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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: 5 medewerkers

admininstratieve dienst: 5 medewerkers

technische dienst en logistiek algemeen:
11 medewerkers

rechtstreekse hulpverleners
[afdelingscoördinatoren, begeleiders en 
logistiek medewerkers in de leefgroepen 
en in het dagcentrum]: 75 medewerkers

BEGELEIDINGEN IN  2021

PERSONEEL
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&

BEZETTING

totaal aantal begeleidingen
gestarte begeleidingen
afgeronde begeleidingen
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102 %
100 %
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  96 %
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contextbegeleiding
dagbegeleiding in groep
verblijf
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100,5 %

90,4 %

95,1 %

BROERS EN ZUSSEN IN DE WIEKSLAG

De Wiekslag vangt broers en zussen samen op als dat in het voordeel is van de kinderen. Kinderen die uit huis geplaatst worden, 
moeten afscheid/afstand nemen van veel bekende dingen (denk aan hun huis, eigen kamer, ouders). Voor velen is het helpend om 
als brussen (broers en zussen) samen geplaatst te worden. We kunnen een onderscheid maken tussen brussen die in dezelfde 
leefgroep verblijven en die in een aparte leefgroep verblijven.

Broers en zussen die samen in een leefgroep verblijven

In Sprankel worden meer broers en zussen samen aangemeld dan in 
de andere leefgroepen. Hiervoor is geen echte verklaring, maar het is 
waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de jonge leeftijd van  de aan-
gemelde kinderen. In Sprankel gaat het meestal om een eerste plaatsing 
waardoor de kinderen ook samen uit huis gehaald worden. In de oude-
re groepen hebben de jongeren vaker een verleden in de Bijzondere 
Jeugdzorg en zijn hun brussen bijvoorbeeld al alleen gaan wonen. 
We merken dat er voor- en nadelen zijn aan broers en zussen in dezelf-
de leefgroep te laten verblijven. In het begin vinden ze steun bij mekaar 
en kunnen ze hun verdriet met elkaar delen. Ze hebben dan iemand om 

op terug te vallen en daardoor wordt het gemis aan ‘thuis’ ook wat opgevangen. Ook ouders geven aan dat de pijn wordt verzacht 
als ze weten dat hun kinderen samen geplaatst worden.
Anderzijds zien we ook dat broers/zussen de ouderrol op zich nemen en door een gezamenlijke plaatsing kunnen ze hier moeilijk 
afstand van nemen. Doordat de oudere broer of zus vaak een beschermende rol aanneemt, merken we dat er een kans bestaat 
dat de jongere hierdoor minder zelfstandig kan ontwikkelen op socio-emotioneel vlak. 

Broers en zussen in verschillende 
leefgroepen 

Brussen die niet samen in een leefgroep ver-
blijven, lijken niet echt de vraag te hebben 
om elkaar te zien of samen dingen te doen. 
Vanuit onze ervaring is dat omdat ze elkaar 
in het weekend zien of omdat ze elkaar niet 
echt kennen omwille van het feit ze al op 
jonge leeftijd van elkaar gescheiden werden. 
Vanuit de Wiekslag vinden we het belangrijk 
dat kinderen familiebanden kennen en ver-
kennen, we moedigen contact tussen broers 
en zussen dus erg aan.
Een voorbeeld van 2 zussen: 
K.J. en L.J zijn niet samen opgegroeid en ver-
blijven in verschillende leefgroepen. Bij hen 
merken we dat er geen grote nood is om 
elkaar op regelmatige basis te zien of te ho-
ren hoewel wij dit als leefgroep stimuleren. De momenten dat ze elkaar wel zien, zijn bijvoorbeeld op de verjaardagen. Op andere 
momenten bouwen ze aan hun eigen pad. Als kinderen vanaf jonge leeftijd gescheiden worden door een plaatsing, lijkt het voor 
hen vaak moeilijker om affiniteit met elkaar te vinden.

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

IK WIL NIET SAMEN MET MIJN ZUSJE IN 
DEZELFDE LEEFGROEP ZITTEN OMDAT IK 
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MIJN ZUS EN IK ZITTEN NIET 
IN DEZELFDE LEEFGROEP 
MAAR WE STUREN ELKAAR 
WEL VAAK BERICHTJES
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de WIEKSLAG



PARTNERS IN PARENTING

JAARTHEMA

Op donderdag 3 en vrijdag 4 juni 2021 hebben we ons congres ‘geweldloos verzet en veiligheidsplanning in 
partnerschap’ georganiseerd  in samenwerking met  het OSD (Ondersteuningscentra en sociale diensten 
jeugdrechtbank). Gewoonlijk is dit een tweejaarlijks congres, telkens met de nadruk op geweldloos verzet. 
Zoals bij vele andere activiteiten is de oorspronkelijke planning voor oktober 2020 moeten verschuiven 
omwille van de coronapandemie.

In eerste instantie was er de hoop  om met de verschuiving  het congres  live te laten doorgaan in een 
grote zaal in Hasselt met de nodige veiligheidsmaatregelen. We wilden immers dat naast de inhoud en het 
leerelement, ook de ontmoeting tussen hulpverleners centraal stond. 
Het is helaas niet gelukt om dit te realiseren. Het is een succesvol digitaal congres geworden aan het ein-
de van de derde coronagolf.  Bijna 200 deelnemers uit België en Nederland hebben het congres vanuit 
hun huiskamer gevolgd, allemaal geïnspireerd door het thema ‘geweldloos verzet en veiligheidsplanning in 
partnerschap’. 

Op dag 1 lag de focus op ambulant werk in de jeugdhulp. Op dag 2 zoom-
den we in op het residentieel werken in de jeugdhulp. Telkens namen drie 

sprekers ons mee in de manier waarop zij de combi-
natie tussen geweldloos verzet en veiligheidsplanning 
zien. Via breakoutrooms, polls en video’s betrokken ze 
de deelnemers actief. Vanuit de Wiekslag vulden we de 
inzichten van de sprekers aan met dagdagelijkse prak-
tijk uit ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen. 

We deelden onze goede praktijk, ons grootste leren en mooiste uitdagingen. 
Het waren inspirerende dagen met veel afwisseling en uitwisseling met als grootste opbrengst de goesting 
waarmee we achterblijven. Goesting om nog beter werk te gaan doen met onze cliënten, om nieuwe 
inzichten uit te proberen, om nog harder samen te werken in de teams en om nog beter ‘support’ voor 
mekaar te zijn. Goesting om op deze manier verder te werken met OSD Limburg in partnerschap, met alle 
successen en hindernissen die bij een partnerschap horen. Ook goesting om een vormingstraject aan te 
gaan voor onze leefgroepbegeleiders met Carla Stals. Ook goesting om al aan ons volgend congres te gaan 
denken, want in 2023 is het weer zover! Hopelijk dan weer live, want ondertussen hebben we nog meer 
goesting en nood aan ontmoeting gekregen. 

CONGRES

AANBOD

Goede gewoontes worden in ere gehouden, zo ook 
de keuze voor een specifiek jaarthema. Eerder heb-
ben we  gefocust op het thema  ‘zuurstof ’ dat in-
middels in de dagelijkse werking verankerd is met 
‘zuurstofrondes’.  Bij de nieuwe medewerkers 
gebeurt dat op een dag over zelfzorg. 
Op die manier hebben we structureel 
aandacht voor het welzijn van 
onze medewerkers!

In 2021 hebben we als  jaar-
thema gekozen voor ‘onze 
fundamenten’. Hiermee ver-
wijzend naar de drie funda-
menten ‘oplossingsgericht 
werken, netwerkgericht wer-
ken en nieuwe autoriteit’. Deze  
vormen de kern van elke be-
geleiding!  Het zijn volgens ons 
geen methodieken, maar manieren van zijn, van in het leven en in het werk staan. 
De start van het jaarthema is voorbereid door alle leidinggevenden van de Wiekslag. We hebben sa-
men ‘uitgangsdefinities’ geschreven voor de fundamenten met bijbehorende schaalvragen. Vervolgens is 
iedere leidinggevende in gesprek gegaan met zijn of haar team en teamleden. In de gesprekken scoorde 
ieder individu en team zich op elk fundament om vervolgens individuele  en teamleerpunten vast te 
stellen. De cijfermatige score van 0 tot 10 op die schaal is niet van belang. Het gaat om wat iedereen 
al doet, passend bij het fundament (wat er al in je cijfer zit) en wat je nog meer kan doen om beter te 
worden (om een cijfer hoger te komen).
De gesprekken van de ondersteunende diensten hebben een extra stapje nodig gehad om de (vanuit 
begeleidingsperspectief) geschreven uitgangsdefinities  te herschrijven. 
 Alle medewerkers in de Wiekslag werken vanuit ‘ons huis’ en dus vanuit dezelfde fundamenten en 
bouwstenen.  Het is dus absoluut relevant om een vertaling in eenieders werk te maken!
Na de gesprekken, hebben leidinggevenden een korte terugkoppeling aan elkaar gegeven over het 
verloop van de  gesprekken en de leerpunten per team. Aan het eind van het jaar zijn er dan weer 
individuele en teamgesprekken gevoerd over de groei die is doorgemaakt en wat er nog nodig is om 
te versterken. 
Onze conclusie is dat Wiekslagmedewerkers al heel sterk zijn in het oplossingsgericht en netwerkge-
richt werken en met focus op nieuwe autoriteit. Het was helpend voor medewerkers om op deze 
manier in gesprek te gaan over de fundamenten van onze werking! Om die reden zullen we ook in 
2022 aandacht houden op de fundamenten en de bevraging uitbreiden met de bouwsteen ‘geweldloos 
verzet’.

INTERN

In 2020 hebben we ons opleidingsbeleid in de Wiekslag opnieuw geëva-
lueerd waardoor we in 2021 gestart zijn met een vernieuwd opleidings-
programma. 
Alle nieuwe medewerkers krijgen een 2 jaar durende interne opleiding. 
Dit traject begint met een startdag waarin de geschiedenis van de Wiek-
slag aan bod komt samen met een aantal praktische thema’s zoals het ge-
bruik van social media. Het eerste opleidingsjaar bestaat uit een basisop-
leiding waarin onze fundamenten terugkomen: oplossingsgericht werken, 
netwerkgericht werken en nieuwe autoriteit. Dit wordt aangevuld met 
een aantal bouwstenen zoals geweldloos verzet, veiligheidsplan met netwerk en verbindende communica-
tie. Het eerste jaar sluit af met een heerlijke dag rond zelfzorg. 
Het tweede jaar staan intervisiemomenten rond de thema’s van het eerste jaar op het programma en 
daarnaast komen nog een aantal andere bouwstenen aan bod, zoals positieve heroriëntering en werken 
met hoogconflict scheidingen. 
Onze vaste medewerkers blijven we ook uitdagen in het blijven leren. In 2021 hebben we de fundamenten 
als jaarthema gekozen; hierop hebben we groeigesprekken georganiseerd. Daarnaast bieden we de vaste 
medewerkers om de 3 maanden teamoverstijgende teams aan waarin we  intervisiegewijs ons beste 
denken naar boven halen. Als laatste hebben we 2 à 3 keer per jaar een themadag waarop medewerkers 
kunnen intekenen. Tijdens een themadag trachten we echt nieuwe input te geven aan de medewerkers. In 
2021 zijn er twee themadagen doorgegaan rond suïcidepreventie. 
Wanneer we zeggen dat er een aanbod is voor alle medewerkers bedoelen we ook echt alle medewer-
kers.  We hebben een aangepast aanbod voor onze logistiekers, administratie en technische dienst. Het 
jaarthema en de daarbij horende groeigesprekken voeren we, weliswaar aangepast, ook met ieder van hen. 
Ze nemen gedeeltelijk deel aan de basisopleiding en krijgen een eigen traject aangeboden rond verbinden-
de communicatie. We zijn erg trots dat we kunnen zeggen dat het overgrote deel van deze opleidingen 
wordt gegeven door onze eigen medewerkers.

OPLEIDING IN DE WIEKSLAG

Een belangrijke mijlpaal in 2021 was 
de dag dat we de boodschap kregen 
dat we erkend werden als P&P-part-
ner. In de Wiekslag zorgen we er al 
lange tijd voor dat kinderen en jon-
geren zoveel mogelijk in een gezin 
kunnen opgroeien. In eerste instantie 
liefst in hun eigen gezin of in een gezin 
dat voor hen gekend is. Bij familie of vrienden of als daar geen mogelijkheden zijn, in een gezin via pleegzorg. Toch is de situatie voor 
sommige kinderen zo dat ze langere tijd in een leefgroep verblijven. Als dat nodig is, kan dat, maar ook dan gaan we hard op zoek naar 
een gezin waar ze naast de leefgroep naartoe kunnen.  

P&P staat voor Partners in Parenting en is er voor kinderen en jongeren die (te) lang opgroeien in een leefgroep.  Voor hen gaan we op 
zoek naar een kleine of grote plek in een gezin, waar ze tijd kunnen doorbrengen in een warme gezinscontext. In samenwerking met 
Pleegzorg Limburg, bieden we een vorm van pleegzorg waar we intensief, gezinnen en kinderen opvolgen en begeleiden. Deze pleeg-
plek is op maat van elk kind, gaande van speelgezin (spelen zonder of met sporadische overnachtingen) tot ondersteunend pleeggezin 
(weekenden/vakanties) en perspectief biedend pleeggezin (wonen in het pleeggezin, al dan niet in combinatie met de leefgroep en de 
ouders) . 

Partners in Parenting is 10 jaar geleden gestart in 
OBC Bethanië en wordt vanaf 2021 in een piloot-
project uitgebreid naar andere voorzieningen in de 
verschillende provincies. In Limburg is de Wiekslag 
de nieuwe P&P partner.  Samen met Bethanië en 
Pleegzorg starten we eind 2021 een proces van af-
stemming en implementatie.  Dit proces zal een jaar 
duren en de bedoeling is dat we in de Wiekslag onze 
eigen P&P-praktijk uitbouwen in samenwerking met 
Pleegzorg. 

Onze eerste grote actie zal zijn om kandidaat-ge-
zinnen te vinden.  Eind 2021 is een grote campagne 
gevoerd door de P&P partners. Er zijn massaal posts 
op social media gedeeld,  folders in de brievenbus-
sen van de wijde omgeving van de leefgroepen be-
zorgd, medewerkers kregen materiaal zoals folders 
en inpakpapier om hun eigen netwerk aan te spreken. 
Kortom, heel Limburg heeft wel ergens over P&P ge-
hoord. Begin 2022 staat er een info-avond voor alle 
geïnteresseerden op de agenda. En dan is de volgen-
de stap om de kandidaat-P&P-gezinnen te selecteren 
en daarna te matchen met kinderen van onze leef-
groepen. We kijken uit naar onze eerste ervaringen 
en vooral naar de eerste reacties van de kinderen!  


