DE WIEKSLAG IN CIJFERS

NIEUW IN DE WIEKSLAG

DIRECTIETEAM
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Directeur Leen Colemont gaat op pensioen en
draagt de fakkel over aan een nieuw samengesteld directieteam dat bestaat uit Liesje Reynders
(algemeen directeur), Ivan Nulens (directeur
hulpverlening), Sophie Pousset (directeur hulpverlening) en Erwin Penxten (directeur ondersteunende diensten).
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Terwijl jonge mensen algemeen langer afhankelijk zijn van hun ouders, is dit voor de jongeren in
de Wiekslag niet anders. Meerderjarigheid is een juridisch begrip en zegt niets over maturiteit of
over vaardigheden en middelen om zelfstandig in het leven te staan. Hulpvragen stoppen niet bij
de wettelijke meerderjarigheid op achttien jaar. De Wiekslag heeft zich altijd sterk gemaakt om
hulpverlening ook na achttien jaar verder te zetten. Met een goede aanpak lukt dat meestal tot
de leeftijd van eenentwintig jaar.
Vanaf 2019 biedt de overheid de mogelijkheid om jongeren tot hun vijfentwintigste te begeleiden.
Op een bepaald moment is de leefgroep niet meer de gewenste leefsituatie voor jongeren terwijl
op zichzelf wonen voor velen nog niet haalbaar is. De stap naar zelfstandig wonen is vaak te groot.
Ook de Vlaamse overheid onderkent dit. Met het project “kleinschalige woonvormen” krijgen
verschillende organisaties in Vlaanderen de mogelijkheid om jongvolwassenen een tussenstap aan
te bieden.
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Eind 2018 krijgt de Wiekslag bericht dat we in 2019 vier kleinschalige woonvormen mogen oprichten. Vier jongeren zullen samen huizen in dit nieuwe project dat de naam Route 4 krijgt.
Twee begeleiders ondersteunen de jongeren in hun weg naar zelfstandigheid. Zij zijn op beperkte
momenten tijdens de dag in de woning aanwezig en maken afspraken op maat van de jongeren.
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54,42

verblijf [38]
dagbegeleiding in groep [10]
breedsporige contextbegeleiding [32]
laagintensieve contextbegeleiding [22]
contextbegeleiding in functie van
positieve heroriëntering [19]
kortdurende intensieve
contextbegeleiding De Vuurtoren [10]
contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen [18]

VERDELING IN AANTAL MEDEWERKERS
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directie en verantwoordelijken:
4 medewerkers
admininstratieve dienst: 5 medewerkers
technische dienst en logistiek algemeen:
7 medewerkers
rechtstreekse hulpverleners
[afdelingscoördinatoren, begeleiders en
logistiek medewerkers in de leefgroepen
en het dagcentrum]: 72 medewerkers
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De Wiekslag biedt begeleiding aan 153 gezinnen: met verblijf (Meisjesgroep, Jongensgroep, 17-plus, Sprankel),
met dagbegeleiding in groep (de Ark), in het gezin (Kristal en Zevensprong) en op eigen benen (de Brug).
Hoofdzetel: Wetzerstraat 14, 3570 Alken - Tel. 011/31.27.43 • www.dewiekslag.be
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de WIEKSLAG

AANTAL ERKENDE PLAATSEN PER MODULE

JAARVERSLAG
2018

60 JAAR DE WIEKSLAG • FEEST

ONDER DE AANDACHT IN DE WIEKSLAG

25 maart 2018, de Wiekslag bestaat 60 jaar! Het startschot van een feestjaar met verschillende evenementen.

NIEUWBOUW

In mei mogen we verhuizen naar de nieuwbouw in
de Wetzerstraat van Alken. Eerst is de hoofdzetel aan
de beurt (directie, administratie, technische dienst en
thuisbegeleidingsdienst Kristal). Net voor het zomerverlof verhuizen de Jongensgroep en 17-plus.

CONGRES

Vanzelfsprekend is er goed nagedacht om de bouw te
optimaliseren voor de jongeren die er in gaan verblijven. Zo is er gekozen voor twee aparte bovenverdiepingen aan de uiteinden van elk gebouw. In elke blok
slapen 5 jongeren, op die manier wordt het kleinschalige gevoel behouden. Rondom de huizen is er veel
ruimte voor sport en spel. Op het grasveld staat een
groot kunstwerk van Warner Berckmans dat door jongeren zelf is uitgekozen.
Diverse feestelijkheden vinden midden mei plaats om
dit gebeuren te vieren. Allen die geïnteresseerd zijn in
de Wiekslag, benieuwd zijn naar de gebouwen of de
kunst die we tijdelijk mochten tentoonstellen, komen
een kijkje nemen.
Kers op de taart van de feestelijkheden is de nominatie van de campus Wetzerstraat voor ‘De
Wienerberger Brick Award’. Deze ondersteunt innovatie en creativiteit met keramische materialen, een wedstrijd over heel de wereld. We duimen om bij de 50 genomineerden te geraken
en mogelijk meer.

Jongeren verhuizen naar
de nieuwbouw met hulp
van hun eigen netwerk.
Familie en vrienden
richten samen met de
jongeren hun kamers in.

BOEK

De rijke geschiedenis van 60 jaar de Wiekslag wordt samengebracht
in een boek. Het verhaal van de Wiekslag in woord en beeld en met
een tijdlijn. Een verhaal van focus, innovatie en continuïteit. Verschillende medewerkers en cliënten illustreren met persoonlijke getuigenissen de chronologische beschrijving van de ontwikkelingen binnen
de Wiekslag.

VORMING
&
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Op 27 september 2018 ontvangt de
Wiekslag 150 geïnteresseerden uit diverse windhoeken op haar tweede
congres van Geweldloos Verzet. Vier
internationale experten, onze eigen
deskundigen en ouders nemen het publiek mee in de laatste ontwikkelingen
omtrent geweldloos verzet. Er is veel
aandacht voor de verbinding tussen geweldloos verzet en thema’s als trauma en adoptie/pleegzorg en hoe een groepswerking helpend kan
zijn voor de ouders. Het is een boeiende dag waar met name de getuigenissen van ervaringsdeskundigen niemand onberoerd laten.

In de Wiekslag is er continu aandacht
voor vorming van personeel. In 2018
worden alle nieuwe begeleiders door
interne experten geschoold in oplossingsgericht werken, geweldloos
verzet, bemiddeling en verbindende
communicatie. Daarnaast hebben alle
begeleiders een vierdaagse opleiding
van Vraagkracht gevolgd over BRIEF
(een specifieke manier van oplossingsgericht werken). Leidinggevenden koppelen hier nog twee dagen aan vast om
ook het oplossingsgericht leidinggeven
in de Wiekslag beter in de vingers te
krijgen.
Nieuw in 2018 zijn de teamoverstijgende teams. Medewerkers kiezen vijf keer
per jaar om met collega’s uit meerdere
afdelingen in gesprek te gaan over één
van de aangeboden thema’s. Deze thema’s zijn zeer uiteenlopend en worden
begeleid door interne of externe deskundigen. Zo brengt het Centrum voor
Alcohol en Drugsverslaving de laatste
nieuwe inhouden over verslaving en
deelt een intern expert kennis over het
vlaggensysteem ter inschatting van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

JOS-DAG

In de Wiekslag zijn naar school gaan en een diploma halen belangrijke kwaliteitsindicatoren voor onze
hulpverlening. Het hele jaar door wordt hierop ingezet en speciaal voor de start van het nieuwe schooljaar komen begeleiders uit alle afdelingen samen. Het
is de aftrap van een nieuw schooljaar.
De JOS-dagen (Jongeren Op School) worden al sinds
2015 georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is om
het JOS-idee fris en actueel te houden, ervaringen en
goede praktijken uit te wisselen en mekaar te stimuleren. Op die manier wordt er aan kruisbestuiving gedaan zodat alle medewerkers opnieuw een jaar lang
jongeren en ouders inspireren over het belang van
school in de ontwikkeling van kinderen.
Ook in 2019 blijft onze JOS-dag bestaan, hij wordt
zelfs uitgebreid. We merken dat jongeren het niet
altijd even gemakkelijk hebben op school en/of om
naar school te (blijven) gaan. We organiseren tijdens
het schooljaar nog een extra JOS-dag voor begeleiders om met elkaar goede praktijken uit te wisselen
wanneer school niet vanzelfsprekend is. De deelnemende begeleiders nemen dit vervolgens mee naar
hun teams en de gezinnen die ze begeleiden.
CONCRETE VOORBEELDEN
- ouders ondersteunen in huiswerkbegeleiding
- samenwerking met een professioneel netwerk
voor huiswerkbegeleiding, zoals Auxilia
- de smartschoolaccount van elke jongere op het
bureaublad van de begeleiders
- de context inschakelen om de jongeren mee te
motiveren, o.a. door sms’jes
- belangstelling tonen door o.a. naar bezoekdagen
van de school gaan
- samenwerking met het OCMW (geen leefloon
indien je niet naar school gaat)
- de school uitnodigen in het dagcentrum om onze
werking te tonen
- aanklampend werken en vasthoudend zijn elke dag
opnieuw
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