisaties. 
De Wiekslag heeft gekozen om binnen de samenwerking een aanbod te doen voor kinderen die in 
onveiligheid verblijven. Als er in een gezin, met één of meerdere kinderen onder 3 jaar, een situatie van 
onveiligheid is voor het kind, gaan we ouders begeleiden in het zoeken naar hoe ze het veilig kunnen 
maken voor hun kind en wie uit hun netwerk, hen daarbij kan helpen en steunen. We maken samen met 
de ouders en hun netwerk een veiligheidsplan op om ervoor te zorgen dat hun kind altijd veilig is. In 
situaties waar dit niet lukt, wordt er gekeken naar waar het kind op een andere plek veilig kan verblijven, 
bijvoorbeeld een pleeggezin, CKG,… en hoe de contacten met de ouders in de vorm van bezoeken wel 
veilig kunnen zijn.

WEBSITE

Onze website was aan vernieuwing toe. Zowel 
de inhoud als de leesbaarheid werden opgefrist.
Inmiddels zijn we een heel eind op weg om via 
dit kanaal op een toegankelijk manier informatie 
met een breed publiek te delen. Ons streven is 
een website creëren die een goede balans geeft 
tussen inhoud en gevoel; correcte en begrijpelijke 
informatie geven en tegelijkertijd laten doorklin-
ken hoe we op een zorgzame manier omgaan 
met gezinnen. 

De gezinnen staan altijd centraal in de Wiekslag, daarom kozen we binnen de website resoluut om te 
schrijven voor die gezinnen en jongeren. Het resultaat is dat ook professionals op deze manier meer van 
de Wiekslag zien dan enkel de beschikbare modules. Wanneer de volledige website herschreven is, zal 
een panel van ouders en jongeren het laatste woord krijgen over de website.een jongere die een wHatsapp-groep opricHt voor zijn vrienden en netwerk met 

als titel ‘rafs leven’, zodat Hij daar laat weten Hoe Het met Hem gaat en Hoe ze 
Hem kunnen steunen in de stappen die Hij zet.  

VRIJWILLIGERS

Route 4 is begin 2019 gestart.  Vier jongeren 
die de stap naar zelfstandig wonen nog te groot 
vinden, verblijven samen in 1 huis. De begelei-
ders helpen hen bij de verschillende aspecten 
van samen wonen en individuele vragen op 
verschillende levensdomeinen zoals financiën, 
huishouden en werk of opleiding. Omdat deze 
jongeren vaker een beperkt netwerk hebben, 
zoeken de begeleiders vrijwilligers die  een ex-
tra netwerkfiguur worden. Jongeren ervaren dit 
als een enorme meerwaarde. Om die reden 
is beslist om de vrijwilligerswerking voor alle 
verblijfsafdelingen nieuw leven in te blazen. 
Zo matchten we al enkele vrijwilligers met jongeren, door samen huiswerkbegeleiding te doen. In 
Route 4 komt maandelijks een vrijwilligster aan huis die de jongeren helpt koken en poetsen. Een 
ander voorbeeld is een vrijwilliger die de kneepjes van het DJ-vak leert aan een kind van Sprankel. 

NIEUW IN DE WIEKSLAG
Medewerkers zijn het kostbaarste kapitaal van onze organisatie. Om 
die reden vinden we het zeer belangrijk dat ze voldoende zuur-
stof hebben en houden om hun uitdagende job iedere dag op-
nieuw met de nodige energie uit te voeren.  Om medewer-
kers te steunen zijn we in 2018 gestart met ‘zuurstofrondes’. 
De essentie is dat medewerkers en directie in wederzijds 
gesprek zijn over enerzijds wat hen zuurstof geeft en wat 
dus zeker behouden moet blijven en anderzijds over wat 
hen mogelijk nog meer zuurstof zou geven. Elk team heeft 
de ruimte gekregen om concrete verzoeken naar het beleid te 
doen. Van hieruit zijn individuele en gezamenlijke acties gevolgd.
In de tweede helft van het jaar is tijdens de personeelsdag aan me-
dewerkers gevraagd om kleine concrete situaties uit te schrijven die hen 
zuurstof gaven en deze in een zuurstoffles te steken. De verzameling van antwoorden toon-
de aan, dat de open manier van communiceren tijdens de zuurstofrondes, zorgt voor kortere 
communicatielijnen en meer toegankelijkheid t.o.v. beleid. Kortom, een beweging die we willen 
vasthouden. Inmiddels hebben de teams nagedacht over hoe ze het thema zuurstof onder de 
aandacht willen houden. De gespreksronde per team blijft in ieder geval behouden. Daarnaast 
zijn we op zoek naar een treffende visuele weergave om het thema steeds in beeld te houden.

Begeleiden van jongeren en hun gezinnen is dé kernopdracht van de Wiekslag. Toch zien we het 
ook als onze deeltaak om goede praktijken in die begeleidingen te delen, anderen te inspireren en 
ons steentje bij te dragen in het optimaliseren van erkende methodieken. Twee in het oog sprin-
gende realisaties op dit punt zijn de 
publicatie samen met Icoba en een 
samenwerking met studenten uit de 
opleiding journalistiek van de PXL. 
In het artikel van Icoba staat hoe 
geweldloos verzet en nieuwe auto-
riteit ingezet worden in de Wiekslag. 
Deze methodieken krijgen meer en 
meer aandacht binnen het hulpver-
leningslandschap; het delen, hoe wij 
van theorie naar praktijk zijn gegaan, 
kan die beweging alleen maar on-
dersteunen. 
‘Signs of Safety’ is een andere me-
thodiek die volop in opmars is. 
Studenten journalistiek maakten 
een long-read over het gebruik van 
deze methodiek door de Wiekslag. 
In een long-read komt het verhaal 
van het gezin en de hulpverleners 
naar voren in tekst, woord en beeld. 
Deze manier van samenwerken 
tussen werkveld en onderwijs heeft 
als product een mooi resultaat dat 
bijdraagt aan het werken rond vei-
ligheid voor kinderen. Daarnaast zijn 
aankomende journalisten onderge-
dompeld in de vaak onbekende we-
reld van jeugdzorg.

De Wiekslag biedt begeleiding aan 157 gezinnen: met verblijf (Meisjesgroep, Jongensgroep, 17plus, Sprankel), 
met dagbegeleiding in groep (de Ark), in het gezin (Kristal en Zevensprong) en op eigen benen (de Brug/Route 4).

Hoofdzetel: Wetzerstraat 14/1, 3570 Alken – Tel. 011/31.27.43 – www.dewiekslag.be

onze beste Hoop is dat de vrijwilliger een reisgenoot 
wordt doorHeen Het leven van de jongere.
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