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De Wiekslag is partner in het vormgeven van beveiligend verblijf in Limburg. Samen met 7 andere partners 
hebben we de handen in elkaar geslagen en een nieuwe vzw opgericht: Heem vzw.  Beveiligend verblijf in 
Limburg is een intersectoraal verhaal van GGZ, VAPH en BJZ. De partners zijn: St-Ferdinand (VAPH), Asster 
(GGZ), Ligant (GGZ), Huize St-Augustinus (BJZ), Huize Sint-Vincentius (BJZ), Jongerenwerking Pieter-Simenon 
(BJZ), OOOC Kompas (BJZ) en de Wiekslag (BJZ).

ONDER DE AANDACHT

HORIZON

Horizonbegeleidingen zijn thuisbegeleidingen die opgestart worden in gezinnen waar een kind een delict 
gepleegd heeft. De principes van geweldloos verzet en Signs of Safety worden in deze begeleidingen gecombi-
neerd om het gezin en de jongere op weg te helpen naar een nieuwe toekomst, weg van criminaliteit. 
Moeder G. vertelt in onderstaande tekst hoe de begeleiding haar gezin geholpen heeft.

In Heem vzw zullen 18 jongeren (12 jongens en 6 meisjes) kunnen verblijven. 
Hier zullen jongeren verblijven met een zware rugzak aan negatieve ervarin-
gen en/of complexe problematieken die in zeer onveilige situaties vertoeven. 
Tot voor kort werden deze jongeren opgevangen in de Gemeenschapsin-
stellingen. Het nieuwe jeugddelinquentierecht echter, bepaalt dat VOS jonge-
ren (jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie) en MOF jongeren 
(jongeren die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben) vanaf 2023 
niet meer samen opgevangen worden. Dus enkel MOF jongeren kunnen nog 
terecht in de Gemeenschapsinstellingen. Het verblijf voor VOS jongeren wordt 
in private voorzieningen georganiseerd. In Limburg zal dit in Heem vzw zijn. 
Heem betekent voor ons: veilig huis, veilige plek, een rustplek. We zullen er 
alles aan doen om de jongeren dat gevoel te geven in Heem. De vzw zal de 
eerste jaren gehuisvest worden in een gebouw op het terrein van Asster, campus Stad. De eerste jongeren zullen vanaf eind 2021/ 
begin 2022 opgevangen worden. 

           Ik ben G. en ben 43 jaar oud. 16 jaar geleden is mijn zoon J. geboren. Toen hij 12 jaar was, is het begonnen 
           met leugens, agressie, kleine diefstallen, drugs, ‘verkeerde’ vrienden, vaak rondhangen op straat,… Ik merkte
           dat ik mijn zoon aan ’t kwijtgeraken was en ik moest dus iets doen!  We hebben dan contact opgenomen met 
het Agentschap Opgroeien en later is ook de Jeugdrechtbank betrokken en is J. nav een delict voor 1 jaar en 3 maanden ‘geplaatst’ in 
de Gemeenschapsinstelling in Mol. In september 2019 heeft de jeugdrechter 
besloten om de samenwerking met de Wiekslag (Horizon) op te starten.
Het daarop volgende anderhalf jaar heb ik samengewerkt met zeer betrok-
ken begeleiders. Wekelijks kwam de begeleider bij ons thuis om zowel met 
mij als met J. te spreken. Door deze gesprekken probeerde men te ontdek-
ken wat ons, J en mij, bindt en ook wat ons verdeelt met als doel samen een 
weg te vinden om onze relatie terug op te bouwen. Met J. werd er gesproken 
over zijn toekomstbeeld, waar hij naartoe wil in zijn nog jonge leven, wat hij 
hierbij nodig heeft en wat zijn motivatie kan zijn om weg te blijven uit de cri-
minaliteit. Ik leerde hoe ik mezelf onder controle kan houden, hoe ik opnieuw 
meer aanwezig en betrokken kan zijn op het leven van mijn zoon. In het 
verleden wou ik mezelf op moeilijke momenten ‘afsluiten’ voor de problemen 
met J, maar mijn begeleider kreeg mij zacht, maar stevig, opnieuw op de been. Samen met hem heb ik mijn gevoel van hulpeloosheid 
kunnen overwinnen en ben ik als moeder sterker geworden om ook de moeilijke momenten door te komen. 

Ondertussen heeft mijn zoon J. opnieuw een delict gepleegd (een molotovcocktail gegooid naar het eigendom van iemand). Hoe moet 
ik hier nu weer gepast op reageren? Moet ik me, omwille van schaamte, weer thuis opsluiten?  
Tijdens de begeleidingsgesprekken hadden we ooit eens gesproken over ‘herstel’ en dat was ik nog niet vergeten. Als moeder besloot 
ik om het slachtoffer te contacteren zodat mijn zoon de gelegenheid zou krijgen zijn fout en de schade die hij heeft aangebracht, te 
herstellen en zich hiervoor te verontschuldigen. Ik heb hierover ook met mijn zoon gesproken en hij is nu aan ’t nadenken hoe hij zijn 
fout kan rechtzetten, eventueel door iets zinvols terug te doen voor de gemeenschap. 
Naar aanleiding van het recente delict dat J. heeft gepleegd, besloot ik, ook op advies van mijn begeleider, om contact op te nemen 
met zijn vrienden, de begeleiding van het jeugdhuis die mijn zoon ook goed kennen, … Ik hoop hierdoor de hele ‘gebeurtenis’ beter te 
begrijpen, mogelijk inzicht te krijgen in wat zijn motivatie zou kunnen geweest zijn en vooral ook support in te schakelen rondom mij 
en ook rondom J.  We hoeven ook deze ‘hindernis’ niet alleen te nemen.  

G.
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Verblijf  [38]
Dagbegeleiding in groep  [10]

Breedsporige contextbegeleiding  [31]

Laagintensieve contextbegeleiding  [20]
Positieve Heroriëntering [19]
Kortdurende intensieve
contextbegeleiding:  Vuurtoren  [10]
Contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen  [18]

Delictgerichte contextbegeleiding:  
Horizon [4]
Kleinschalige wooneenheden:
Route 4 [4]
Netwerk met burgerinitiatief  [2]
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directie: 5 medewerkers

administratieve dienst: 5 medewerkers

technische dienst en logistiek algemeen:
9 medewerkers

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

VERDELING IN AANTAL MEDEWERKERS

BEGELEIDINGEN IN  2020

totaal aantal begeleidingen
gestarte begeleidingen
afgeronde begeleidingen
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Vanaf maart 2020 kreeg samenwerken met collega’s een heel 
andere invulling. Medewerkers die nog naar hun ‘gewone’ 
werkplek gingen, mochten plots niet meer te dicht bij el-
kaar komen, moesten opletten als ze ’s middags samen 
gingen eten, enz. Andere medewerkers zaten plots al-
leen thuis en kregen te maken met de uitdagingen 
van thuiswerk. Iedereen ging op zoek naar manieren 
om het teamgevoel vast te houden …
Zorgen voor elkaar kreeg plots een nieuwe dimen-

sie, toen medewerkers van de logistieke dienst mondmaskers voor ons al-
len gingen maken. Virtuele koffiepauzes werden georganiseerd en op allerlei 
manieren werden we door collega’s ondersteund in het digitale werken. 
Wanneer er wel nog momenten samen waren, was dit door vergaderingen 
op grote afstand van elkaar of buiten in het zonnetje lunchen, ook op afstand. 
De verandering in maatregelen was groot waardoor het niet altijd even helder 
was, wat wel en niet mocht. In het begin werd daarom bijna dagelijks via het in-
terne Wieknet een update gegeven over de manier van (samen)werken die op 
dat moment van ons verwacht werd. De berichten op Wieknet zijn gebleven zodat er 
zeker wekelijks een bericht naar de hele organisatie gaat. Gelukkig ligt de focus nu niet 
steeds op wat er aangepast is in de richtlijnen of zelfs niet op Corona. We proberen door die berichten het Wiekslaggevoel over de 
teams heen levend te houden.

CORONABELEVENISSEN

SAMENWERKEN

HULP OP
AFSTAND

Corona betekent volgens Wikipedia “krans”vormige buitenste atmosfeer van de zon”. Het kan geen toeval 
zijn dat net het Krans-virus ons samen thuis houdt.  Voor sommigen de uitgelezen kans om bewust tijd te 
maken voor zichzelf en voor elkaar.  Voor anderen een zeer uitdagende tijd met hindernissen. 
De lockdown was het moment dat we abrupt weggerukt werden uit onze comfortzone en onze eigen 
werking anders moesten uitvoeren. Bij de start hiervan hadden we niet durven hopen hoe goed dit zou 
uitdraaien.
Bij de begeleiders zorgde de duik in de online virtuele wereld in het begin voor ontreddering, paniek, angst, 
onzekerheid, twijfel en isolement. Al snel kwam ook duidelijkheid, onthaasting, cocooning waardoor er tijd 
en ruimte kwam voor creativiteit en verdieping. Nieuwe, mooie dingen kwamen naar voren, allemaal in het 
teken van de hoop verbonden te blijven.

• We hebben mensen individueel of in groepjes via telefoon, whatsapp, 
   video call, mail, … ondersteuning geboden, moeilijke onderwerpen 
   aangesneden, gedrag gespiegeld, angsten ontvangen, hoop gegeven,  
   processen bewaakt, …  
• De begeleidingswereld werd van de huiskamer of keuken verdergezet    
   in tuinen, bossen, het park, …
• Met allerhande opdrachten voor de gezinsleden werd naar verbinding 
   gezocht, vb: foto’s doorsturen van wat zij gedaan hadden om de sfeer 
   te verbeteren,
•  Veelgebruikte methodieken zoals de Dixitkaarten werden gedigitali-
   seerd zodat ze toch nog gebruikt konden worden. 
• …

Onze beste hoop voor de toekomst is dat er tijd en ruimte komt om elkaar weer écht te ontmoeten en daarnaast zullen we de 
waarde van het online hulpverlenen blijven omarmen. 

IK WIL JULLIE DANKEN 
OM ELKE KEER AAN JULLIE 
SCHERM TE VERSCHIJNEN

procesbegeleider

DIT IS VOOR ONS
NORMAAL, WE ZIJN
ZO GESTART

gezin

HET SCHERM GEEFT ME DE VEILIGE 
AFSTAND WAARDOOR IK DE MOEI-
LIJKE ONDERWERPEN MAKKELIJKER 
MET JE KAN DELEN

moeder

HET VERHAAL
VAN

17PLUS

Eigenlijk waren we best ‘blij’ de eerste weken van de lock-
down.  Het weer was mooi, het was rustig in de groep
(5 ipv 10 jongeren), niemand was gehaast (ah nee, er 
was toch niets open), we moesten (en konden) ner-
gens heen! Gelukkig konden we, dankzij wat giften 
en extra centen heel wat spelmateriaal aankopen. 
We kochten gezelschapspelletjes, allerlei ballen 
(voetbal, basket, volley, …) en ook “het volleybal-
veld” werd eindelijk een feit. UREN hebben de 
jongeren en begeleiders van 17plus samen buiten 
doorgebracht. Er werden wedstrijdjes bedacht, 

we speelden een volleybalchallenge tegen de Jongensgroep (wij natuurlijk 
gewonnen) …
Ook heeft 17plus bijna elke andere leefgroep uitgedaagd met challenges en 
… ze allemaal gewonnen (een workout challenge, meerdere TikTok challenges, 
…) Er werden online workouts gevolgd en we wandelden bijna dagelijks 
‘de tour van de paardjes’ in Alken. Ook in Borgloon en Connecterra gingen 
we stappen. 
Het zotste was, toen een begeleider een hoop circusmateriaal mee naar 17plus bracht. Hij leerde ons rijden op een éénwieler, 
bordjes draaien, met de diabolo spelen en jongleren. Het circus had geen geheimen meer voor ons!
Een jongere timmerde plots, samen met onze stagiaire, een tuinset van palletten in mekaar en een andere jongere knutselde dan 
weer een eigen skateboard. ‘s Avonds speelden we uren aan een stuk Risk, de TV werd plots overbodig! 
Er werd nog nooit zoveel gewandeld, er was bijna altijd een huisdier dat mee naar het werk kwam, … Een onvergetelijke tijd, die 
ons inzichten gaf die we vasthouden!

STEUN

Zorgberoepen, zoals dat van ons, stonden plots in de schijnwerpers. Er kwam veel respect en dankbaar-
heid naar onze professionals. Samen met ons stonden de kinderen en jongeren in de belangstelling om de 
uitdagingen die hen te beurt vielen het hoofd 
te bieden. Tijdens de eerste lockdown was er 
voor diegenen die in de leefgroep verbleven 
geen bezoek en daarbovenop waren veel acti-
viteiten onmogelijk. Daarnaast kwam de uitda-
ging van afstandsonderwijs om de hoek kijken. 

vzw LEVENSKANS

VLAANDEREN

OUDERGROEP

In maart 2020 werd de werking van de 
4 oudergroepen ‘Geweldloos Verzet’ erg 
verstoord. We konden niet meer samen-
komen in de Wetzerstraat in Alken. We 
werden geraakt in de kern van de wer-
king van de oudergroepen. Geleidelijk aan 
groeide het besef dat deze situatie wel 
eens lang zou kunnen duren. Aarzelend 
werd de weg ingeslagen om digitaal sa-
men te komen. Twee ouderparen getui-
gen over hun ervaring: 

“De angst sloeg ons om het hart dat we 
deze bijeenkomsten zouden moeten mis-
sen, temeer omdat we in deze bizarre co-
ronatijd nog meer op mekaars lip leven. 
We hebben behoefte om te delen met gelijkgezinden, die, wat er zich binnen onze 4 muren afspeelt, niet 
ver- of beoordelen, maar in de plaats daarvan medeleven tonen, raad en tips geven. Die ons vooral doen 
nadenken over nieuwe inzichten en een andere aanpak. Ouders die mekaar blijven motiveren, stimuleren, 
oppeppen en erop toezien dat we niet in hetzelfde oude patroon blijven hangen of terugvallen. Alert 
blijven voor mekaar, … en ervoor zorgen dat we de zelfzorg niet verloren laten gaan!!!
Wij willen ook de ouders die nu in de groep starten een hart onder de riem steken omdat het ontzet-
tend moeilijk moet zijn om in een bestaande groep terecht te komen. Toch vallen die onzekerheden snel 
weg als ze na de voorstellingsronde merken dat ze niet alleen staan met hun problemen.
Daarom een warme groet aan alle ouders om VOL te HOUDEN en regelmatig bewust stil te staan bij de 
positieve dingen, ook al moeten we dan héél goed onze weken overlopen om het te zien, maar ergens 
in een klein hoekje vinden we altijd wel iets.
Laten we een VUURTOREN zijn voor mekaar, dan zijn we dat ook voor onze kinderen.”
                 
P&S

“Als ouderpaar van een adolescent met ASS en een drugsproblematiek zijn wij, in volle coronacrisis, 
direct na de intake kunnen instappen in een oudergroep van de Wiekslag. 
Door de digitale gesprekken via Teams en met het NVR-boekje als gids, hebben wij een nieuwe richting 
kunnen geven aan onze opvoeding. Een aanpak waarvan we op korte tijd al de vruchten zien. 
Er wordt tijdens elke oudergroep tijd en ruimte gemaakt om specifieke problemen en situaties te bespre-
ken en te analyseren. De expertise en de knowhow van de begeleider zorgen voor een heel duidelijke en 
praktische omkadering en dit geeft ons de nodige handvaten om onze probleemsituaties aan te pakken 
op een manier die voor ons eigenlijk heel natuurlijk aanvoelt. 
Ook de steun en de ervaringen van andere ouders zijn een bron van inspiratie en innerlijke kracht. We 
zien terug de koers die we willen varen en blijven ondertussen bijleren. 
De digitale manier van werken heeft ons op geen enkele manier gehinderd om de weg naar hoe we een  
‘stevige vuurtoren’ kunnen zijn, te bewandelen.”

               
R&P

CORONABELEVENISSEN CORONABELEVENISSEN

Gelukkig waren er ook veel mooie dingen dankzij het warme gebaar 
van gulle schenkers. Zij maakten het mogelijk om
- van het zonnetje in de tuin te genieten met een dagelijkse portie 
  popcorn die in zakken (van die heeeele grote) werd gedoneerd 
  door een lokale carnavalsvereniging
- buiten en binnen nieuwe spelletjes en sporten te ontdekken
- laptops aan te kopen zodat thuisscholing vlotter verliep
- een ruimer vakantiehuis te bekostigen 
- extra paaschocolade te verdelen
- …
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