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2021 was een speciaal jaar waarin alle medewerkers van de Wiekslag ondanks de corona-uitdagingen het beste 
van zichzelf hebben gegeven! 
Mondmaskers, digitaal werken, kinderen en personeel in isolatie, … Het heeft onze mensen niet tegengehouden 
om de kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen. 
De bezettingscijfers liggen weer allemaal boven de 90% en daarbovenop zijn nog extra engagementen aangegaan. 
In de verdere uiteenzetting kan u ook ‘scores’ ontdekken die het engagement van alle Wiekslagmedewerkers 
weergeven.
Net als elk jaar hebben we in 2021 gereflecteerd over onze manier van werken en over onze kwaliteit. Zoals het 
streven is, zijn ook op dit gebied geen ‘onvoldoendes’ naar boven gekomen. 
Eén van de thema’s die we onder de loep hebben genomen is de personeelstevredenheid. Binnen de Wiekslag 
investeren we continu in opleiding van personeel omdat we dat als een cruciaal kwaliteitspunt zien.  
Extra aandacht voor het thema personeelstevredenheid is mede de aanzet geweest om het scholingsbeleid van de 
Wiekslag nog steviger neer te zetten. 
Mijn beste hoop is dat u bij het lezen van dit kwaliteitsverslag kan zien, lezen en ervaren hoe kwalitatieve hulpver-
lening in de Wiekslag vorm krijgt en vasthoudt.

Liesje Reynders
Algemeen directeur
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Grafiek 1 

BEZETTING PER MODULE
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BEZETTING

De bezetting wordt uitgedrukt in procenten, waarbij 100 % staat voor volledige invulling van de erkende capaci-
teit alle dagen van het jaar.  De Vlaamse overheid geeft hier een ondergrens van 80% aan.

In 2021 is de jaarbezetting 95,30%.  Dit percentage komt uit het registratie-instrument van de Vlaamse overheid 
BINC (Begeleiding In Cijfers) en geeft weer wat ons bezettingspercentage is ten opzichte van het aantal erkende 
modules. . Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de gemiddelde bezetting binnen jeugdhulp in 2021 vanuit 
het Agentschap. We verwachten redelijk gemiddeld te scoren als Wiekslag aangezien we in 2020 een bezetting 
hadden van 94,80% ten opzichte van een gemiddelde in de jeugdhulp van 94%.

Ofschoon de totale gemiddelde bezetting binnen de Wiekslag 95,30% bedraagt, zit er een verschil op module-        
niveau.  Voor de overheid telt de bezetting op organisatieniveau.  Voor de organisatie is het echter relevant ook 
de bezetting op moduleniveau [Grafiek 1] in kaart te brengen.

In Grafiek 1 is te zien dat contextbegeleiding in functie van veiligheidsplanning geen vergelijk in bezetting 
heeft t.o.v. de voorgaande jaren. De Wiekslag heeft in 2021 een bijkomende erkenning van 6 modules en sinds 
01/05/2021 ook 4 tijdelijke modules voor een jaar gekregen voor deze hulpverleningsvorm.

1. KERNCIJFERS



5

BEZETTING PER CLUSTER
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Grafiek 1 en 2 laten zien dat er voor de module verblijf een stijging is. De cijfers van 2021 zijn meer in lijn met de 
bezetting verblijf van 2019. We schrijven deze stijging voornamelijk toe aan het terug opstarten van de reguliere 
manier van werken in nog voortdurende bijzondere coronatijden. In 2020 waren er minder opstarts na een stop-
zetting van verblijf. Reden hiervoor was dat de stopzetting van administratieve aard was; begin corona moesten 
kinderen en gezinnen (in overleg met de verwijzer en begeleiding) kiezen voor verblijf thuis of in de Wiekslag. Als 
er voor verblijf thuis werd gekozen en verblijf dus stopgezet werd, dan was dit niet per definitie een definitieve 
keuze en konden we deze vrijgekomen plek dus niet herinvullen. 

Grafiek 1 geeft een overzicht van alle erkende modules en hun bezettingsgraad. Hoewel de bezetting op modu-
leniveau ons waardevolle info geeft, is de clustering ook een belangrijke indicator. Grafiek 2 toont de bezetting 
volgens de drie clusters die vooropgesteld zijn door ons agentschap Opgroeien; contextbegeleiding (verzameling 
van alle erkenningen die onder contextbegeleiding vallen, inclusief deze gekoppeld aan verblijf), dagbegeleiding 
in groep (dagcentrum) en verblijf (38 erkende residentiële plekken).  



7

BEGELEIDINGSDUUR PER MODULE

Grafiek 3
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De begeleidingsduur van de modules die in 2021 zijn afgerond is te zien in Grafiek 3. De grafiek geeft een zicht 
op de gemiddelde begeleidingsduur per module. We zien dat de meeste modules een afronding hebben tussen 
de 3 en 6 maanden. Alleen de breedsporige contextbegeleiding duurt gemiddeld wat langer (6 maanden tot 
een jaar). Wanneer we alle modules samennemen zien we dat 76,30% (74% in 2020) minder dan 1 jaar duurde, 
8,67% van de trajecten (6,30% in 2020) duurde 1 tot 1,5 jaar, 10,41% van de trajecten (13,80% in 2020) langer 
dan 1,5 jaar. 8 trajecten (4,62%) liepen langer dan 3 jaar (10 in 2020). We zien hierin een voorzichtige tendens 
naar iets minder lange begeleidingen.  Dit is echter met veel voorzichtigheid te interpreteren gezien de geringe 
verschuiving én toch nog een bijzonder coronajaar.
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BENUTTING PER CLUSTER
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Naast bezetting, is benutting een belangrijk gegeven. Waar bezetting meet hoeveel van de erkende modules 
ingevuld zijn, meet benutting binnen de modules in hoeverre er effectief een overnachting is voor de residentiële 
plekken, deelname aan groepsbegeleiding er is voor het dagcentrum en hoeveel uren face to face contact ten 
opzichte van het vooropgestelde aantal er is voor de diverse soorten contextbegeleiding.

Voor de residentiële plaatsen is 100 % benutting gelijk aan 365 dagen x 38 (erkende capaciteit) = 13.870 dagen. 
Eén dag benutting is een dag dat de jongere in de Wiekslag overnacht. 
We realiseerden een benutting van 74,20 %  [Grafiek 4] (in 2020 was dit 65,90%). Concreet wil dit zeggen dat een 
jongere gemiddeld 5,2 nachten op 7 nachten in de Wiekslag verblijft. Dit wil eveneens zeggen dat de jongere de 
overige nachten reeds in zijn context kan verblijven. 

Voor dagbegeleiding in groep realiseerden we een benutting van 85,30% (in 2020 was dit 60,30%). De betekenis 
van benutting voor de plaatsen dagbegeleiding in groep (dagcentrum), is vergelijkbaar en berekend op het aan-
tal dagen dat een kind deelneemt aan de groepsbegeleiding. Gemiddeld waren de kinderen 4 dagen op 5 dagen 
(werkweek) in het dagcentrum. 

De benutting van de erkende capaciteit contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wo-
nen wordt anders berekend. De benutting gaat hier over het aantal uren face to face begeleidingscontact met de 
cliënten. We streven hier naar 100 % van de door het Agentschap opgelegde norm. Grafiek 4 laat de benutting 
voor contextbegeleiding zien. In zijn totaliteit realiseerden de contextbegeleiding een benutting van 83,40 % (tov 
95,60% in 2020).

BENUTTING



OUDERGROEPEN

2. ENGAGEMENTEN
Bezetting en benutting wordt gemeten op basis van de erkenningen die de Wiekslag heeft. Als er meer gezin-
nen in begeleiding zijn dan waarvoor we een erkenning hebben, dan vertaalt zich dat in een bezetting boven 
de 100% en worden ze niet als ‘extra’ gezien. Ook extra inspanningen bij begeleidingen (die soms ook een extra 
vergoeding inhouden), zien we niet als extra. Dan kan je denken aan meer 1 op 1 begeleiding voor een kind dat 
in de Wiekslag verblijft waardoor er extra personele middelen ingezet worden. Enkel de begeleidingen die we 
buiten onze erkenning opnemen, zien we als extra begeleidingen. In 2021 startten we 18 (10 in 2020) nieuwe 
extra begeleidingen.
Extra begeleidingen zien we als een engagement aan de maatschappij. We organiseren ons zo efficiënt mogelijk 
zodat we op deze vragen kunnen ingaan. De engagementen zijn echter niet allen van dezelfde aard. Een aantal 
engagementen worden uitgevoerd zonder extra middelen zoals de oudergroepen en de inzet van Positieve Her-
oriëntering in andere modules. Andere engagementen kennen een financiering achteraf.
Het achteraf bekostigen van trajecten lijkt toe te nemen binnen de sector. Dit houdt in dat er een extra vraag 
gesteld wordt aan de organisatie, bijvoorbeeld voor het opmaken van veiligheidsplannen of het starten van een 
‘delictgerichte contextbegeleiding’. Wanneer je hier dan personeel voor aanwerft, krijg je na afloop van de bege-
leiding een vergoeding gebaseerd op de duur van die begeleiding. Dit is een geheel andere financieringsweg dan 
de vooraf financiering van personele middelen op basis van de erkende capaciteit.

Ook in 2021 heeft de Wiekslag oudergroepen aangeboden. Ouders van kinderen die zeer moeilijk gedrag stel-
len, komen om de twee weken samen om binnen de kaders van geweldloos verzet gesterkt te worden in hun 
ouder-zijn. Tussen de bijeenkomsten door hebben ouders de mogelijkheid vragen te stellen aan hun begeleider. 
In 2021 waren er vier oudergroepen actief. In totaal werden er ongeveer een 28-tal gezinnen op deze manier 
ondersteund. Vanwege de coronamaatregelen gingen de bijeenkomsten online door tussen januari en augustus. 
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POSITIEVE HERORIËNTERING (PH) IN ANDERE MODULES
Het PH-team in de Wiekslag (medewerkers die de erkende module Positieve Heroriëntering (PH) uitvoeren) doet 
meer dan wat ze volgens de strikte erkenning moeten doen. Het team heeft in 2021 bij 47 begeleidingen extra 
hulp geboden. Het gaat dan om een toevoeging vanuit PH in een bestaande begeleiding. 

PH is een manier van begeleiden die focust op verbinding van mensen door te communiceren over hun geraakt-
heid, hun gevoel en hun eigen aandeel in de huidige situatie. Deze specifieke methodiek is soms een welkome 
ondersteuning of aanvulling in lopende trajecten.

Voorbeelden van die extra PH-ondersteuning zijn: enkele keren in gesprek gaan bij een gezin dat in de nazorgfase 
zit of een medewerker die een begeleiding doet methodieken vanuit PH aanreiken zodat die medewerker zelf de 
andere insteek kan meenemen.

HORIZON MET KORT VERBLIJF
Ook voor de relatief nieuwe module delictgerichte contextbegeleiding was er in 2021 een grotere vraag dan ons 
erkende aanbod. De grote druk binnen de gemeenschapsinstelling heeft gemaakt dat er extra financiële middelen 
waren voor het (thuis)begeleiden van minderjarigen die een delict gepleegd hebben. . In 2021 hebben we 4 extra 
begeleidingen opgestart voor jongeren die een delict gepleegd hadden (in 2020 waren dit er 3).

Van september tot en met  oktober konden we weer even live samenkomen. Daarna werd alles weer in het werk 
gesteld om de oudergroepen online te laten doorgaan. De ouders werkten ook met een WhatsAppgroepje om 
mekaar te ondersteunen tussen de bijeenkomsten door. Ook konden ze beroep doen op telefonische ondersteu-
ning door hun begeleider.
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VEILIGHEIDSPLANNING VOOR DE ZORGGARANTIE VAN HET JONGE KIND

Eén van de ‘projecten’ met financiering achteraf is ‘zorggarantie voor het jonge kind’. De focus ligt op veiligheid 
creëren voor kinderen vanaf het begin van de zwangerschap tot en met de leeftijd van 3 jaar wanneer er geen 
reguliere begeleidingen beschikbaar zijn. De Wiekslag neemt vanaf de start van dit project deel aan de stuurgroep 
en heeft zich geëngageerd om veiligheidsplannen op te maken voor gezinnen waar kinderen uit huis geplaatst 
dreigen te worden omwille van onveiligheid.

Vanuit de Wiekslag werd in 2018 voor 1 gezin een veiligheidsplanning met het netwerk gestart. In 2019 deden 
we ditzelfde voor 7 gezinnen en voor 1 gezin koppelden we hier ook een contextbegeleiding aan vast. In 2020 
hebben we 4 van deze vragen kunnen beantwoorden. In 2021 werd de vraag nog groter en is er voor 11 gezinnen 
een veiligheidsplanning met het netwerk gestart.

INTERSECTORAAL PRIORITAIR TE BEMIDDELEN HULPVRAGEN (IPH)

IPH middelen zijn een soort van rugzakfinanciering voor kinderen of jongeren die extra zorg of begeleidingsnoden 
hebben. Het gaat dan om zeer kwetsbare kinderen en jongeren die zonder de invulling van die extra noden naar 
een intensievere vorm van hulp zouden moeten overstappen. In 2021 heeft de Wiekslag IPH middelen ontvangen 
voor 1 jongere. De middelen werden ingezet door extra personele uren in te zetten voor de individuele begeleiding 
van de jongere. 
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3. KWALITEITSZORG

Vanuit het Agentschap Opgroeien is er de jaarlijkse verwachting om een verslag te schrijven over de kwaliteitszorg 
in onze organisatie. Het kwaliteitskader krijgen we aangeleverd via het EFQM model, dat bestaat uit vijf thema’s 
met subthema’s. In de Wiekslag hebben we een meerjarenplan waarbij elk thema structureel om de vier jaar aan 
bod komt. Het is de bedoeling dat we elk jaar het thema dat op de planning staat, scoren via het zelfevaluatie- 
instrument en hieraan verbeteracties koppelen. Het kwaliteitshandboek zorgt voor de borging van alle documen-
tatie en processen. 
Voor ons was 2021 een rustig jaar op het vlak van kwaliteitszorg. De medewerkersresultaten en samenlevings-
resultaten stonden op de agenda. Laat dat nu net twee domeinen zijn waarop we in onze dagdagelijkse werking 
volop op inzetten. In de kwaliteitsgroep hebben we in 2021 vooral de tijd genomen om deze dagdagelijkse acties 
te bundelen, expliciteren en evalueren. 
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KWALITEITSZORG     
Organisatie en visie 
Betrokkenheid      
Methodieken en instrumenten   
Verbetertraject    
KERNPROCESSEN    
Onthaal van de gebruiker  
Doelstellingen en handelingsplan   
Afsluiting en nazorg  
Pedagogisch profiel     
Dossier-beheer     
GEBRUIKSRESULTATEN    
Klachten-behandeling  
Gebruikers-tevredenheid
Effect van de hulpverlening
MEDEWERKERSRESULTATEN 
Personeels-tevredenheid
Indicatoren en kengetallen
SAMENLEVINGSRESULTATEN
Waardering strategische partners   
Maatschappelijke opdrachten / tendensen
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4. ZELFEVALUATIES

   MEDEWERKERSRESULTATEN: PERSONEELSTEVREDENHEID: score 3
We hebben afspraken over het meten van de personeelstevredenheid: we bevragen deze tweejaarlijks via de ver-
trouwenspersonen. De conclusies hiervan gebruiken we als input voor beleidsvoering, namelijk door bespreking 
op de beleidsvergadering. Daarnaast voeren we een beleid om signalen en input van medewerkers op te vangen 
en hierover te communiceren. Dit doen we via de zuurstofronde, loopbaangesprekken of andere (informele) ge-
sprekken op vraag van de medewerkers. Vragen van medewerkers worden besproken en ze krijgen een antwoord. 

   MEDEWERKERSRESULTATEN: INDICATOREN EN KENGETALLEN: score 3
We houden de personeelskengetallen jaarlijks bij en bespreken deze systematisch op het Bestuursorgaan van 
de Wiekslag. We krijgen jaarlijks feedback over hoe onze organisatie zich verhoudt tot andere aanbieders in de 
Vlaamse Jeugdhulp en welke de evoluties zijn in onze organisatie. 
We kiezen ervoor om hier geen verbeteracties voor op te zetten, we willen dit op deze manier behouden. Het 
zou te gecompliceerd worden om de personeelskengetallen systematisch te evalueren en bij te sturen en deze te 
linken aan andere thema’s. Bovendien zijn de evoluties altijd in lijn van de verwachtingen. 
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   SAMENLEVINGSRESULTATEN: WAARDERING STRATEGISCHE PARTNERS: score 3
We nemen initiatief om de waardering van de strategische partners na te gaan in bestaande overleggen, bvb rond 
Horizon-begeleiding (delictgerichte contextbegeleiding), CB SOS (contextbegeleiding in functie van veiligheids-
planning). Daarnaast evalueren we lopende begeleidingen om de drie maanden op casusniveau met verwijzers 
tijdens een driehoeksoverleg. We willen dat op deze manier blijven doen. We kiezen er dus voor om strategische 
partners niet systematisch algemeen te gaan bevragen om te waken voor overbevraging bij hen.  

   SAMENLEVINGSRESULTATEN: MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHTEN / TENDENSEN: score 5
We trachten proactief en constructief maatschappelijke tendensen te beïnvloeden: onze fundamenten en bouw-
stenen zijn een weerspiegeling van de maatschappelijke tendensen. vb. SOS, oplossingsgericht werken, NVR,… 
Daarnaast zetten we mee in op nieuw ontwikkelde modules die voortvloeien uit maatschappelijke tendensen zoals
        - Ligant inzetten omdat de populatie in verblijf zwaarder wordt
        - Route 4: kleinschalige woonvoorzieningen om jongeren die de leefgroep ontgroeid zijn maar nog 
  niet klaar zijn om alleen te wonen een plekje te geven
        - veilig verblijf om jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden en tijdelijk 
  beveiliging nodig hebben op te vangen
        - Partners in Parenting om kinderen die anders te lang in een leefgroep zouden verblijven een 
  plekje in een gezin te bieden
        - …
Daarnaast participeren we in diverse overleggen over overkoepelende thema’s / maatschappelijke tendensen. 
We scoren het hoogste niveau en streven er uiteraard naar om dit vast te houden.
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Onze organisatie heeft afspraken over het meten van de personeelstevredenheid. Deze meting gebeurt tweejaar-
lijks via de vertrouwenspersonen. De laatste afname was eind 2020. De gegevens werden geanalyseerd en de 
conclusies meegenomen als input voor de beleidsvergadering. 

Uit de conclusies van de bevraging blijkt een grote tevredenheid. Op basis hiervan konden we geen verbeteracties 
formuleren. We zijn tevreden met de huidige systematiek van bevraging. Medewerkers zijn tevreden als ze input 
mogen geven, een antwoord krijgen, er naar hen geluisterd wordt en er rekening met hen gehouden wordt.
 
Om de hoge mate van tevredenheid te behouden, hebben we in 2021 volgende acties ondernomen:

       - De procedure meter/peterschap voor nieuwe medewerkers opnieuw onder de aandacht gebracht op de 
 beleidsvergadering. 
       - De procedure hervatten van het werk na langdurige afwezigheid opgemaakt, met inspraak van de afde
 lingscoördinatoren. 
       - Het VTO-beleid geëvalueerd en bijgesteld. 

5. REALISATIES
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We vinden het VTO-beleid een belangrijk item om personeelstevredenheid hoog te houden én om de kwali-
teit van de hulpverlening te blijven garanderen. We zijn ervan overtuigd dat we een sterk VTO-beleid hebben 
uitgebouwd. Enerzijds hebben we de basisopleiding voor nieuwe medewerkers bijgestuurd. Nieuwe mede-
werkers volgen nu een interne basisopleiding van twee jaar, waarbij ze starten met een startdag voor nieuwe 
medewerkers en daarna een basisvorming krijgen in het eerste jaar van oplossingsgericht en netwerkgericht 
werken, Signs of Safety, Family Finding, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. In het tweede jaar richt de 
vorming zich naar meer verdieping met supervisies en vorming rond de bouwstenen, zoals Positieve Her-
oriëntering. Anderzijds hebben we het aanbod voor alle medewerkers verder uitgewerkt. We bieden twee 
themadagen per jaar aan rond een thema waar vraag naar is bij de medewerkers. De TOT’s (teamoverstijgen-
de teams) blijven we eveneens organiseren om intervisiegewijs casussen te bespreken vanuit een specifieke 
focus zoals oplossingsgericht werken, geweldloos verzet, netwerkgericht werken, ...  

Elk jaar formuleren we een jaarthema voor VTO. Voor 2021 was dit het verstevigen van de fundamenten van 
het methodisch huis. Hiermee zijn we aan de slag gegaan per team én per medewerker. Elke medewerker 
en elk team heeft een groeiplan gemaakt. We hebben in de teamoverstijgende teams extra ingezet op de 
fundamenten. 
Daarnaast hebben we in 2021 ons tweejaarlijkse congres georganiseerd met als thema ‘Geweldloos verzet 
en veiligheidsplanning in partnerschap’. Uiteraard was het congres een grote boost in ons VTO-beleid voor 
dit jaar.  
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We maken ons op voor een pittiger jaar op het vlak van kwaliteitszorg in 2022, vermits dan de 
kernprocessen aan bod zullen komen. Deze zelfevaluaties staan gepland: 
 -   Kernprocessen - Onthaal van de gebruiker
 -   Kernprocessen - Doelstellingen en handelingsplan
 -   Kernprocessen - Afsluiting en nazorg
 -   Kernprocessen - Pedagogisch profiel
 -   Kernprocessen - Gebruikersdossier

De resultaten van de zelfevaluatie zullen bepalen welke specifieke acties er worden uitgezet. In elk geval 
zullen we de procedures van het kwaliteitshandboek die te maken hebben met de kernprocessen, evalueren 
en eventuele aanpassingen doorvoeren. We zullen hiervoor op zoek gaan naar een gepaste manier om input 
van cliënten te krijgen. Daarnaast zullen we de procedures op de beleidsvergadering bespreken om ze nog 
eens onder de aandacht te brengen van de afdelingscoördinatoren en zij op hun beurt bij de teams. Digita-
lisering van de cliëntendossiers zal een groot actiepunt zijn. 2022 zal een overgangsjaar zijn waarin we alle 
nodige processen zullen omvormen van een papieren naar een digitaal gebruikersdossier. 
Daarnaast zullen we in 2022 een aantal procedures toevoegen aan het kwaliteitshandboek, zoals procedure 
voedselveiligheid en procedure verdwijning van een kind of jongere in verblijf.

6. KWALITEITSPLANNING 2022



2021 was een speciaal jaar waarin 
alle medewerkers van de Wiekslag 
ondanks de corona-uitdagingen het 
beste van zichzelf hebben gegeven! 


