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Voorwoord 
 

Wat een jaar! 2020 zal nog lang herinnerd worden. Dat heeft uiteraard te maken met de pandemie 

die ons overviel in maart 2020 en die tot op de dag van vandaag scherpe implicaties heeft voor de 

werking van ’t Pasrel. Tegelijkertijd was er in ’t Pasrel net een beweging aan de gang van herbronnen, 

herorganiseren en vooruit kijken. Het is met enige fierheid dat ik vaststel dat we stevig zijn blijven 

staan als organisatie en dat we er zelfs in zijn geslaagd om in dit vreemde jaar allerlei processen in 

gang te trekken die ons als ’t Pasrel nog meer toekomstklaar moeten maken. Dat is gelukt door de 

niet aflatende inzet van de mensen die ’t Pasrel mee maken, op alle vlakken: elk van onze 

personeelsleden en onze bijzonder geëngageerde beheerraad. 

In het jaar- en kwaliteitsverslag dat voor u ligt, zult u in meer detail lezen wat 2020 voor ’t Pasrel 

heeft betekend. Laat het mij daarom volstaan om hier een aantal grote tendensen mee te geven. 

Qua covid-19 is 2020 grotendeels een jaar van crisismanagement geweest, met golven qua 

intensiteit.  

Tijdens de eerste lockdown werden zoveel mogelijk kinderen die veilig thuis konden blijven, 

ambulant verder begeleid. In het huis in Halle en Schaarbeek had dit geen grote impact op de grootte 

van de leefgroep, maar in het huis van Vilvoorde waren toevallig een aantal dossiers op het eind van 

hun termijn en kon er voor een aantal andere dossiers ambulant worden geschakeld. Omdat we nog 

geen idee hadden van wat er op ons zou afkomen, hebben we ervoor gekozen de leefgroep in 

Vilvoorde te sluiten, zodat we personeel van dat huis in de andere huizen konden inzetten ter 

ondersteuning bij ziekte/besmetting. Die inschatting heeft geloond. Fijne bijkomstigheid is dat het 

ons personeel in de verschillende huizen toeliet om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen 

én te ervaren.  

Er is in deze eerste lockdown periode in snel tempo ingezet op digitalisering van de hulpverlening. 

Daarbij is door onze enthousiaste begeleidersequipe heel creatief gezocht naar manieren om toch 

contact te houden met jongeren en/of hun ouders en netwerken. Er werd met hulp van verschillende 

financieringsbronnen (Agentschap Opgroeien, subsidie Koning Boudewijnstichting, giften,...) een 

uitbreiding gerealiseerd van digitale middelen (laptops, ipads, smartphones) die zowel hulpverlening 

als ‘thuis’ onderwijs moesten faciliteren. Ondanks de grote geleverde inspanningen, werd toch ook 

vrij snel duidelijk dat hulpverlening een stiel is die verbinding, vertrouwen en menselijkheid nodig 

heeft om tot haar recht te komen en dat digitalisering ervan toch maar een zeer mager afkooksel 

kan bieden. 

Die eerste lockdown heeft bijzonder hoge eisen gesteld aan het management van de organisatie: 

draaiboeken die soms de volgende dag alweer achterhaald waren, lange discussies over de 

toepassing van de maatregelen zonder de basisprincipes van hulpverlening aan kwetsbare jongeren 

uit het oog te verliezen, moeilijke oefeningen rond personeelsinzet en een versnelde invoer van 

(structureel) thuiswerk. Middenin deze periode vertrok ook de administratief en financieel 

coördinator en was onze sterkhouder qua boekhouding uit door ziekte. Ook in maart-april wierven 

we vijf nieuwe begeleiders aan, die uiteraard allemaal de nodige inwerking verdienden.   

Qua besmettingscijfers in onze huizen hebben we de covidcrisis relatief goed doorgemaakt: de 

besmettingen van personeel en jongeren waren meestal geïsoleerd, sommige leefgroepen moesten 

een aantal keer in quarantaine, maar zonder grote uitbraken. Uiteraard is het crisisteam wel 
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minstens een tiental keer in spoed bij elkaar moeten komen omwille van besmettingen/testen en 

het uitwerken van de gevolgen daarvan. 

’t Pasrel engageerde zich tijdens deze covidperiode ook om bijkomend crisisopvang te doen, ook van 

jongere kinderen (0-3 j.). Uiteindelijk werd hier zeer beperkt gebruik van gemaakt door de 

toegangspoort. In 2020 tekenden zich nog geen opvallende tendensen af qua inhoud van de 

aangemelde begeleidingen en problematieken. In de tweede helft van het jaar viel wel op hoe de 

agressie-incidenten in de leefgroepen leken toe te nemen. Begin 2021 lijkt zich ook te kenmerken 

door een ander publiek in het crisishuis in Schaarbeek. Zonder te snel conclusies te willen trekken, 

valt het op dat er meer problematiek van weglopen en moeilijkheden tussen ouders en hun tieners 

met betrekking tot regels hanteren, lijkt te spelen. 

Tot mijn grote vreugde, slaagden we erin om parallel aan alle aandacht die covid-19 wegkaapte, in 

2020 toch ook een heel aantal organisatietrajecten in gang te zetten. 

Net zoals vele andere organisaties in de (jeugd)hulpverlening, kende ’t Pasrel de voorbije jaren een 

hoog verloop qua begeleidend personeel. Na een participatief traject met de teams werd (nogmaals) 

vastgesteld dat de belangrijkste oorzaken hier het evenwicht privé-werk, nacht-, weekend- en 

avondwerk, de hoge vereisten qua flexibiliteit en de beperkte doorgroeimogelijkheden zijn. Ook de 

interne communicatie vanuit de organisatie kon worden verbeterd. 2020 werd ingezet met de 

intentie om van ’t Pasrel een organisatie te maken waar nog meer oog is voor talent, flexibiliteit en 

werkbaar werk, transparantie, inspraak en een minder hiërarchisch organisatiemodel. Om dit te 

bereiken werd er ingezet op communicatie, werd het organigram hertekend en de functieprofielen 

vernieuwd en werden verschillende manieren van participatie in de organisatie uitgeprobeerd. Het 

talentdenken werd steeds meegenomen doorheen beslissingen van het directiecomité en werd 

mondjesmaat geïntroduceerd in het denken van de organisatie. Er werd ook een nieuwe, meer 

transparante, aanwervingsprocedure voor medewerkers ontwikkeld, waarbij ook na aanwerving 

ruim aandacht wordt besteed aan de opleiding, ondersteuning en het welzijn van de nieuwe 

medewerkers. Er werd in heel de organisatie ook een model van coaching ingevoerd, zodat 

medewerkers met volle vertrouwen vanuit de organisatie verantwoordelijkheid kunnen nemen voor 

hun takenpakket, met rugdekking. 

Tegelijkertijd zette ’t Pasrel een zoektocht naar de eigen identiteit in gang met als belangrijkste 

doelstellingen om enerzijds het personeel meer handvaten te geven en anderzijds, een gedragen, 

weloverwogen rol te kunnen opnemen in het veld van de huidige en toekomstige 

jeugdhulpverlening. Er werden verschillende denkdagen georganiseerd over visie, 

handelingsgerichte diagnostiek en de gevolgen voor het verslag dat in ’t Pasrel gemaakt wordt over 

elke jongeren en zijn of haar gezin. Uiteraard zijn dit oefeningen die hun verder beslag moeten 

krijgen in 2021 en de jaren daarna. 

We zijn er als organisatie van overtuigd dat we een belangrijke rol te spelen hebben in het 

jeugdhulpverleningslandschap. Door onze systematische en analytische handelingsgerichte 

diagnostiek kunnen we bijdragen tot een zo snel mogelijke inschatting van de noden van kinderen 

en hun gezinnen. In 2020 werd dan ook verkend hoe deze expertise zich ook meer ten bate kan 

maken in andere settings (werf 1, werf 2,...). In 2020 werd dan ook gestart met het uitdenken van 

een ‘innovatief aanbod’, in eerste instantie om de gezinscoaches van Sonja Ertejee (werf 1) in Brussel 

te ondersteunen. Begin 2021 werd hiermee gestart.  



 Jaarverslag 2020  Pagina 7 van 56 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

We stapten verder ook mee in de vraag van Cocon vzw om als residentiële achterban te dienen bij 

hun uitbreidingsaanvraag, specifiek met de methodiek van Signs of Safety op de voorgrond. En de 

beheerraad besliste om het initiatief van vzw Sporen rond ‘t WarenThuis in Neerespen, die daar een 

warme wrap-aroundcare op buurtmaat willen uittekenen, door (beperkte) inzet van 

personeelsmiddelen. 

In Brussel is ’t Pasrel het enige OOOC. De grootstad is onze habitat en ook die van de jongeren en 

hun gezinnen die we opvangen. Uit de cijfers in ons jaarverslag wordt jaar na jaar duidelijk dat we 

met een zeer divers publiek werken. En uiteraard worden we ook in Halle en Vilvoorde 

geconfronteerd met dit grootstedelijke publiek. Om als organisatie mee te evolueren met ons 

publiek, kende we in 2020 een aanvang met een project ‘diversiteit’, waarin het werken met 

personeel en publiek met een migratie-achtergrond als eerste aandachtspunt werd genomen. Er 

werd een adviesgroep samengesteld en er wordt samengewerkt met het Agentschap Inburgering en 

Integratie, die ’t Pasrel begeleiden in het ontwikkelen van een visie, een hulpverlenings- en een 

organisatiecultuur die aangepast zijn aan de maatschappelijke uitdagingen.   

Een laatste belangrijke uitdaging voor 2020 (en de komende jaren) was/is de 

infrastructuurvernieuwing. Reeds vele jaren was het besef er dat er oplossingen moesten komen 

voor de afgeleefde en te kleine huizen in Schaarbeek en Vilvoorde. 2020 bracht voor beide huizen 

een stroomversnelling. Er werd een aanvang genomen met de grondige renovatie van een nieuw 

aangekocht huis in Vilvoorde. Daarvoor werden subsidies aangevraagd bij Vlabinvest (provincie 

Vlaams-Brabant). Gehoopt wordt dat de renovatie nog in 2021 afgerond kan worden. In Schaarbeek 

werd alles op alles gezet voor een grondige renovatie en uitbreiding van het huidige huis in de 

Zolalaan. Het zorgstrategisch plan om VIPA-subsidies te verkrijgen werd ingediend, plannen werden 

getekend en hertekend. Tot in juli duidelijk werd dat de plannen niet zouden kunnen doorgaan in de 

Zolalaan omwille van problemen met de fundamenten. Het tweede deel van 2020 bracht dus de 

zoektocht op gang naar een andere locatie om een huis op te richten, ter vervanging van het huidige 

huis in Schaarbeek. Dit werd een zeer intensieve oefening, die op het moment van dit schrijven 

voorzichtig resultaat lijkt te kennen. Ondertussen werd wel financiële ondersteuning door VIPA 

verworven en ook andere financieringskanalen (VGC, Vlaams Brusselfonds) werden geïnitieerd. 

Helaas blijkt uit dit jaarverslag ook een triest dieptepunt in de historiek van ’t Pasrel. Uit de nieuwste 

cijfers blijkt echter dat slechts 12% van onze adviezen binnen Opgroeien ook echt gerealiseerd 

konden worden. Het moet daarbij niet gezegd dat dit ons raakt in onze absolute corebusiness en dat 

dit noopt tot grote ongerustheid over de toestand van onze jeugdhulpverlening. 

Wat een jaar dus. Eentje waarin hard werd gewerkt, we voor vele kinderen en hun gezinnen hopelijk 

een ondersteuning in hun traject zijn geweest en we op onze manier verder hebben getimmerd aan 

een jeugdhulpverlening die gepaste antwoorden kan bieden op complexe vragen. 

Ik nodig u graag uit om dit jaar- en kwaliteitsverslag te lezen, dat eerst in cijfers en tabellen en daarna 

in woorden verdere duiding biedt bij het jaar 2020 van ’t Pasrel. 

 
 
Maart 2021, 
Katrien De Koster 
Directeur  
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1 Kerncijfers  
 
Voor het tweede jaar op rij gebruiken we de ruwe data set uit de BINC-databank als basis om onze 
kerncijfers te berekenen. We vulden in BINC bij referentie telkens aan in welke deelwerking een 
jongere werd begeleid. Zo kunnen we onze 3 deelwerkingen ook apart in beeld brengen. Intern worden 
een aantal extra variabelen geregistreerd (bijvoorbeeld welke verwijzer) op basis van de begeleidingen 
die tijdens het jaar werden afgerond. Om deze reden kiezen we ervoor om met de gegevens vanuit 
BINC ook de dataset van de afgeronde begeleidingen te gebruiken.  
 
 

1.1 Opnames 
 

 Erkenning en aantal modules 

 
’t Pasrel vzw was in 2020 erkend voor  63 modules, met name 38 voor diagnostiek en 25 voor verblijf 
in functie van diagnostiek. Inbegrepen in deze aantallen zijn de 5 verzekerde plaatsen voor crisisopvang 
en -begeleiding in het kader van de crisismeldpunten van Brussel (2) en van Vlaams-Brabant (3).  
2019 bracht een uitbreiding van onze crisisplaatsen met van 2 naar 5. Er werd voor gekozen om de drie 
deelwerkingen duidelijker te positioneren. 
  
‘t Pasrel Vilvoorde 
Er zijn 8 modules verblijf in functie van diagnostiek. Hiervoor komen alle aanmeldingen op Insisto van 
minderjarigen vanaf 10 jaar uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde in aanmerking. 
Daarnaast zijn er 5 modules diagnostiek. Deze worden ingevuld vanuit de aanmeldingen op Insisto 
vanuit het noordoosten van Brussel en de regio Vilvoorde-Zaventem. 
 
‘t Pasrel Halle 
Er zijn 8 modules verblijf in functie van diagnostiek. Hiervoor komen alle aanmeldingen op Insisto van 
minderjarigen onder 10 jaar uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde in aanmerking. 
Daarnaast zijn er 5 modules diagnostiek. Deze worden ingevuld vanuit de aanmeldingen op Insisto 
vanuit het zuidwesten van Brussel en de regio Halle-Dilbeek-Lennik. Dit voor de leeftijdsgroep tot 10 
jaar. Boven die leeftijd worden de aanmeldingen diagnostiek opgenomen door ’t Pasrel Schaarbeek. 
 
‘t Pasrel Schaarbeek 
Schaarbeek profileert zich sinds juli 2019 na de recentste uitbreiding van de crisisopvangplaatsen als 
crisiscentrum.  
In ’t Pasrel Schaarbeek zijn 9 modules verblijf in functie van diagnostiek, waarvan de 5 verzekerde 
plaatsen voor de crisisnetwerken (3 voor de regio Vlaams-Brabant en 2 voor Brussel). 
Crisisopvang duurt 7 dagen, verlengbaar met nog eens 7 dagen. De daaraan gekoppelde 
crisisbegeleiding duurt 14 dagen, verlengbaar met 14 dagen. Opzet is om de opvang te aanzien als een 
ondersteunende periode van fysieke afstand tussen de jongere en zijn context, en tegelijkertijd de 
begeleiding te focussen op de aangemelde crisis.  
 
Daarnaast heeft Schaarbeek 3 modules diagnostiek. Hiervoor doet het centrum een beroep op de 
aanmeldingen op Insisto van minderjarigen vanaf 10 jaar uit de regio van de deelwerking van Halle (zie 
hoger). 
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 Aantal dossiers 

 
In 2020 werden door ’t Pasrel 96 begeleidingen afgerond. In vergelijking met 2019 (98 begeleidingen) 

is dat verrassend te noemen, gezien de uitbraak van de covid-19 pandemie. Die had immers, vooral 

tijdens de eerste lockdown, als gevolg dat de uitstroom en instroom sterk werden beperkt. Dat had te 

maken met de verwijzers die ten gevolge van de lockdown geen live intakes en adviesbesprekingen 

meer konden laten doorgaan, maar ook door de tijdelijke stilstand qua uitwisselen van kinderen en 

jongeren tussen voorzieningen. De duur van de 

begeleidingen van de gasten die tijdens de start van 

die lockdown in ’t Pasrel verbleven of ambulant 

werden opgevolgd, ging daardoor voor het 

merendeel over de voorziene looptijd van 120 dagen 

(zie ook verder). 

De verdeling over de drie deelwerkingen is divers. In Schaarbeek werden in 2020 met 41 het meest 

aantal begeleidingen afgerond, maar dat heeft uiteraard ook te maken met de crisiswerking (33 in 

2020), waar de looptijd van de begeleidingen veel korter is (in principe 28 dagen). In ons huis in Halle 

werden in vergelijking met 2019 tien dossiers meer afgerond, wat een heel hoge bezetting indiceert 

(BINC laat helaas niet toe bezettingscijfers per huis te trekken). Vilvoorde behandelde dan weer 11 

dossiers minder dan in 2019. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de tijdelijke sluiting van de 

leefgroep omwille van covid-19 (zodat begeleiders in de andere huizen de permanentie konden helpen 

verzekeren) van maart tot en met juni. Het viel ook op dat het in het najaar bijzonder moeilijk bleek 

om begeleidingen op te starten: de wachtlijst leek vol te staan, maar veel vragen waren niet 

geactualiseerd of nog niet voldoende uitgeklaard, waardoor ze niet ‘startklaar’ waren. Zo bleef vooral 

de module ‘verblijf’ onderbenut in de maanden november en december. 

 

 

In deze algemene cijfers zitten de crisisbegeleidingen dus inbegrepen. In 2020 werden 33 

crisisbegeleidingen afgerond. Twee daarvan werden door het team van Halle opgenomen, de 31 

anderen werden in Schaarbeek begeleid. Het BINC registratie systeem is niet aangepast aan de 

specificiteit van de crisiswerking dus de gegevens uit BINC voor de crisisdossiers zijn beperkt.  
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 Bezettingsgraad 

 
 Jaarbasis gemiddelde 

Gewogen gemiddelde 84,3 

Gewogen gemiddelde zonder 
crisisbegeleiding 

76,2 

Diagnostiek 78,8 

Verblijf 72,2 

 

Bijgevoegde tabel werd rechtstreeks uit BINC gegenereerd en schetst de totale bezetting in 2020.  

Om deze cijfers te duiden keken we in onderstaande tabel en grafiek specifiek naar de bezetting per 

maand. Deze cijfers zijn nogal eigen aan 2020: van april tot en met juni is de lockdown en sluiting 

van Vilvoorde duidelijk zichtbaar, waarna de normale ‘zomerdip’ uitblijft. De zomermaanden leveren 

klassiek een terugval van de aanmeldingen en intakes op door verlof, maar dit jaar lijkt er juist 

bijgeschakeld te zijn om de relatieve stilstand van de eerste lockdown te remediëren. In november 

en december lijken vooral de problemen met de wachtlijst zichtbaar, waardoor er beperktere 

instroom qua verblijf was. Zoals zichtbaar wordt in het verdere kwaliteitsverslag, werden we vooral 

in de tweede helft van 2020 geconfronteerd met meer turbulentie in onze leefgroepen. Dat had een 

grote impact op de aanwezige kinderen en begeleiders, waardoor er duidelijk ook meer is ingezet 

op diagnostiek (ambulante dossiers), zoals zichtbaar in de cijfers vanaf augustus. 
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Gewogen gemiddelde Diagnostiek Verblijf

 Jan  Feb  Maart  April  Mei Juni  Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Gewogen 
gemiddelde  

90,0 85,6 80,0 72,7 77,0 72,9 79,3 87,3 90,2 97,2 88,7 90,3 

Diagnostiek in het 
kader van de 
bijzondere 
jeugdbijstand 

76,4 70,1 74,3 72,6 73,2 65,4 72,5 80,4 86,1 97,2 86,8 90,0 

Verblijf 86,6 87,7 68,8 52,8 62,7 64,3 69,7 77,7 76,3 77,3 71,6 70,8 
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 Uitval 

Waar in 2019 één dossier eerder werd afgesloten dan voorzien, is er dat in 2020 geen één. Dit is des 

te opvallender, gezien de veelvuldige incidenten in onze leefgroepen. Het ontbreken van uitval 

weerspiegelt vooral de visie van ’t Pasrel: jongeren en gezinnen krijgen kansen en er wordt primair 

ingezet op relatie met ons doelpubliek. Hoe moeilijk de begeleiding ook loopt, er wordt steeds 

gezocht naar aanknopingspunten. Begeleidingen zullen nooit abrupt worden afgebroken, maar er 

wordt steeds gezocht naar mogelijkheden tot warme overdracht naar een andere vorm van 

hulpverlening, ook al moeten we daarvoor soms over eigen grenzen heen gaan. 

 
 

 Verwijzende instantie 

 

 

In BINC wordt de info over de verwijzer vrij rudimentair geregistreerd. Het aandeel rechtstreeks 

toegankelijke verwijzers (RTJ) is grotendeels te verklaren door de 33 aanmeldingen voor de 

crisisbegeleidingen (door crisismeldpunt). Drie andere dossiers starten initieel vanuit een crisis en 

werden dus aangemeld via RTJ-verwijzers, maar evolueerden tot een reguliere begeleiding. In de 

andere 60 reguliere begeleidingen was er telkens een verwijzer uit de niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp (NRTJ). 

Via ons eigen registratiesysteem hebben we sinds dit jaar gedetailleerder bijgehouden wie onze 

verwijzers zijn.  We belichten eerst de verwijzers bij onze reguliere begeleidingen, daarna kijken we 

in meer detail naar de crisisbegeleidingen. 

 

60

36

Aantal aanmeldingen 2020 volgens BINC

NRTJ RTJ
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 Niet-rechtstreekse verwijzers bij reguliere begeleidingen 

 
 

Het leeuwendeel van onze dossiers wordt aangemeld door de 

jeugdrechtbank van Brussel (55 reguliere begeleidingen of bijna 85%). 

In Halle werden zelfs enkel kinderen aangemeld door (de sociale dienst 

van) de jeugdrechtbank Brussel. Dit ligt in lijn met vorige jaren. 

 

 Rechtstreekse verwijzers: crisisbegeleidingen 
 
Op basis van eigen registratie komen we voor de crisisbegeleidingen tot 

volgende verdeling qua verwijzers. In principe zijn twee van onze 

crisisbedden voorbehouden voor het crisismeldpunt (CMP) Brussel en 

drie voor Vlaams-Brabant. Onderstaand overzicht geeft een ietwat andere verdeling weer, 52% van de 

aanmeldingen kwamen uit Vlaams-Brabant, en 48 % uit Brussel.  

 

 

Jeugdrechtbank Brussel

OCJ Brussel

OCJ Halle-Vilvoorde

Jeugdrechtbank andere

Andere

0 10 20 30 40 50 60

Verwijzer bij reguliere begeleidingen

CMP Brussel; 16
(48%)

CMP Vlaams-
Brabant; 17

(52%)

Aantal aanmeldingen per crisismeldpunt  

“Het 
leeuwendeel 

van onze 
reguliere 

dossiers wordt 
aangemeld door 

de 
jeugdrechtbank 

van Brussel” 
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Als we meer specifiek gaan kijken naar welke verwijzers in onze dossiers aanmeldden bij de 

crisismeldpunten, dan valt in vergelijking met vorig jaar op dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding 

(CLB) dit jaar sterker vertegenwoordigd zijn (9 op 33 dossiers of 27%, in vgl. met 17% in 2019). De 

jeugdrechtbanken melden dan weer minder aan  via het crisismeldpunt dan vorig jaar (36% in vgl. met 

64% in 2019). 

 

 

 

Specifiek voor onze crisiswerking registreerden we de aanvragen voor crisisverblijf- en begeleiding 

van 2020 om de noden in kaart te brengen, alsook op welke manier wij daarop konden inspelen 

vanuit onze crisiswerking. In 2020 werden 62 aanvragen voor crisisbegeleiding geregistreerd. Het 

was mogelijk om op 25 van die 62 vragen (40%) in te gaan. De voornaamste reden om niet in te gaan 

op de vraag was net zoals in 2019 het een ontbreken aan context waarmee een begeleiding kon 

gestart worden. Een tweede reden was plaatsgebrek en de samenstelling van de groep. Een aantal 

keren werd geweigerd gezien een zware psychiatrische problematiek op de voorgrond stond. Reeds 

bij de aanvragen zetten we in op preventie van incidenten door rekening te houden met de 

groepssamenstelling en het functioneren van de jongere. Toch zien we dat onze crisiswerking heel 

wat te verwerken kreeg dit jaar (zie verder bij ‘Methodieken en instrumenten’).  

 

 

 

1.2 Doelgroep 
 

 Leeftijd/geslacht 

 
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op onze eigen registratie die licht van de gegevens in Binc 

verschillen. Wij houden rekening met de leeftijd van de jongere bij aanvang van de begeleiding. In 2020 

werden meer jongens dan meisjes opgevangen binnen ’t Pasrel:  55 op 98 of 56,1%. De vorige jaren 

waren het steeds de meisjes die licht overhelden op de jongens. Volgende tabel geeft de 

leeftijdsverdeling per geslacht en per huis weer. 
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2020 Leeftijd in jaren Tot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

Halle geslacht Man 4 2 2 1 3 0 1 3 0 3 1 0            20 

Vrouw 1 3 2 2 0 1 2 3 1 0 0 
 

           15 

Totaal  5 4 3 3 1 3 6 1 3 1 0            35 

Schaarbeek geslacht Man      1 0 0  0 0 2 0 1 3 2 2 4 4 5 0 24 

Vrouw      
  

1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 1 4 0 19 

Totaal      
  

1 0 0 3 1 2 3 5 6 8 5 9 0 43 

Vilvoorde geslacht Man      
   

  2 0 0 2 1 0 1 3 1 2  11 

Vrouw      
 

2 1   
  

1 0 2 0 1 0 2 0 0 9 

Totaal      
 

2 1   2 
 

1 2 3 0 2 3 3 2  20 

Tot geslacht Man 4 2 2 2 3 0 1 5 2 3 4 4 2 5 5 6 5 0 55 

Vrouw 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 0 2 3 5 4 3 4 0 48 

Tot 5 5 4 4 5 3 3 8 4 5 4 6 5 10 9 9 9 0 98 

 

Kijken we naar de verhouding van de -12jarigen en de 12-jarigen en ouder ten opzichte van de totale 

populatie dan zien we dat 50 op de 98 opgevangen jongeren of 51% jonger waren dan 12 jaar. Gezien 

de profilering van de huizen is het niet verbazingwekkend dat vooral Halle deze -12-jarigen opvangt.  

 

 

De leeftijdsmediaan bedraagt 11 jaar, wat overeenkomt met vorige jaren (bijvoorbeeld 10,5 in 2019). 

 

Wanneer we specifiek gaan kijken naar de crisisdossiers, komen we tot volgende cijfers. In totaal 

werden 33 crisisbegeleidingen geregistreerd in 2020.  

35

7 8
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36
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Halle Schaarbeek Vilvoorde Totaal

Leeftijd x huis x aantal jongeren

0 – 11j 12-18j Totaal
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In Schaarbeek blijft de belangrijkste leeftijdsgroep voor crisisbegeleidingen die van 13 tot en met 18 

jaar (79%). Vooral de 17-jarigen zijn sterk vertegenwoordigd zijn. De gemiddelde leeftijd is 13,9 jaar, 

de mediaan is 15 jaar.  

 

 Nationaliteit jongeren 

In alle volgende doelgroepgegevens (1.2.2 tot en met 1.2.10) baseren we ons op de reguliere 

dossiers samen met de crisisbegeleidingen die nadien doorstroomden naar ons regulier aanbod (68 

dossiers). De crisisbegeleidingen werden dus niet opgenomen in deze cijfers, omdat in BINC deze 

indicatoren niet worden geregistreerd in deze groep.  

97% van de jongeren die regulier werden opgenomen in ’t Pasrel had de Belgische nationaliteit, twee 

jongeren hadden een andere nationaliteit.  
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Crisis: leeftijd x geslacht

man totaal vrouw

 
Leeftijd in jaren 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Schaar-
beek Crisis 

geslacht Man 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 5 0 

Vrouw 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 4 2 1 4 0 

Totaal 1 0 1 0 0 2 1 1 1 4 5 4 4 9 0 
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 Onderwijsachtergrond jongeren 

62% van de jongeren volgde kleuter- of (buitengewoon) lager onderwijs, wat gezien de 

leeftijdsverdeling (zie eerder) niet verrassend is. Bij de +12-jarigen is de verdeling in afnemende 

volgorde van vertegenwoordiging: beroepsonderwijs (10%), algemeen onderwijs (4%), technisch 

onderwijs (4%), deeltijds onderwijs (3%) en kunstonderwijs (2%). 13% van de kinderen gaan niet naar 

school, maar het betreft hier negen kindjes in Hallen, allemaal onder de schoolleeftijd.  
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 Gezinssituatie voor de opname 

 
94% van de door ’t Pasrel begeleide minderjarigen verbleef voor de doorverwijzing bij minstens één 

van beide ouders. Minderjarigen die nog bij beide ouders woonden maken 28% uit (19 op 67), bij één 

van beide ouders 70% (47 op 67; alleenstaand, in een nieuw samengesteld gezin of co-ouderschap). 

Opvallend daarbij is het hoge aantal kinderen uit een gezin van een alleenstaande moeder of moeder: 

27 op 67 of 40% van het totaal. 

In tegenstelling tot vorig jaar, toen nog 7 door ’t Pasrel begeleide minderjarige vanuit een (officieel) 

pleeggezin kwamen, vingen we in 2020 geen kinderen op die in pleeggezinnen verbleven. 

 

 
 

 

 

 

 Aantal kinderen in het gezin 
 
Het merendeel van de gezinnen van de door ’t Pasrel gevolgde jongeren komt uit een gezin van 2 tot 
3 kinderen (58% van het totaal geregistreerd). 26% van de jongeren komt uit een gezin van vier of 
meer kinderen. Ongeveer 16% komt uit een gezin waar maar 1 kind leeft. 
 
 

bilocatie; 1

eenoudergezin 
moeder; 19

eenoudergezin 
vader; 8

Familie; 3

Kerngezin; 17

Nieuw 
samengesteld 
gezin moeder; 

13

Nieuw 
samengesteld 
gezin vader; 6

Gezinssituatie 2020
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 Thuistaal  

 
In principe gaan alle jongeren die ’t Pasrel begeleidt naar het Nederlandstalig onderwijs en kunnen ze 

zich in het Nederlands behelpen. De taal waarin de gesprekken met de ouders plaatsvinden, is meer 

verscheiden. In BINC wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen Nederlands of andere talen, welke 

talen dat precies zijn, is niet uit de databank af te leiden. 

In iets meer dan de helft van de dossiers werd met de ouders Nederlands gesproken in de begeleiding 

(35 op 67 geregistreerde dossiers, 52,2%). In Halle lag dit aandeel het hoogst (61%), in Schaarbeek het 

laagst (25%). In vergelijking met 2019 is hier wel wat variatie: toen werden in Halle in verhouding het 

minst aantal Nederlandstalige begeleidingen gedaan, in Vilvoorde het meeste. 

In ongeveer 1/5de van de dossiers was er één van de ouders Nederlandskundig en sprak(en) de andere 

ouder(s) een andere taal. 

In iets minder dan de helft van de gevallen (32 op 67, 47,7%) diende de begeleiding in een andere taal 

dan het Nederlands te worden uitgevoerd. 
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Het is dus opvallend in de cijfers dat ruwweg de helft van de gezinnen waarin ’t Pasrel een begeleiding 

verzorgt, geen Nederlands spreekt, maar enkele andere talen. Vaak is dat het Frans, maar er moet ook 

vaak naar oplossingen gezocht worden omdat 

ouders noch het Nederlands, noch Frans, noch 

Engels machtig zijn. Uiteraard vraagt dit van de 

begeleiders van ’t Pasrel bijzondere flexibiliteit en is 

een begeleiding in een andere taal toch vaak nog 

een stuk intenser, omdat er extra 

voorbereidingstijd bij komt kijken ter wille van de 

taal. 

 

In het jaarverslag van 2019 maakten we de 

vergelijking met andere OOOC’s op basis van de opgestarte dossiers in BINC.  Toen zagen we dat het 

percentage Nederlandstaligen in andere OOOC’s bijna dubbel zo hoog is. Het percentage waarbij één 

van de ouders Nederlands spreekt en de andere ouder niet was zelfs bijna vijfmaal zo hoog als in 

andere OOOC’s.  

 

’t Pasrel bekleedt tussen de andere OOOC’s dus een specifieke positie omdat wij veel vaker met 

anderstaligheid  moeten werken. Hier zijn grote uitdagingen aan verbonden (werken met tolken, zowel 

methodisch als financieel, opleiding van de begeleiders qua vreemde talen, op zoek gaan naar andere 

dan talige communicatie,…) Deze cijfers tonen aan wat we al jaren voelen op de werkvloer en 

bevestigen onze keuze om uitgebreid te werken aan het diversiteitsbeleid (zie ook verder). In 2021 

wordt hier bijvoorbeeld specifiek op ingezet door het uitwerken van en vorming rond het werken met 

de ‘communicatiewaaier’. 
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 Opleidingsniveau ouders 

In 55 van de 68 dossiers werd het opleidingsniveau van de ouders geregistreerd. De helft van de 

ouders hebben een diploma hoger secundair onderwijs, een kwart van de ouders heeft een diploma 

lager secundair onderwijs. In 8 dossiers hadden de ouders een diploma hoger onderwijs. In 5 dossiers 

(9%) hadden de ouders een diploma lager onderwijs. Vorige jaar (2019) maakte die laatste groep 

nog 26% van onze dossiers uit. 

 
 

 
 

 
 

 Arbeidssituatie gezin 

 
Opvallende vaststelling bij deze cijfers over de arbeidssituatie van de gezinnen is de grootte van de 
groep gezinnen die moeten leven van een vervangingsinkomen (53%). 41% heeft een inkomen uit 
voltijdse arbeid, 3% van de gezinnen leeft van een inkomen uit deeltijdse arbeid. 3% van de gezinnen 
gaf aan geen inkomen te hebben. 
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 Huisvesting 

In ongeveer 70 van onze dossiers werd een inschatting geregistreerd van de huisvestingssituatie van 

de gezinnen die we begeleidden.  Daarbij valt op dat in 23% de huisvesting als ‘negatief’ wordt 

benoemd. In de BINC handleiding lezen we dat een negatieve huisvesting wordt omschreven als: 

‘indien onvoldoende nutsvoorzieningen aanwezig (elektriciteit, gas, water, badkamer, verwarming 

en kookgelegenheid), te klein in functie van de gezinsgrootte, of verkrotte, ongezonde en onveilige 

woning of wanneer er geen (duurzame) huisvesting is. Positief wanneer de negatieve kenmerken 

niet aanwezig zijn.’ Vorig jaar (2019) werd 51% van de huisvesting negatief ingeschat. Dit kan aan 

registratie te wijten zijn. 

 

 
 

 

  Gezondheid 
 
In onze dossiers werd in 34% van de gevallen een negatieve inschatting rond ‘gezondheid’ genoteerd. 
Negatief indien één of meerdere kenmerken aanwezig zijn: zwakke lichamelijke en/of geestelijke 
gezondheid van de gezinsleden die het normale functioneren verstoren, aanwezigheid van chronische 
ziektes en/of handicaps in het gezin die het normale functioneren verstoren of gebrek aan kennis en 
deelname aan gezondheidszorg. Positief wanneer de negatieve kenmerken niet aanwezig zijn.  
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De combinatie van de cijfers rond de gezinssituatie, arbeidssituatie, huisvesting en gezondheid van 

de gezinnen die door ’t Pasrel begeleid worden, schetsen een specifiek beeld van de doelgroep van 

’t Pasrel. Het is een beeld van een doelgroep waarbij veel factoren duiden op achterstelling op veel 

verschillende levensdomeinen: inkomen, huisvesting, gezondheid,… Het aandeel één-

oudergezinnen past ook in dit beeld, waarbij dit toch een indicatie vormt van een zeer aanwezige 

armoedeproblematiek voor een substantieel deel van het cliënteel van ’t Pasrel. Literatuur rond 

armoede benoemt de grotere kans die deze gezinnen lopen om in aanraking te komen met 

jongerenwelzijn en een grotere kans op plaatsing van de kinderen. Deze cijfers voor 2019 lijken dus 

nogmaals deze hypothese te bevestigen. Het thema armoede is daarbij een thema dat in VTO-beleid 

in ’t Pasrel een bijzondere aandacht verdient. 

 

1.3 Begeleiding en advies 
 

 Begeleidingsvormen/modules 
 
In totaal werden 341 dossiers opgestart van crisisverblijf + begeleiding. Normaal biedt ’t Pasrel niet 

enkel crisisverblijf aan, zonder begeleiding, maar omwille van een oproep van de toegangspoort (ACT) 

stelden we tijdens de coronapandemie uitzonderlijk toch bedden open voor enkel verblijf. Zo werden 

er in Halle twee kinderen opgevangen. 25 dossiers starten ambulant (diagnostiek), 5 dossiers starten 

ambulant maar schakelden doorheen de begeleiding naar een verblijf in één van de huizen. In 29 

dossiers werd residentieel (verblijf + diagnostiek) gestart.  

 

 

 

                                                           
1 Er startten 33 ‘zuivere’ crisisbegeleidingen op. De afwijking is deze tabel is te wijten aan inconsequente registratie. 
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 Geformuleerd en uitgewerkt advies 
 
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het aantal geformuleerde en gerealiseerde 

adviezen (in reguliere dossiers). Het totaal aantal adviezen overstijgt het aantal afgeronde dossiers, 

omdat in sommige gevallen een combinatie van hulpverlening werd geadviseerd. Een aantal adviezen 

konden niet worden gerealiseerd, omdat de minderjarige nog op een wachtlijst stond op het ogenblik 

dat de begeleiding vanuit ’t Pasrel stopte. Meestal werd dan een (tijdelijk) alternatief en/of een vorm 

van overbrugging uitgewerkt. Maar al te vaak was dergelijk alternatief ook niet voorhanden en 

vertrokken de minderjarigen terug naar de 

thuissituatie met opvolging door de contactpersoon-

aanmelder, totdat de aangesproken organisatie een 

plaats vrij had en de begeleiding/opvang kon starten. 

Indien op het einde van de normale 

begeleidingsperiode van 120 dagen een perspectief 

voor vervolghulp was, werd vaak de begeleiding van ’t 

Pasrel doorgetrokken totdat die vervolghulp effectief 

opgestart kon worden (zie ook verder 

begeleidingsduur). 

De volgende tabel beperkt zich voor de overzichtelijkheid tot de meest voorkomende adviezen binnen 

jongerenwelzijn (op basis van 58 dossiers). 

 
Slechts 12% van onze adviezen kon gerealiseerd worden. Vorig jaar (2019) maakten we al de 

opvallende en pijnlijke vaststelling dat in slechts 55% van de gevallen kon het advies gerealiseerd 

worden. We stellen vast dat dit voor 2020 naar een extreem dieptepunt duikt. Gezien de opdracht van 

’t Pasrel, met als basisopdracht het formuleren van adviezen rond gepaste 

hulpverlening/ondersteuning, is het schrijnend dat hiervan slechts een fractie kan uitgevoerd worden.  
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Het is daarbij onduidelijk waarom 2020 op dit vlak zo’n rampzalig jaar was. Deze cijfers zijn echter 

uiterst belangrijk omdat ze een indicatie geven van de staat van de jeugdhulpverlening. Die werd jaren 

geleden hervormd in de hoop dat meer gezinnen ‘vraaggestuurde’ hulpverlening zouden kunnen 

krijgen. Die doelstelling werd, althans op basis van de ze cijfers, absoluut niet waargemaakt. 

Het leeuwendeel van deze adviezen sloeg op contextbegeleiding: 34 op 58 of 58%. Daarnaast hadden 

we nog 25,8% van de adviezen  (15 op 58) voor verblijf. Daarmee sluiten we weer aan bij de cijfers van 

voor 2019, waarbij contextbegeleiding steeds een grote proportie van de adviezen inneemt. Net zoals 

dit jaar, blijkt in vorige jaren dat adviezen tot contextbegeleiding maar zeer zelden ook gerealiseerd 

kunnen worden. Uit bovenstaande tabel blijkt  verder dat naast contextbegeleiding (slechts een kleine 

0,02% gerealiseerd), ook dagbegeleiding een bijzonder moeilijk uit te voeren advies bleek (0 op 9 

gerealiseerd).  

Volgende tabel schetst  op basis van 54 dossiers de meest voorkomende adviezen voor vervolghulp 

buiten jongerenwelzijn en het aantal dat gerealiseerd kon worden. 24 op 69 adviezen konden worden 

gerealiseerd (34,7%). De categorie ‘Ander advies’ omvat bijvoorbeeld OCMW, gezinshulp of –zorg en 

BON (Agentschap Integratie en Inburgering). 
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In onze crisisbegeleidingen geven we geen advies, 

wel aanbevelingen. In 2019 zagen we nog dat 80% 

van de crisisbegeleidingen eindigden in terugkeer  

naar huis. Dit jaar is 58% van onze crisisjongeren 

naar huis gegaan. Na ons opstartjaar van de 

crisisunit in 2019 en in overleg met het agentschap 

Opgroeien, hebben we ons opnamebeleid wat bijgesteld. Waar we initieel enkel vertrokken met 

jongeren waarbij een terugkeer naar huis of de context mogelijk was, verbreedden we onze criteria 

naar dossiers waarin er partners zijn om mee samen te werken of een context die bereid moet zijn om 

gesprekken te doen. Daarnaast komen de hoogdringendheden bij de jeugdrechtbank ook binnen via 

het crisismeldpunt en zijn dit vaak al complexe dossiers.  

 
 

 Begeleidingsduur  

 
De begeleidingsduur wordt hieronder apart weergegeven voor de ‘reguliere’ dossiers (de 
subsidiërende overheid voorziet hier 120 dagen) en voor de crisisdossiers (hier wordt een verblijf van 
14 dagen + 14 dagen extra begeleiding vooropgesteld). 
 
Uit onderstaande tabel2 blijkt dat een begeleidingsperiode van 120 dagen in 61% van onze reguliere 

dossiers werd gehaald. Voor 31% van de jongeren duurde de begeleiding door ’t Pasrel langer (tot 3 

maanden). In vijf dossiers gingen we daar nog verder over. De verlenging van de begeleidingsduur 

wordt elk jaar in onze jaarverslagen opgemerkt. In 2020 vormde corona uiteraard nog een extra 

verklaring voor de langere duurtijd van de dossiers (tijdens de eerste lockdown werd de uitstroom 

tijdelijk geblokkeerd en het organiseren van overleg was erg beperkt).   

                                                           
2 Eén jongere verbleef minder dan 60 dagen bij ons. Het betreft een begeleiding die een paar dagen voor de 
eerste lockdown werd opgestart en waarvan werd ingeschat dat ze beter kon worden uitgesteld naar een 
moment na de lockdown en dus meteen werd stopgezet. 

Ja; 19; 58%

Nee; 14; 42%

Naar huis na crisisbegeleiding

“58% van de jongeren keerden na 
de crisisbegeleiding terug naar 

huis” 
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Onderstaande grafiek geeft de duurtijd van de crisisbegeleidingen weer (in principe 28 dagen). 

 

 
Op basis van de registratie in 30 afgeronde crisisbegeleidingen in 2020 merken we op dat 34,3% van 

de crisisverblijven + begeleiding werd afgerond na 28 dagen, zoals dat initieel voorzien is voor een 

crisisbegeleiding.  28,1% van de begeleidingen werd afgerond binnen de 42 dagen. In vergelijking met 

2019 zien we hier een opvallend verschil: er is een duidelijke verlenging van de duurtijd. Ook hier speelt 

de coronapandemie een duidelijke rol. Daarnaast zien we een stijgende complexiteit van de 

crisisdossiers, waarbij er meer tijd nodig is om terugkeer naar huis of vervolghulp te realiseren. 

Tenslotte zien we hier ook dat we ons beleid wat hebben aangepast na de evaluatie van opstartjaar 

2019: om de haalbaarheid voor de jongeren en voor onszelf te vergroten werd er geopteerd om de 

limiet van 28 dagen niet willens nillens aan te houden. Vaak gaat het over een overschrijding met 

slechts een paar dagen. Toch merken we ook (zie grafiek) dat er 10 dossiers behoorlijk over de 28 

dagen-limiet heen gingen. Dit betreft bijna steeds een probleem van uitstroom: jongeren die niet naar 

huis of context terug kunnen en waarbij geen perspectief was in de vervolghulpverlening. ’t Pasrel 
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probeert zo mogelijk een warme overdracht te bewerkstelligen, wat verklaart waarom er in een aantal 

dossiers een stuk langer werd gewerkt.  

 

 Betrokken personen in de begeleiding 
 
Deze cijfers weerspiegelen de bijzondere inzet die in ’t Pasrel gaat naar het betrekken en versterken 

van de netwerken van onze jongeren en gezinnen. In verschillende dossiers werden broers en zussen 

samen opgenomen in ’t Pasrel. Ze staan dan niet vermeld in dit overzicht. Dit overzicht toont aan 

hoeveel inspanning in ’t Pasrel gaat naar de samenwerking met het netwerk. Onze systemische manier 

van kijken is hier uiteraard niet vreemd aan. 

 

 

 Dagbesteding 

’t Pasrel hecht vanuit haar systeemtheoretisch kader een bijzonder belang aan het schoolgaan van 

onze jongeren. Al van bij aanmelding wordt met de consulent gezocht naar hoe kinderen en jongeren 

toch (terug) naar school kunnen. Daarvoor gaan we extra inspanningen doen: met jongeren 

uitzoeken hoe ze via openbaar vervoer toch nog op school geraken, indien dat niet kan, zelfs 

behoorlijke afstanden overbruggen om hen toch op school te krijgen. De volgende cijfers 

weerspiegelen deze keuze. Van de 69 dossiers, hebben er slechts vier geen georganiseerde 

dagbesteding. Bij nazicht blijkt dat in deze dossiers vaak het niet naar school gaan een deel van de 

aanmeldingsproblematiek is en slaagde ’t Pasrel er tijdens de begeleiding wel in om de school 

opnieuw op te starten. De allerjongste kinderen, vooral in Halle, zijn uiteraard nog niet schoolgaand. 

Dit heeft in dit coronajaar ook wel gevolgen gehad voor de personeelsinzet: om al het thuisonderwijs 

te kunnen begeleiden tijdens de periodes dat de scholen gesloten waren in de eerste lockdown en 

telkens wanneer gasten in huis waren omwille van quarantainemaatregelen op school, dienden extra 

begeleiders overdag te worden ingeschakeld. 
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 Samenwerking  

 
Vanuit de systemische visie ’t Pasrel trachten we sterk in te zetten op het versterken van netwerken 

rondom onze jongeren en hun gezinnen, maar 

proberen we ook reeds bestaande hulpverlening 

te activeren of nieuwe hulpverlening te 

installeren. Daarbij is samenwerking met 

verschillende organisaties en instanties dus 

cruciaal. Dat toont zich ook in het volgende 

overzicht, dat omwille van onvolledige registratie 

nog een onderschatting is. Het betreft hier de reguliere begeleidingen. De definitie die hier van 

‘samenwerking’ wordt gehanteerd betreft alleen structurele samenwerking (dus geen ad hoc overleg): 

situaties waarin een gezamenlijke, intensieve samenwerking in functie van een dossier werd opgezet. 
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1.4 Personeel 
 

 Leeftijd en geslacht  

Onderstaande tabellen werden opgesteld op basis van personeelsgegevens lopende van 1 januari 

tot en met 31 december 2020. In de legende wordt met ‘log 

en adm’ gedoeld op de logistieke en administratieve 

medewerkers, de ‘staf’ bestaat uit de stafmedewerker 

diversiteit, de drie coördinatoren, de drie supervisoren, de 

coördinator hulpverlening en kwaliteit en de administratief 

en financieel coördinator en de directeur. De ‘begeleiders’ 

verwijzen naar de personeelsleden die elk instaan voor de 

opdrachten van individuele begeleiding van de jongere, begeleiding van de context en 

leefgroepwerking.  

Opvallend is het aandeel begeleiders in de leeftijdscategorie 20-29 jaar met 75% van de totale 

populatie begeleiders. Vorig jaar was dat nog 77%, in 2018 70%. We hebben geen enkele begeleider 

ouder dan 45 jaar. Van onze medewerkers zijn 17 %  mannelijk, een kleine daling ten aanzien van 

vorig jaar, toen we aan 20% kwamen.   

Deze cijfers bevestigen onze houding om blijvend te focussen op de diversiteit in de 

personeelsequipe, niet enkel qua culturele achtergrond, maar ook leeftijd en geslacht. 
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Geslacht x algemene personeelspopulatie 2020 

 

 

 

Leeftijd x functie 2020 

 

 

 

 

 Jaren dienst  
 
De tabel werd opgesteld op basis van gegevens op 31 december 2020. 

Het grootste deel (85%) van de logistieke en administratieve medewerkers zijn minimaal zes jaar in 

dienst. Bij de begeleiders daalt de gemiddelde ervaring verder: 92% van de begeleiders heeft vijf of 
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minder jaar ervaring in ’t Pasrel; ten opzichte van 89% en 84% in 2018.  Het percentage begeleiders 

dat nog geen jaar in ’t Pasrel werkt, kent een licht dalende trend met dit jaar een percentage van 

30% (44% in 2019, 34% in 2018). We zien hier nog steeds de gevolgen van een extra groot verloop 

in de jaren 2018-2019. ’t Pasrel heeft in 2020 sterk ingezet op het creëren van een arbeidscontext 

die verloop kan tegen gaan, en zal dat in de volgende jaren nog sterker uitwerken. 

 

Aantal jaren dienst x functie 2020 

 

 
 
 

 Werknemers uit dienst  

Volgende tabel werd opgesteld aan de hand van de arbeidsovereenkomsten in dienst tussen 1 

januari en 31 december 2020. In 2020 zien we zoals voorgaande jaren vooral bij de functie van 

begeleider een verloop, maar wel in dalende lijn ten opzichte van vorige jaren. Vorig jaar zagen we 

bij de vertrokken begeleiders voor een groot deel (76%) een staat van dienst had niet langer dan 

twee jaar. Dit jaar hadden de vertrekkende collega’s een langere staat van dienst (gemiddelde van 

4 jaar anciënniteit). Mensen die ’t Pasrel verlieten werden bevraagd in een exitgesprek met de 

directie. Motivatie van ontslag varieerde van ‘dit werk is niet mijn ding’ voor de begeleiders met nog 

beperkte ervaring naar het ontbreken van doorgroeikansen bij de meer ervaren begeleiders. Voor 

beide groepen geldt dat het weekend- en nachtwerk en de flexibiliteit extra bezwarend voelden. 
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Aantal medewerkers uit dienst x functie 2020  
 

 
 

 

 Afwezigheden 

De tabel werd opgesteld aan de hand van de arbeidsovereenkomsten in dienst tussen 1 januari en 

31 december 2020. We zien de afwezigheden in kader van ziekte sterk stijgen ten opzichte van vorig 

jaar. De ziektedagen van collega’s die langer afwezig zijn dan een jaar worden niet opgenomen in 

deze tabellen. Het zwanger- en ouderschapsverlof toont over de drie laatste jaren een dalende 

tendens.  

Afwezigheden x algemene personeelspopulatie 2020 

 

Uiteraard moesten regelmatig collega’s thuisblijven omwille van quarantaine of zelfisolatie. Er was 

ook duidelijke communicatie (vanuit de overheid, vanuit Opgroeien, vanuit ’t Pasrel) dat er bij de 

minste symptomen moest worden thuisgebleven. Drie collega’s maakten in de de zomermaanden 

een ongeluk mee en waren daardoor langdurig afwezig  
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 Culturele diversiteit 
 
De onderstaande tabel werd opgemaakt op basis van de werknemers in dienst op 31 december 2020.  

In het kader van ons project diversiteit brengen we voor het derde jaar onze culturele diversiteit bij 

de medewerkers in beeld. Op aanraden van het Agentschap 

Inburgering en Integratie wordt ‘naam met vreemde origine’ 

als parameter gehanteerd. In 2018 had 15% van de 

werknemers over de gehele organisatie een naam met 

vreemde origine, met een groot verschil tussen de logistiek en 

de staffuncties. Opnieuw kunnen we een hele lichting stijging 

rapporteren ten opzichte van 2019: 17,5% van onze 

medewerkers hebben een naam met een niet-Belgische 

origine. Belangijker is dat we deze kleine vooruitgang kunnen wijten aan de groeiende diversiteit in 

onze begeleidersgroep, en onze staf. Er werden in 2020 vier van de twaalf nieuwe medewerkers 

aangeworven met een diverse achtergrond. 

 

Naam Belgische origine x functie 2020  
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2 Zelfevaluatie 
 

De tabellen van het kwaliteitskader Bijzondere Jeugdzorg worden gebruikt als methodiek voor de 

zelfevaluatie. De verschillende domeinen- kwaliteitszorg, kernprocessen, gebruikersresultaten, 

medewerkersresultaten en samenlevingsresultaten- krijgen een niveauscore toegewezen van 0 tot 

5. De niveaus weerspiegelen de stadia van de PDCA cyclus. 

Niveau 0= Er bestaan geen of zeer weinig procedures binnen het thema. 
Niveau 1= Er zijn procedures uitgewerkt op ad hoc basis. 
Niveau 2= Er wordt een gestructureerde aanzet gegeven in het ontwikkelen van de procedures. PLAN 
Niveau 3= Procedures zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd, toegepast. DO 
Niveau 4= Procedures worden intern systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. CHECK & ACT 
Niveau 5= Er wordt aan benchmarking gedaan. 
 
In het kwaliteitskader Bijzondere Jeugdzorg wordt elk niveau omschreven aan de hand van een aantal 
indicatoren. Een niveau wordt pas behaald als alle indicatoren aanwezig zijn. Het is mogelijk dat een 
aantal indicatoren van een volgend niveau al aanwezig zijn en het toegekende getal een onvolledig 
beeld geeft. De groeiscores werden gescoord op niveau van de stuurgroep kwaliteit dd 18 /02/20. De 
scoring wordt in dit verslag per kwaliteitsthema geduid. De kwaliteitsacties en verbetertrajecten 
worden in dit kwaliteitsverslag geïntegreerd. Op die manier kunnen wijzigingen in scores ten opzichte 
van het vorige jaar worden gemotiveerd.  
 

 
 

 
 
 
 

Kwaliteitszorg  
2016 

20201 
2017 

 
2018 

21 
20199 

202 
202092
020 

Kwaliteitszorg Organisatie en visie 2 2 3 3 3 

Betrokkenheid 2 2 2 3 3 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 2 

Kernprocessen Onthaal van de gebruiker 3 3 3 3 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 4 

Afsluiting en nazorg 3 3 3 3 3 

Pedagogisch profiel 3 3 3 3 3 

Dossier-beheer 3 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten Klachtenbehandeling 3 3 3 3 3 

Gebruikerstevredenheid 3 3 3 3 3 

Effect  hulpverlening 1 1 1 1 2 

Medewerkersresultaten Personeelstevredenheid 3 3 3 3 4 

Indicatoren en kengetallen 1 2 3 3 4 

Samenlevingsresultaten Waardering strategische partners 2 2 2 2 2 

Maatschappelijke opdrachten/ tendensen 1 2 2 2 3 
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2.1 Kwaliteitszorg 
 

 Organisatie en visie  

In 2019 kregen onze 3 deelwerkingen voor het eerst sinds de oprichting verschillende profielen. De 

deelwerking in Halle focust op kinderen jonger dan 10 jaar, in Vilvoorde ligt de nadruk op jongeren 

ouder dan 10 jaar. Onze deelwerking in Schaarbeek profileert zich als crisiscentrum. In 2020 

bouwden we de werking van de 3 profielen verder uit.  

We behouden onze focus op kwaliteitsvol werk door systematisch aandacht te geven aan 

kwaliteitszorg. De maandelijkse stuurgroep kwaliteit stelt kwaliteitsthema’s voorop. Tijdens dit 

overleg worden de elementen van kwaliteitszorg structureel op elkaar afgestemd. De 

kwaliteitscoördinator participeerde aan de intervisiegroep kwaliteit van de jeugdzorg binnen 

Vlaams-Brabant. Dit jaar werd daar gefocust op 

verschillende aspecten van het kwaliteitsthema effect 

maar ook het nieuwe EFQM-model kwam aan bod. Het 

functieprofiel van de kwaliteitscoördinator werd herzien 

waarbij het belang van de aanwezigheid van de 

kwaliteitscoördinator in het directiecomité werd 

bestendigd.  

Dit jaar ging veel aandacht naar de evaluatie en 

herwerking van de functieprofielen en het organigram. De functieprofielen van coördinator, 

supervisor, kwaliteitscoördinator, preventie-adviseur, administratieve medewerkers, 

leefgroepverantwoordelijke en groepsbegeleider werden opnieuw samengesteld en op elkaar 

afgestemd. Ook de uitsplitsing van de directie functie en de coördinator organisatie en personeel 

werd gerealiseerd. We denken in rollen die iemand vanuit zijn functie te vervullen heeft in ‘t Pasrel.  

Dit alles resulteerde in een vernieuwd organigram te vinden op onze website: 

https://www.tpasrel.be 

 

“Dit jaar ging veel aandacht naar 

de evaluatie en herwerking van 

de functieprofielen en het 

organigram.” 
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Een aantal van bovengenoemde functies dienden opnieuw of voor het eerst in de nieuwe vorm 

ingevuld te worden waardoor we ook de kans kregen om op een andere manier aan te werven. Een 

warm onthaal start bij  de eerste reactie op een vacature. Goesting, potentieel en talentgerichtheid 

spelen sterker mee dan ervaring of een uitgebreid CV. Ons team werd dit jaar aangesterkt met een 

halftijdse stafmedewerker diversiteit.  

 
We menen aan alle indicatoren van groeiniveau 3 te voldoen.  
 
 

 Betrokkenheid  

Medewerkers worden op verschillende manieren betrokken bij kwaliteitszorg. Belangrijke items op 

directiecomité en de stuurgroep kwaliteit worden structureel terug gekoppeld op de 

teamvergaderingen. Logistiek personeel wordt door de coördinator geïnformeerd. Betrokkenheid 

van het personeel gebeurt ook via werkgroepen.  Per huis zetelt een begeleider in de werkgroep die 

de voortgang op de teamvergadering brengt. Op die manier wordt extra feedback vanuit de teams 

over kwesties in de werkgroep verzameld. De medewerker diversiteit, de kwaliteitscoördinator en 

de directie gaan regelmatig langs om de teams te bevragen over verbetertrajecten.  

Jaarlijks wordt per pedagogisch team een teamdag georganiseerd. Op deze dag gaan de teamleden 

aan de slag met kwaliteitsthema’s en wordt de planning voor het komende jaar bekeken. Op de 

teamdagen van 2020 kwamen onder andere aan bod: evaluatie nieuw uurrooster, nieuwe functies, 

evaluatie crisiswerking.  

De raad van bestuur kan de verslagen van het directiecomité inlezen en gaf van zijn kant input aan 

kwaliteitsthema’s bij de voorstelling van de kwaliteitsplanning op de algemene vergadering van 

2020.    

De gebruiker wordt bij kwaliteitszorg betrokken door een aantal items uit de tevredenheidsmeting 

op het einde van de begeleiding. Voor de renovatie van het huidige pand in Schaarbeek, gingen we 

een participatietraject met jongeren en personeel aan. We betrokken jongeren en personeelsleden 

in de manier waarop de architecturale plannen vorm kregen.  

Externe partners werden betrokken bij kwaliteitszorg aan de hand van de overleggen die hieronder 

worden toegelicht. De bevraging over onze verslaggeving die we dit jaar organiseerden voor 

doorverwijzers en vervolghulpverlening past ook binnen dit thema. De nieuw opgerichte 

adviesgroep diversiteit bestaat uit collega’s van ’t Pasrel maar ook externe personen nemen deel: 

een lector van de Odisee Hogeschool, een medewerker van OTA (Ondersteuningsteam Allochtonen), 

en een medewerker van Ouderspunt (vroegere Oudersparticipatie).  

We menen aan alle indicatoren voor groeiniveau 3 te voldoen.   

 
 

 Methodieken en instrumenten   

’t Pasrel werkt met een kwaliteitshandboek dat te vinden is op de server en in elk huis staat een 

uitgeprinte versie. Medewerkers worden gestimuleerd om de kwaliteitscoördinator aan te spreken 

om informatie terug te vinden op de server, om kennis te delen en voor vragen over kwaliteit.  
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Jaarlijks gebeurt een evaluatie van onze procedures op de teamvergaderingen: seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (SGOG), agressie, suïcide, middelenmisbruik, sociale media. Dit moment 

wordt gebruikt ter opfrissing en om te sensibiliseren procedures te consulteren. De 

registratieformulieren voor klachten, SGOG, agressie, suïcide, middelenmisbruik werden voor het 

derde jaar op rij op eenzelfde manier geanalyseerd. In 2020 zien we opvallend (meer dan dubbel in 

vergelijking met 2 voorgaande jaren) veel agressieregistraties.  We beschikken in ’t Pasrel over een 

systeem met een crisisgsm die kan worden opgebeld voor telefonische ondersteuning en in zeer 

ernstige gevallen komt de crisispermanent ook ter plaatse. In 2020 werd ook de crisisgsm dubbel zo 

vaak geconsulteerd. Bij de analyse van de acties volgend op een agressie-incident stellen we vast dat 

we voornamelijk investeren in herstel (naar de buren, naar de begeleider, naar de leefgroep). We 

deden ook beroep op externe dienst Alba voor een uitzonderlijk incident waarbij twee jongeren 

brand stichtten in het huis van Schaarbeek. Hierop volgde een strafrechtelijke vervolging.   

In het kader van agressie wordt geregistreerd hoe vaak verwondingen werden vastgesteld en of de 

politie tussenkwam. De politie kwam drie keer op voor 

een agressie incident (eenmaal in 2019). Ook bij het 

aantal en de ernst van de verwondingen zien we dit jaar 

een ernstige toename. Evenwel zijn een groot deel van 

de verwondingen bij begeleiders terug te leiden naar één 

jongere.  

Naar aanleiding van de oproep ‘de ideale wereld’ wijden 

we graag uit over onze aanpak van deze 9-jarige jongen die onze werking in extremis uitdaagde. 

Bijna dagelijks vonden meerdere agressie-incidenten plaats waarbij veel materiële schade werd 

geleden en alle begeleiders (inclusief de coördinator en de supervisor) verwondingen opliepen: 

blauwe plekken, bijtwondes, gekneusde ribben, verstuikte vingers... Twee begeleiders werden voor 

minstens 3 weken werk onbekwaam verklaard. Bij één begeleider werden de verwondingen als een 

arbeidsongeval geklasseerd. 

Volgende aanpak heeft ons door de zware periode geloodst: 

 Intern overleg: het organiseren van een wekelijkse extra teamvergadering om de aanpak van de 

jongere te evalueren en bij te sturen.  

 Personeelsinzet: er werd een extra begeleider in het permanentieschema geschoven om 1 op 1 

te kunnen werken. De vrijwilliger werd extra ingeschakeld om met deze jongere te sporten. 

Coördinator en supervisor bleven afwisselend na kantooruren aanwezig als de avond moeilijk 

liep. Vervoer van de jongere werd met twee verzorgd gezien de agressie in de auto (ramen 

instampen, met skateboard voorruit proberen inslaan, naar de passagierszetel kruipen en 

proberen ontsnappen al rijdend op de autostrade) en de gevaarlijke verkeerssituatie tot gevolg. 

Begeleiders van het team van Vilvoorde kwamen inspringen om hun collega’s te ontlasten.  

 Relaxatie-technieken: massages, gebruik ice-pack om te kalmeren, door de haren wrijven, 

knuffels, nabijheid bieden. 

 Infrastructuur: het IB-lokaal werd omgebouwd tot leefruimte enkel voor deze jongere gezien de 

veiligheid van de andere kinderen in de leefgroep niet kon gegarandeerd worden. Om gevoel 

van isolatie te voorkomen, mocht één kind tegelijk uit de leefgroep op bezoek gaan in de aparte 

leefruimte zolang de veiligheid kon gegarandeerd worden. Zware of scherpe voorwerpen 

werden verwijderd uit de tuin en leefruimtes. 

 Gedeelde zorg: we investeerden in het idee van gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde zorg 

van deze jongen met complexe noden. Van meet af aan waren de toegangspoort en de sociale 

“In 2020 kregen we in 
vergelijking met vorige jaren te 
maken met minstens dubbel zo 

veel agressie-incidenten” 
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dienst actief betrokken om mee naar een oplossing te zoeken. Er werd een rondetafel 

georganiseerd met andere voorzieningen en organisaties (Levenslust, Ave Regina, St-Fransiscus, 

Terloo en Yuneco crisis). Psychiatrische ondersteuning werd opgestart. We realiseerden een 

hechte samenwerking met de school om gedeeld te dragen.  

 Debriefing: na incidenten werd telkens een debriefing georganiseerd en ook geruime tijd na 

afronden van deze begeleiding werd met het gehele team stil gestaan bij de impact ervan. 

 

In de aanpak van deze jongere misten we qua infrastructuur een aparte prikkelarme ruimte en de 

mogelijkheid om de andere jongeren ’s nachts te beveiligen. Ook was de zorg naar personeel een 

heikel punt in deze periode. Inhoudelijk slaagden we er wel in om de begeleiding op een zinvolle 

wijze af te ronden, in samenwerking met de verschillende diensten en in nauw overleg met de ouder. 

Onze crisiswerking in Schaarbeek kreeg het zwaar te 

verduren in 2020. In vergelijking met vorig jaar zijn de 

agressie-incidenten verdrievoudigd. Incidenten van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) zijn 

verdubbeld in 2020 en ook incidenten van middelengebruik 

(6x incidentie in 2019) en suïcide risicovolle situaties werden 

verhoogd geregistreerd.  

Om te concluderen werden voor heel ‘t Pasrel naast 

agressie-incidenten, ook op vlak van SGOG, suïcide en 

middelenmisbruik in 2020 opvallend meer incidenten 

geregistreerd. De situatie met de jongere in Halle speelt een 

rol maar ook onze crisiswerking heeft mogelijks een invloed. De crisiswerking was voor het eerst een 

volledig jaar operationeel. Het lijkt plausibel dat een crisiswerking meer te kampen krijgt met 

incidenten allerlei. Maar evengoed hebben we kunnen vaststellen dat de covid-19 crisis een 

bijzonder grote impact had op het welzijn van onze jongeren (en hun begeleiders!). Het is dus 

moeilijk om uitspraken te doen gezien het ‘coronajaar’ heel duidelijk zware stressoren met zich 

meebracht. We zullen de komende jaren op een gelijkaardige manier registreren om gefundeerde 

analyses en interpretaties naar voor te kunnen schuiven.  

Op basis van de communicatie vanuit Opgroeien werd  het draaiboek preventie en besmetting van 

Covid-19 nauwgezet bijgehouden en gecommuniceerd naar personeel en ouders.  

We menen aan alle indicatoren voor groeiniveau 2 te voldoen.   

 

 Verbetertraject  

Het systematisch en minimaal overlopen van de EFQM domeinen wordt zichtbaar door een overzicht 

te geven in het jaarlijkse kwaliteitsverslag en de kwaliteitsplanning kleur te geven volgens de EFQM-

domeinen. ’t Pasrel ordent verbetertrajecten volgens het EFQM en laat signalen vanop de werkvloer 

meespelen om te bepalen welke trajecten prioritair zijn.  

Op niveau van leiderschap werd een zelfevaluatie uitgevoerd door het directiecomité. Volgende 

thema’s werden in groep besproken:  communicatiestijl en gezagsrelatie, rolduidelijkheid en 

samenwerking, autonomie en vertrouwen van medewerkers, inspraak en feedback vanuit de 

leidinggevende, organisatiecultuur (sfeer, visie, ongeschreven regels), betrokkenheid bij het werk en 

“In onze crisiswerking in 

Schaarbeek is het aantal incidenten 

-agressie, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en 

middelengebruik- in coronajaar 

2020 zeer sterk toegenomen.” 
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het welzijn van de medewerker. Daarnaast werd sterk ingezet op het aanpassen van de 

functieprofielen van de stafleden, waarbij coachend leiderschap op de voorgrond staat, vanuit het 

talentdenken en vertrouwen in medewerkers. 

Dit jaar kreeg de verbetering van onze infrastructuur verder vorm. Doorheen de jaren werden onze 

huizen in Schaarbeek en Vilvoorde meer uitgeleefd en beantwoordden ze minder aan 

vooropgestelde normen voor een kwaliteitsvolle residentiële opvang van kinderen en jongeren. We 

dienden een VIPA dossier in voor de verbouwing van ons pand in Schaarbeek. Jammer genoeg kwam 

net op het moment van de verdediging van het VIPA dossier bij Opgroeien het nieuws dat de bodem 

niet sterk genoeg is om de extra bouwlaag te ondersteunen. De meerkost en infrastructurele risico’s 

bleken onoverkomelijk. Het VIPA dossier werd goedgekeurd op basis van de principes die werden 

voorgelegd. Onze werking situeert zich voornamelijk achter de poort, desondanks hechten we veel 

belang aan het normaliseren en het destigmatiseren van de jeugdhulp. De jongeren moeten hun 

privacy en rust kunnen houden in de 

woongedeeltes, maar de overlegruimtes en 

algemene werking moeten gericht zijn op de 

buitenwereld qua zichtbaarheid en 

toegankelijkheid. Verdere krachtlijnen zijn het 

ontwerpen van multifunctionele ruimtes, ruimtes 

om rondetafelgesprekken te houden en de 

mogelijkheid om het gebouw op lange termijn te 

kunnen diversifiëren naar andere werkingen toe. 

We hopen om in 2021 een bouwgrond in Sint-Agatha-Berchem aan te kunnen kopen. De renovaties 

van het nieuw aangekochte huis voor onze vestiging in Vilvoorde startten in 2020 en zullen zonder 

onvoorziene omstandigheden afgerond zijn in 2021.   

Op niveau van personeelsbeleid lag de focus bij het optimaliseren van  thuiswerken,  een nieuwe 

onthaalprocedure van personeel en het inzetten van personeel vanuit talenten. Door Covid-19 

maakten we versneld werk van een uitgeschreven thuiswerkbeleid met een maandelijkse vergoeding 

van 20 euro voor internetkosten.  

De manier van aanwerven werd aangepast door de vacature te herschrijven en te experimenteren 

met andere selectieprocedures (bijvoorbeeld eerst een online screening om de wederzijdse 

verwachtingen nog eens duidelijk uit te spreken). De in 2020 ontwikkelde onthaalprocedure voor 

nieuwe medewerkers voorziet in een warm onthaal met oog voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens 

de onthaalperiode spreekt de nieuwe medewerker af met verschillende collega’s om zo de 

organisatie en de mensen die er werken versneld te leren kennen. Nieuwe collega’s krijgen ook ene 

modulair introprogramma, waarbij ze op korte tijd opleiding krijgen rond diverse aspecten van de 

organisatie (visie, kwaliteit, integrale jeugdhulp, administratie, IT, systeemdenken, geweldloos 

verzet,…)  We proberen dit zo veel mogelijk met een aantal nieuwe collega’s samen te organiseren 

om tot kruisbestuiving en kennismaking te komen.  

Voor ons beantwoordt het talentgericht werken aan de 

vraag tot groei in onze horizontaal gestructureerde 

werking. Dit kende zijn weerslag op de teamdag in 

Schaarbeek door het talentenspel, de functieprofielen 

die werden voorzien van een zeker flexibiliteit in 

“De renovaties van het nieuw 

aangekochte huis voor onze vestiging 

in Vilvoorde startten in 2020 en zullen 

zonder onvoorziene omstandigheden 

afgerond zijn in 2021.”   

 

“Voor ons beantwoordt het 

talentgericht werken aan de vraag 

tot groei in onze horizontaal 

gestructureerde werking.” 
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takenpakket en rollen. De opstart van ons innovatief project werd gedreven door de inzet van de 

aanwezige talenten in onze teams.  

Dit jaar werd geïnvesteerd in het organiseren van collectieve vormingen: ‘contextueel denken’ en 

‘circulaire vragen stellen’. Een collectieve vorming over ‘helder schrijven’ werd geannuleerd door 

corona. Daarnaast kreeg personeel de kans om individueel vormingen te volgen op basis van 

persoonlijke interesse en de nood van de organisatie. In 2020 werden individueel studiedagen 

gevolgd over: driehoekskunde als begeleidingsvisie (contextueel werken) aan de Interactie-

academie, WARS! over affectregulatie en prikkelwering aan UPC KUL, de schemapopjes bij Leren 

Over Leven, en een studiedag over de nieuwe richtlijnen diagnostiek door Kwaliteitscentrum 

Diagnostiek. Natuurlijk was er minder gelegenheid om live vormingen te volgen. We merkten dat de 

leergierigheid daardoor niet stopte door het groot aantal webinars dat werd gevolgd.   

Alle verbetertrajecten worden na een vooraf bepaalde periode geëvalueerd en geborgen in het 

kwaliteitshandboek. Dit zijn indicatoren van niveau 4 maar we scoren niveau 2 omdat we menen dat 

we bij onze verbetertrajecten nog aandachtiger moeten zijn voor het smart definiëren van onze 

doelstellingen.  

We menen aan alle indicatoren voor groeiniveau 2 te voldoen.   

 

2.2 Kernprocessen 
 

 Onthaal van de gebruiker   
 

We beschikken over een onthaalprocedure die wordt toegepast. In kader van ons project diversiteit 

werden een aantal onthaalteksten vertaald in het Frans.  

 

Het gesprekslokaal in Halle werd heringericht om een warmer onthaal te kunnen voorzien. Er werd 

een speelhoek voor kinderen gemaakt, een verfhoek en de ruimte werd opgesmukt met planten en 

decoratie. De coronapandemie daagde ons idee van warm onthaal uit. We organiseerden virtuele 

rondleidingen voor ouders en het gesprekslokaal werd een ‘bezoeklokaal’.  

We kunnen een aantal verbeteracties vaststellen. We missen nog de systematiek in onze evaluaties 

waardoor we onszelf groeiscore 3 toekennen.  

 

 Doelstellingen en handelingsplan  
 
De kwaliteitszorg op niveau van de hulpverlening werd dit jaar opnieuw bewaakt door de uitgebreide 

aandacht voor de implementatie van de handelingsgerichte diagnostiek. Op niveau van de 

organisatie gingen we heel wat verbeterprocessen aan. Op niveau van de federatie van de OOOC’s 

namen we actief deel aan de stuurgroep handelingsgerichte diagnostiek.  

 

Tijdens de eerste denkdag op 18 september 2020 gingen met we met begeleiders en stafleden vanuit 

de drie huizen aan de slag aan de hand van de cirkel van Sinek met de drie vragen: Waarom bestaan 

we? Wat doen we? En hoe doen we dat? Door te preciseren wat we doen en waarom, kwamen we 
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tot de ‘hoe-vraag’ Dit kwam voor ons neer op het herdenken van het verslagsjabloon maar ook hoe 

we dit inhoudelijk invullen. Onze verslagen bleven de laatste jaren in lengte groeien. Dit werd qua 

tijdsdruk, efficiëntie maar ook privacy (need to know/nice to know) in vraag gesteld. We gebruikten 

de feedback over ons verslag vanuit vervolghulpvoorzieningen om de nieuwe richting in te slaan. We 

werken nu met  een verslag dat meer analytisch van 

insteek is. We staan nog meer stil bij het onderscheid 

tussen need to know en nice to know. Idee is om met het 

sjabloon van het verslag het handelingsgericht 

diagnostisch rapporteren te stimuleren. Het sjabloon van 

ons verslag en de toepassing hiervan wordt via een 

werkgroep verder opgevolgd in 2021.   

 

Een tweede denkdag in oktober 2020 ging op niveau van de stuurgroep dieper in op onze 

systemische aanpak en hoe we dit vormgeven tijdens het proces van de handelingsgerichte 

diagnostiek.  

We menen bij dit thema groeiscore 4 te halen.   

 

 Afsluiting en nazorg  
 
Nazorg behoort niet tot de opdracht van ’t Pasrel. We ijveren verder om voor onze jongeren een 

doorstroom zonder een al te grote breuk te realiseren. We hielden net als vorige jaren voor de 

Federatie van de OOOC’s gegevens bij over hoeveel jongeren kunnen doorstromen naar vervolghulp, 

hoeveel jongeren terug naar huis moeten in afwachting van verdere hulp (zie ook de kerncijfers in dit 

verslag). Voor onze crisiswerking houden we gelijkaardige cijfers bij: 58% van de jongeren kunnen op 

het einde van de crisisopvang met begeleiding terug naar huis gaan. 

 

We zetten in op samenwerkingsafspraken met instanties naar waar we doorverwijzen. Ook het breder 
netwerk van de jongere en het werken met veiligheidsplannen bij afsluiting zijn opties die steeds 
worden overwogen. In sommige gevallen verplicht dit ons om een begeleiding langer aan te houden 
dan gepland.  

Tijdens het bilateraal gesprek in het begin van het jaar 

2020 hebben we een aantal thema’s aangekaart. We 

gaven melding van de nog steeds problematische 

uitstroom naar residentiële settings. Ook bij onze 

crisiswerking ervaren we een problematische nazorg en 

opvolging. Nochtans zijn wij van oordeel dat een 

diagnostisch beeld aan verandering onderhevig is en dat 

het dus essentieel is dat op diagnostiek een naadloze 

doorstroom volgt. 

 

 Pedagogisch profiel  

Op onze visie-denkdag in september 2020 werden volgende krachtlijnen uitgestippeld:  

 Houding: krachtgericht, transparant, hier en nu 

“We werken nu met  een verslag dat 

meer analytisch van insteek is, 

meer need to know, minder nice to 

know.” 

 

“Een diagnostisch beeld is geen 

statisch gegeven maar gebaseerd op 

het hier en nu en heeft dus een 

beperkte houdbaarheidsdatum. 

Daarom is een naadloze doorstroom 

vanuit een OOOC fundamenteel.  
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 Op maat, samen en participatief met alle betrokkenen 

 Procesmatige ‘diagnostiek’ door verbinding en blijven zoeken 

 Verantwoordelijkheid opnemen vanuit eigen kleur/durf 

 Draaischijffunctie: positie innemen ten aanzien van andere hulpverleners  

 Leefgroep als instrument met begeleiders met verschillende petten (leefgroep/context/IB-werk) 

 Inzet en belang van de multidisciplinaire teamwerking 

De crisiswerking werd in januari en november van 2020 geëvalueerd. We stelden vast dat we al een 

mooi parcours hebben afgelegd op korte tijd. We dachten na over de doelstellingen van de 

crisisbegeleidingen en of we die kunnen realiseren. We zetten met onze crisiswerking sterk in op het 

activeren van de reeds aanwezige hulpverleners en het organiseren van rondetafelgesprekken. Er is 

nog vraag naar verdere ontwikkeling van visie rond werken met crisissen. 

We kennen in ’t Pasrel een traditie van actief betrekken van 

ouders en het plaatsen van de ouder in zijn ouderrol. We 

betrekken ouders bijvoorbeeld door ze te laten participeren in 

de leefgroepwerking. Dat kon dit jaar niet door de pandemie 

maar we vonden digitale manieren om jongeren en ouders in 

contact te laten staan. Meer dan andere jaren, gingen we 

wandelen met ouders en kinderen, gingen we mee op familie-

activiteit om op die manier observaties te kunnen verzamelen.  

Aanvullend evalueren we systematisch onze visie op 

hulpverlening door de jaarlijks terugkomende vormingen van handelingsgerichte diagnostiek, 

systeemdenken en geweldloos verzet.  

 
We behalen groeiscore 3.  
 

 Dossierbeheer  

Er is een procedure dossierbeheer die wordt toegepast. In kader van ons vernieuwd organigram 

tekenden we een functieprofiel uit om te voorzien in de functie van de ‘Data Protection Officer’ 

(DPO). De sollicitaties startten in 2020 en de aangeworven persoon zal starten in 2021.  

Bij gecompliceerde vragen doen we beroep op de juridische hulpdesk van Jeugdrecht SAM vzw.  

We menen aan de indicatoren van groeiniveau 3 te voldoen.  

 

 

2.3 Gebruikersresultaten 
 

 Klachtenbehandeling  

De analyse van de binnengelopen klachten staat jaarlijks op de agenda van de stuurgroep kwaliteit. 

De kanalen om klacht neer te leggen worden gecommuniceerd via onze website.  

We registreerden in  2020 één mondelinge klacht. Het betrof een klacht waarbij ouders bezorgdheid 

uitten over mogelijk SGOG. Een mannelijke begeleider zou ongepast gedrag hebben gesteld naar 

een meisje in de leefgroep. Er waren geen aanwijzingen om verder te kunnen onderzoeken gezien 

“We stellen vast dat we met onze 

crisiswerking al een mooi parcours 

hebben afgelegd op korte tijd.” 

 



 Jaarverslag 2020  Pagina 43 van 56 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

geen mannelijke begeleiders werkzaam zijn in de bewuste leefgroep. De klacht werd conform de 

procedure afgehandeld.  De klacht werd later ingetrokken. 

We behalen groeiniveau 3. 

 

 Gebruikerstevredenheid  

Doorheen de begeleiding wordt de tevredenheid op een informele wijze getoetst. Op het einde van 

de begeleiding wordt een tevredenheidsvragenlijst afgenomen die volgende thema’s bestrijkt: 

contacten, werking, sfeer en communicatie. Zowel de ouders als de jongeren worden bevraagd via 

de individuele begeleider. De resultaten werden dit jaar op de stuurgroep kwaliteit in juli terug 

gekoppeld.  

Met verhoogde aandacht voor participatief werken deden we voorbereidend werk om deze klassieke 

manier van tevredenheidsmeting om te buigen naar een meer procesgerichte perceptiebevraging.   

We behalen niveau 3.  

 

 Effect van de hulpverlening 
 
Zie kwaliteitsthema Effect 

 
2.4 Medewerkersresultaten 
 

 Personeelstevredenheid  
 
Teamvergaderingen worden sinds dit jaar gestart met een rondje: ‘hoe zit ik erbij’. Op deze manier 

houden we laagdrempelig vinger aan de pols hoe de medewerkers in hun werk staan. In de nieuwe 

functieprofielen werd voorzien in coaching om ook na de onthaalperiode oog te hebben voor de 

ontplooiing van de collega. Voor directie en supervisoren werd vanaf dit jaar voorzien in externe 

coaching.  Coördinatoren krijgen interne coaching. Ook voor begeleiders werd extra nadruk gelegd 

op coaching vanuit de coördinator van het huis. Meer gestructureerd wordt jaarlijks op individueel 

niveau de personeelstevredenheid nagegaan tijdens de functioneringsgesprekken.    

Op organisatieniveau werden de resultaten van de vernieuwde tevredenheidmeting uitgehangen 

op de nieuwjaarsreceptie.  Later op het jaar werd een ronde langs de teamvergaderingen 

georganiseerd waarbij feedback werd verzameld over de 

nieuwe methode en de resultaten van 2019. Op dit 

moment werd samen met de pedagogische teams een 

analyse gemaakt van de oorzaken van het 

personeelsverloop. Bedoeling is om draagvlak te creëren 

voor de verdere kwaliteitsplanning die reeds een aanzet 

kreeg op basis van de resultaten van de 

tevredenheidsmeting. We geven hierbij kort overzicht 

van de oorzaken van verloop in orde van belangrijkheid:   

 Evenwicht privé-werk met als oorzaken de zwaardere 

verslagen, tijdsintensieve aanpak van 

“De nieuwe beweging om nadruk 
te leggen op coaching van 

personeel benadrukt dat welzijn en 
persoonlijke groei centraal staan.” 
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handelingsgerichte diagnostiek,  afgrenzing thuis/werk door telewerk, zwaarte van de 

leefgroep,… 

 Levensfase van de begeleider: combinatie met ouderschap is organisatorisch zeer moeilijk. 

 Flexibiliteit: 9 weken permanentieschema in combinatie met onvoorspelbaar in te plannen 

huisbezoeken, beschikbaar zijn voor het werk in combinatie met de veelheid aan taken.  

 Het demotiverende aspect van het verloop zelf en de beperkte groeikansen door de horizontale 

werking.  

 Nachten en weekends, verloning 

 

Belangrijkste beschermende factoren blijken het motiverend werkklimaat, de inzet op verbinding en 

collegialiteit: groepsgevoel, meeleven met elkaars begeleidingen, gedeelde verantwoordelijkheid, 

geen angst om fouten te maken, veel erkenning krijgen.  

De analyse van de oorzaken van verloop worden gebruikt bij de aanwervingen. Wij willen dat 

kandidaat-collega’s een gefundeerde en overtuigde keuze maken voor ’t Pasrel. Bij de functie van 

begeleider geven we in onze vacature en tijdens de selectieprocedure extra aandacht voor de 

verschillende aspecten die de functie veeleisend maken.  

De directie voert systematisch EXIT-gesprekken met vertrekkende collega’s. Op het directiecomité 

worden deze signalen besproken. We menen groeiniveau 4 te halen door de tevredenheidsmeting 

te linken aan de kwaliteitsplanning en ook de personeelskengetallen. We halen een indicator van 

groeiscore 5 gezien onze personeelstevredenheid in 2020 gebaseerd was op de Gallup-vragenlijst. 

De Gallup-vragenlijst is een meting van het arbeidsklimaat met 12 vragen waarbij statistisch 

onderzoek aantoont dat als medewerkers hoog scoren op deze 12 vragen; de productiviteit hoger 

is, er minder personeelsverloop is en er grotere tevredenheid is bij de cliënten. 
 

 Indicatoren en kengetallen  

De organisatie startte twee jaar geleden met het systematisch bijhouden van personeelskengetallen. 

De kengetallen worden besproken op de raad van bestuur en de maandelijkse stuurgroep kwaliteit. 

Hierbij worden de gegevens als input gebruikt om signalen te detecteren en verbeteracties op te 

zetten. We houden bij: leeftijd, geslacht, uit dienst, aantal jaren in dienst, afwezigheden en culturele 

diversiteit op basis van naam.  

Op de stuurgroep kwaliteit werd geopperd dat het zinvol zou zijn om na te gaan of er een link is 

tussen opleidingsniveau en duurtijd in dienst. We durven stellen dat een bachelor langer in dienst 

blijft en dat een collega met een master-diploma sneller andere carrièreperspectieven zoekt. Uit een 

eerste analyse kwamen er geen grote verschillen naar voor, maar we houden de meting minstens 

drie jaar aan om een redelijk beeld te krijgen.  

De kengetallen en indicatoren van het personeel helpen om het personeelsbeleid bij te sturen. Het 

verloop van personeel wordt gelinkt aan personeelstevredenheid waardoor een bredere 

interpretatie mogelijk wordt. We maken een link met de nieuwe onthaalprocedure die tracht snel 

verloop te voorkomen, met talentgericht werken om collega’s langer te kunnen houden en het 

traject dat we lopen op vlak van diversiteit. We scoren groeiniveau 4. We menen ook een indicator 

te behalen van niveau 5 doordat we onze personeelskengetallen voorlegden aan het Agentschap 

Inburgering en Integratie. 
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2.5 Samenlevingsresultaten 
 

 Waardering strategische partners  

We gaan regelmatig in overleg met strategische regiopartners om de samenwerking te verbeteren. 

Dit jaar planden we onder andere overleg met het Crisismeldpunt, ONE, Brustars, CKG Sloebernest, 

Hubbie, Amalgaam en het  Minderhedenforum.  

Met Cocon maakten we een samenwerkingsafspraak: ’t Pasrel engageert zich om tot twee maanden 

een verblijf aan te bieden voor een jongere waarbij Cocon inschat dat een tijdelijke uithuisplaatsing 

noodzakelijk is voor het uitwerken van een veiligheidsplan. ’t Pasrel krijg hierdoor de kans om mee 

te delen in de knowhow van Cocon in crisisbegeleidingen en kan mee deelnemen aan opleidingen 

rond Signs of Safety.   

Vzw Sporen, één van de samenwerkingspartners van ’t Pasrel binnen het Amalgaam, bouwde in 2020 

verder aan ’t WarenThuis, een gemeenschapsgericht initiatief in Neerespen. ’t Pasrel is de 

innovatieve aanpak en de denkoefening richting een meer ingebed warm onthaal van allerlei 

mensen in een creatieve ‘samenomgeving’ erg genegen. Er werd ingegaan op de vraag van vzw 

Sporen om de uitbouw van het initiatief te ondersteunen door (beperkte) personeelsmiddelen. 

We tekenden in 2020 ook een samenwerking met Sonja Ertejee (1G1P Brussel) uit om de 

gezinscoaches te ondersteunen met onze diagnostische expertise. Vanaf 2021 gaat dit éénjarig 

experiment van start. Daarmee gaat ’t Pasrel 

duidelijk op zoek naar mogelijkheden om op weg te 

gaan naar een jeugdhulp waar zo snel mogelijk de 

juiste hulp kan worden aangeboden. Het inzetten van 

onze diagnostische rol in het rechtstreeks 

toegankelijke netwerk is daarbij een grote en 

vernieuwende stap. 

Ook onze werkbezoeken aan andere diensten tellen 

we onder deze noemer. Enerzijds gaan we op 

kennismaking, anderzijds wordt de samenwerking informeel bestendigd. Dit jaar bezochten we OBC 

Ter Elst en Tonuso.  

Het jaarlijkse overleg met OCJ/SDJ ging dit jaar niet door de omstandigheden van de coronacrisis. 

Gelukkig kon het bilateraal gesprek in het begin van 2020 doorgaan. De samenvatting van dat overleg 

staat hierboven beschreven bij afsluiting en nazorg. We beantwoordden wel de vragen per mail over 

samenwerking vanuit regioverantwoordelijke van het OCJ. Onze crisiswerking werd voorgesteld bij 

de jeugdrechtbank SDJ en het OCJ. Een aantal medewerkers bij Opgroeien bleven nauw betrokken 

bij de uitbouw van de crisiswerking.  We gingen in overleg met Stijn Beirens die de crisiswerking 

opvolgt, en Johan Vanderauwera van ACT. Voornaamste doel is om de afstemming met de 

crisismeldpunten te verbeteren en het opzet en de randvoorwaarden van een crisisbegeleiding voor 

iedereen helder te krijgen.  

’t Pasrel participeerde zoals elk jaar in verschillende externe overlegorganen: FOOOC, IROJ Brussel, 

Plenum Platform Bijzondere Jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel, Bru-stars, Yuneco, BIKA, 

CrossLink van Yuneco, Link, stuurgroep Contactcomité’s ondersteuning jeugdzorg; debatlunches, 

“Ondanks de vreemde 

omstandigheden in 2020 heeft ’t 

Pasrel blijvend ingezet op 

verbinding met onze partners.” 
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Praktijkoverleg problematische opvoedingssituaties,… De directie volgde de initiatieven in Brussel 

(gecoördineerd vanuit CAW) en Vilvoorde (gecoördineerd vanuit Radar en CGG) op binnen werf 1 en 

werf 2. Voor werf 2 woonden we de zorgtafels Vlaams-Brabant bij.  

Met onze deelname aan de stuurgroep handelingsgerichte diagnostiek in opdracht van de Federatie 

werken we mee aan de kwaliteitsvolle implementatie van het protocol handelingsgerichte 

diagnostiek over de OOOC’s heen. Dit doen we onder andere door het organiseren van een studiedag 

die zal plaatsvinden in 2021.  

 

We behalen groeiscore 3.  
 
 

 Maatschappelijke opdrachten/tendensen  

Al jaren betrekken we actief opleidingsinstellingen in onze werking. Dit jaar ontvingen we meerdere 

stagiaires van hogescholen en universiteiten. We verleenden onze medewerking aan een 

groepseindwerk van studenten van de Odisee Hogeschool over ouderparticipatie waarbij het opzet 

is om verschillende ouders te interviewen. Het project loopt door in 2021. We ondersteunden de 

ontwikkeling van het participatiekompas aan het UCLL door deelname aan feedback sessies. We 

werden geïnterviewd voor een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen over 

diversiteitsbeleid in de non-profit en stonden nog meer studenten te woord in kader van 

opdrachten.  

De doelgroep van ’t Pasrel en de grootstedelijke realiteit is zeer divers. Als organisatie wenden we 

die superdiversiteit aan als een kracht. De stafmedewerker diversiteit startte in 2020 voor een 

periode van twee jaar. Deze medewerker ondersteunt de uitbouw van het beleidskader diversiteit 

‘t Pasrel wil met dit project meer aandacht geven aan diversiteit met als doel structurele 

veranderingen op niveau van organisatie, personeel, cliënteel en aanbod. In de eerste fase van ons 

meerjarenplan leggen we de focus op het thema interculturalisering.  Ons traject wordt ondersteund 

door de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering.  

We hebben er aandacht voor dat onze gezinnen vaker in kansarmoede leven. Voor het tweede jaar 

op rij nemen we in onze jaarcijfers parameters op die kansarmoede in kaart brengen: problemen 

met huisvesting, gezondheid, arbeidssituatie en financiën. Deze signalen willen we rapporteren. De 

nieuwe tendens bij jongeren om lachgas te gebruiken, werd ook in ’t Pasrel geobserveerd. We 

contacteerden Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) om bij te leren hoe hiermee om te gaan.  

Wij menen mee verantwoordelijkheid te hebben genomen voor de samenleving door respectvol om 

te gaan met de coronamaatregelen en onze ouders en 

jongeren hierin te sensibiliseren en ondersteunen. De 

pandemie heeft er voor gezorgd dat we dit jaar ongepland 

stappen hebben gezet op vlak van digitalisering van de 

zorg, alsook digitalisering van de samenwerking onder 

collega’s. Niet enkel op vlak van materiaal maar ook op 

vlak van knowhow.  

We behalen groeiscore 3. 

“Als organisatie wenden we de 

superdiversiteit van onze setting 

aan als een kracht. De 

stafmedewerker diversiteit startte 

in 2020 en ondersteunt de 

uitbouw van het beleidskader 

diversiteit.” 
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2.6 Overzicht aan de hand van EFQM 
 
Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de hierboven beschreven acties.  
 

 
  

PLAN DO 
 
 

CHECK 
 
 

Leiderschap 
 
 
-Zelfvaluatie 
directiecomité 
 
 
 

Personeelsbeleid 
-Vormingen 
-Nieuwe functieprofielen 
en organigram 
-Nieuwe 
aanwervingsprocedure 
- Nieuwe onthaalprocedure 
-Talengericht werken  

Kernprocessen 
- Voorbereiding opstart 
innovatief project 
- Zoektocht naar niet 
lossen van ‘moeilijke’ 
jongeren. 
-Crisiswerking evaluatie  
-Evaluatie 
handelingsgerichte 
diagnostiek  
-Participatie in tijden van 
Corona 
 

Waardering door 
medewerkers 
-Kengetallen interpretatie en 
evaluatie 
-Vernieuwde 
tevredenheidsmeting 
- Exit gesprekken 
- Coaching 

Eindresultaten 
-Financieel gezond 
-Verwezenlijking missie 
-Bezettingsgraad 
gehaald 
 

Beleid en strategie 
-Stuurgroep kwaliteit  
-Denkdagen Visie en HGD 
-Telewerk beleid 
-Digitalisering 
-Beleidskader diversiteit 
-Evaluaties protocollen 
-Analyse registraties 
-Effectmeting planning 
 

Waardering door gebruikers 
-Tevredenheidsmeting  
-Klachtenlogboek analyse 
 
 
 

 

Middelen en 
samenwerkingen 
-Extern overleg ifv de 
werven 
-Verbouwing nieuw huis 
Vilvoorde 
-VIPA dossier deelwerking 
Schaarbeek  
-Zoektocht grond 
deelwerking Schaarbeek 
-Investering in materiaal 
digitalisering 

Waardering door maatschappij 
-Samenwerking hogescholen 
- Bilateraal gesprek 
-Overleggen strategische 
partners 
-Start stafmedewerker 
diversiteit 
- Externe vertegenwoordiging in 
adviesgroep Diversiteit 
 
 
 
 

ACT 
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3 Kwaliteitsplanning 
 

3.1 Tijdsplanning  

De jaarlijkse planning wordt opgemaakt in samenspraak met de raad van bestuur, het 

directiecomité, de drie pedagogische teams, het 

administratieve en logistieke team.  

In 2021 staat ’t Pasrel voor grote uitdaging op vlak 

van infrastructuur: de verbouwing van het nieuwe 

huis in Vilvoorde, de verhuis naar het nieuwe huis 

van Vilvoorde, de (potentiële) aankoop van de grond 

in Sint-Agatha-Berchem, plannen voor een 

nieuwbouw. We merkten in 2020 dat we heel wat 

potentieel hebben nog verder te stijgen met de 

groeiscores. Elk jaar ondernemen we veel verbeteracties op verschillende domeinen maar het 

ontbreekt ons nog wat aan systematiek. We plannen om in 2021 te starten met de opmaak van een 

meerjarenplanning om hier aan tegemoet te komen. 

 

 

 Januari  Februari  Maart April Mei Juni 

Project diversiteit incl 
Participatie (Mariam) 

 

Project Impactmeting incl 
Participatie (Elke) 

 

Actualisatie VTO-beleid  
(Kelly) 

 

KED-project 
(Liza en Brecht) 

 

Werkgroep verslag 
(Stephanie) 

 

Meting arbeidsklimaat (Elke 
en Kelly) 

    

Visietekst ’t Pasrel 
(Els) 

  

Visietekst leefgroep  
(Kat VH) 

   

Sint Agatha Berchem: 
concept huis (Katrien) 

 

Huis Vilvoorde: Interieur 
(Katrien) 

  

Onthaal: afronden en 
evaluatie (Marij) 

  

Evaluatie overlegorganen 

(Kelly) 

  

Telewerk beleid incl 
materiaal gebruik (Kelly) 

  

“We plannen om in 2021 te starten 

met de opmaak van een 

meerjarenplanning om nog meer 

systematiek in de 

kwaliteitscontrole te krijgen.” 
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3.2 Acties binnen de groeiniveaus 
 

 Kwaliteitszorg 

Qua project op niveau van ‘betrokkenheid’ kunnen we het onderzoek naar ouderparticipatie van de 

studenten van ODISEE aanhalen.  Op niveau van ‘verbetertrajecten’ plannen we een aantal 

inhoudelijke trajecten: de werkgroep verslag, een nieuwe visietekst met de impact op onze 

handelingsgerichte diagnostiek, herbekijken van onze interne overlegstructuur, het project 

diversiteit met de uitwerking van een visietekst en taalbeleid, het kwaliteitsthema effectmeting, het 

innovatief project: KED (Kortdurende Eerstelijns Diagnostiek). Elk project krijgt een 

verantwoordelijke aangeduid.  

Qua randvoorwaarden van de organisatie zien we de audit door de nieuwe preventiemedewerker 

als uitgangspunt van verbeteracties.  Gezien de preventiemedewerker ook is aangesteld als Data 

Protection Officer (DPO) krijgt hierdoor het privacybeleid de nodige aandacht. De nieuwe 

Coördinator Organisatie en Personeel zal een boost geven aan het personeelsbeleid door prioritair 

te richten op een nieuw vorming-, training- en 

opleidingsbeleid (VTO), verfijnen van het telewerk 

beleid, nieuwe functieprofielen van logistieke 

functies en focus op flexibele inzet taken en 

talentgericht werken.  

We hopen op vlak  van ’Visie en organisatie’, 

‘Betrokkenheid’ en ‘Methodiek en instrumenten’ de 

eerste indicator van groeiscore 4 te halen door in een 

meerjarenplanning systematisch de elementen van 

kwaliteitszorg te evalueren. In deze 

 Juli Augustus September Oktober November December 

Project diversiteit incl 
Participatie  (Mariam) 

 

Project Impactmeting incl 
Participatie (Elke) 

 

KED-project 
(Liza en Brecht) 

 

Sint Agatha Berchem: concept 
huis (Katrien) 

 

Privacy: verslag+ leefgroep 
(Stef preventie) 

  

Functieprofielen logistiek  
(Kelly) 

  

Huis Vilvoorde: verhuis  
(Katrien VH?) 

   

Crisiswerking op papier 

(Els) 

   

Crisiswerking vorming  
(Els en Stef) 

   

Voorbereidende fase flexibele 
inzet taken en talenten 
begeleider (Kelly) 

 

“De aanstelling begin 2021 van 

de preventiemedewerker en Data 

Protection Officer en de 

Coördinator Organisatie en 

Personeel zal een boost geven 

aan preventie, privacybeleid en 

ons personeelsbeleid.” 
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meerjarenplanning zal ook de evaluatie van het kwaliteitshandboek worden opgenomen.  

Om te groeien op vlak van ‘Verbetertraject’ gaan we aan de slag met de projectfiches. We 

beschikken reeds over een aantal projectfiches maar de smart geformuleerde doelen en de PDCA-

cyclus zullen doorheen een traject actiever aan de hand van deze fiches worden opgevolgd. We 

plannen telkens een evaluatie en deze fiches helpen ons om de doelen van het project en de 

evaluatie op voorhand duidelijk te stellen. We ambiëren hierdoor volgend jaar te stijgen naar 

groeiscore 3 en mogelijks 4 gezien we reeds een aantal indicatoren bereiken.  

 
 

 Kernprocessen  

Krachtgerichte Eerstelijns Diagnostiek. De naam van ons innovatief project geeft meteen ook de 

krachtlijnen mee. Het KED-project richt zich op krachten van het gezin. De krachtgerichte en 

empowerende houding van de hulpverlener focust op bronnen binnen het gezin en de 

betrokkenheid van het eigen sociale netwerk. Tijdens het diagnostisch proces worden hypothesen 

opgesteld en getoetst. Hierdoor komen we samen met de eerstelijnswerker (in eerste instantie een 

hulpverlener binnen Sonja Erteejee) tot vraagverheldering en opstellen van doelen. We kiezen 

duidelijk om deze diagnostiek uit te voeren binnen een eerstelijnscontext (vrijwillig en ambulant 

kader, geen nakende crisis of plaatsing) met aandacht voor prioritering in de vraagstelling. Sonja 

Erteejee koopt dit aanbod in, waarbij ’t Pasrel expliciet het mandaat krijgt om gedurende het jaar 

2021 te experimenteren met dit aanbod, met als basisprincipes: 

 Zoveel mogelijk zorg op maat van de gezinnen en 

bijbehorende flexibiliteit 

 Credo: ‘zo snel mogelijk de juiste hulp’ 

 Voortdurende evaluatie, zowel op vlak van inhoud 

als op vlak van samenwerking met Sonja Erteejee, 

als op vlak van interne organisatie 

 Open communicatie en feedback tussen de teams 

Sonja en het team van ’t Pasrel 

 

Ook binnen onze reguliere en crisisbegeleidingen zullen 
we vanaf dit jaar nog meer richten op het werken met de krachten van het gezin. De intakeformulieren 
en teksten in het kwaliteitshandboek worden hieraan aangepast.  
 
Het laatste jaar viel het op dat leefgroepwerk als zwaar werd ervaren door de begeleiders. We 
doorlopen een traject om duidelijkheid te krijgen over hoe we kijken we naar de leefgroep en wat we 
hierin belangrijk vinden. We beschrijven essentiële principes, doelstellingen, praktische handvaten, 
randvoorwaarden, theoretische kaders om het leefgroepwerk te ondersteunen. We zien ons kader van 
Geweldloos verzet hiervoor als basis. Deze denkoefening sluit ook sterk aan bij de oproep van de 
overheid rond ‘de ideale wereld’. Via zelfreflectie en deelname in de lerende netwerken in onze regio’s 
willen we verder onderzoeken hoe we enerzijds geblokkeerde ontwikkelingstrajecten in onze 
leefgroep nog steviger kunnen opvangen en anderzijds hoe we andere hulpaanbieders kunnen 
ondersteunen door onze analytische en diagnostische expertise. 
 
We hopen op vlak  van ’Onthaal van de gebruiker’, ‘Doelstellingen en handelingsplan’, ‘Afsluiting en 
nazorg’ en ‘Pedagogisch profiel’ de eerste indicator van groeiscore 4 te halen door in een 
meerjarenplanning systematisch de elementen van de kernprocessen te evalueren. 

“Het nieuwe project 

Krachtgerichte Eerstelijns 

Diagnostiek (KED) richt zich op 

krachten van het gezin en wil 

onze diagnostische expertise 

eerder bij kwetsbare gezinnen 

brengen.” 
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Op niveau van ‘Dossierbeheer’ plannen we met de werkgroep privacy en de start van de DPO 
groeiscore 4 te behalen.  

 
 

 Gebruikersresultaten  
 
Zie kwaliteitsthema Effect 
 

 Medewerkersresultaten  

We maken de jaarlijkse tevredenheidsvragenlijst functie-overschrijdend en bieden ook een 

Franstalige versie aan om medewerkers aan te moedigen zich uit te spreken. Deze resultaten worden 

nabesproken op de teams en geven zo input voor de kwaliteitsplanning.  

We maken tijdens onze tevredenheidsmeting ruimte om te bevragen welke impact de pandemie had 

op hun werk om te kunnen bijsturen waar mogelijk.  

 

 Samenlevingsresultaten 

Begin 2021 startten  we met het innovatief project KED in kader van Werf 1. Doel van dit project is 

meer jongeren en hun gezinnen te helpen binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Een van 

de krachtlijnen van ons project is het werken met hulpbronnen van het gezin. Hierdoor hopen we - 

als voorziening achter de poort- toch bij te dragen aan de vermaatschappelijking van de zorg.  

Bekendmaking van ’t Pasrel en het stimuleren van een positief imago van de jeugdzorg belangt ons 

aan. We communiceren onze projecten (jaarverslag, diversiteit, KED-project, animatiefilmpje...) 

vanaf dit jaar breder via onze website. Om laagdrempeliger te communiceren naar brede 

samenleving  via digitale kanalen, starten we een facebookpagina. We trekken persoonlijk naar onze 

buren in de omgeving van onze twee nieuwe huizen. We vinden een integratie in de buurt belangrijk 

en pogen onze buren mee te krijgen met het belang van ons werk. Een facebookpagina kan ons 

helpen om op dagelijkse en toegankelijke manier nieuws naar de buren en bredere samenleving te 

verspreiden.   
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Op vlak  van ’Waardering strategische partners’ en  ‘Maatschappelijke opdracht’ plannen we de 

eerste indicator van groeiscore 4 te halen door in een meerjarenplanning systematisch de 

elementen van samenlevingsresultaten te evalueren. 

 
 

3.3 Overzicht aan de hand van EFQM 
 
Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de planning 2021. Hiermee willen we 
aantonen dat integrale kwaliteitszorg voor ’t Pasel de verschillende domeinen van het EFQM beslaat.  
 

PLAN DO 
 
 

CHECK 
 
 

Leiderschap 
 
 
 
 
 
 

Personeelsbeleid 
-Nieuw VTO-beleid 
-Nieuwe functieprofielen 
en organigram 
-Nieuwe 
aanwervingsprocedure 
- Nieuwe onthaalprocedure 
-Talengericht werken  

Kernprocessen 
-Visietekst leefgroepwerk 
- KED-project 
-Zoektocht naar niet 
lossen van ‘moeilijke’ 
jongeren. 
-Crisiswerking evaluatie  
-Evaluatie 
handelingsgerichte 
diagnostiek  
-Kind- en 
ouderparticipatie 

Waardering door 
medewerkers 
-Kengetallen interpretatie en 
evaluatie 
-Vernieuwde 
tevredenheidsmeting 
- Exit gesprekken 
- Coaching 

Eindresultaten 
-Financieel gezond 
-Verwezenlijking missie 
-Bezettingsgraad 
gehaald 
-Effect: focusgroepen 

Beleid en strategie 
-Meerjarenplanning  
-Projectfiches 
-Telewerk beleid 
-Digitalisering 
-Beleidskader diversiteit 
-Evaluaties protocollen 
-Analyse registraties 
-Effectmeting 
-DPO en privacy 
-Audit preventie 
 

Waardering door gebruikers 
-Tevredenheidsmeting  
-Klachtenlogboek analyse 
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4 Kwaliteitsthema Effect 
 

4.1 Visie 

Vanuit onze visie en opdracht zien we een effectmeting in het hier en nu (een advies is een 

momentopname) en vanuit een leerperspectief. Indien we effect op lange termijn bekijken, zal het 

effect van onze interventie moeilijker te scheiden zijn van interventies van volgende hulpverlening 

of externe omstandigheden. Om een waardevol beeld te krijgen worden, zowel cliënten, 

medewerkers als samenwerkingspartners betrokken. We zoeken naar parameters vanuit het multi-

method/multi-informant idee die zo veel mogelijk kunnen worden ingebed in het primaire proces 

van hulpverlening of reeds bestaande structuren van de organisatie. We denken daarbij aan het 

belang van participatie en inspraak om dicht bij perceptie 

van belanghebbenden te blijven. Elke groep zal mogelijks op 

een andere manier en op maat worden aangesproken. We 

werken onze effectmeting in fases uit en zien het als een 

‘work in process’ dat verder vorm krijgt in overleg met 

collega’s van andere OOOC’s en de sector.   

Het belang van een wetenschappelijk kader3 werd duidelijk 

tijdens onze zoektocht naar en invulling van verschillende 

indicatoren van effect. We nemen standpunt in dat niet het 

aantal maar de kwaliteit van de indicatoren van belang zijn. 

Ook de data om de indicatoren te staven worden in eerste 

instantie kwalitatief verzameld, om waar mogelijk aan te vullen met kwantitatieve gegevens. We 

hebben dus oog voor een zinvolle afgrenzing van indicatoren en data-verzameling. Er hoeft geen 

causale relatie te zijn tussen indicator en effect, de logische samenhang moet wel duidelijk zijn.  

Onderstaand schema is een cyclisch proces en helpt om verschillende parameters op het juiste 

niveau te zien.  

                                                           

3 We deden beroep op de kennis en ervaring van Prof. Dr. E. Enhus, verbonden aan de faculteit Recht en Criminologie van 

de VUB.  
 

Middelen en 
samenwerkingen 
-Extern overleg ifv de 
werven 
-Verbouwing nieuw huis 
Vilvoorde 
-VIPA dossier deelwerking 
Schaarbeek  
-Zoektocht grond 
deelwerking Schaarbeek 
-Investering in materiaal 
digitalisering 

Waardering door maatschappij 
-Positief imago van de 
jeugdzorg stimuleren  
-Samenwerking hogescholen 
- Externe vertegenwoordiging in 
adviesgroep Diversiteit 
 
 
 

ACT 
 

“Het belang van een 

wetenschappelijk kader werd 

duidelijk tijdens onze zoektocht 

naar en invulling van 

verschillende indicatoren van 

effect.” 
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Het capaciteitstekort in het jeugdlandschap is een voorbeeld van de algemene context;  dat we als ‘t 

Pasrel werken in een grootstedelijke context (taal, kansarmoede, migratie…) is dan een voorbeeld van 

een Pasrelspecifieke context parameter. De manier waarop we samenwerkingen aangaan en middelen 

inzetten kan gerekend worden tot de randvoorwaarden. Veel van de - door de voorzieningen reeds 

geïdentificeerde- indicatoren kunnen gerangschikt worden onder Intermediaire doelen: uitval, 

tevredenheidsmetingen, perceptie-bevragingen bij cliënteel en personeel… . Als ultiem effect kunnen 

we voor een OOOC bijvoorbeeld stellen: ‘de jongere krijgt de juiste hulpverleningsvorm of 

ondersteuning’. 

 

4.2 Indicatoren 
 
We beschrijven hieronder hoe we tot nog toe de 3 voorgestelde indicatoren hebben vorm gegeven.  
 

 Uitval 
We gebruiken de definitie en cijfergegevens vanuit BINC. De resultaten werden hierboven opgenomen 

bij de kerncijfers. We stellen ons de vraag of ‘uitval’ een valide indicator is binnen een gedwongen 

hulpverleningskader en wat dit cijfer bijdraagt aan een waardevolle invulling van het concept ‘effect’.  

Dit jaar bleek er geen uitval te zijn bij ’t Pasrel. Indien wel, dient een kwalitatieve analyse van de 

desbetreffende dossiers zich aan. We houden de tendens in cijfergegevens bij over de jaren. Het zal 

stof tot nadenken bieden als we het uitvalcijfer positief of negatief zien evolueren.  

 



 Jaarverslag 2020  Pagina 55 van 56 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

 Tevredenheid 

Na afloop van een begeleiding wordt een tevredenheidsvragenlijst ingevuld door jongere en context. 

Er wordt rechtstreeks gevraagd naar: ‘Ben je tevreden met het advies?’ Maar ook randvoorwaarden 

(infrastructuur, samenwerkingsrelatie, leefgroepwerking…) worden bevraagd.  Resultaten worden 

gebruikt als input voor verbeteracties.  

Bij deze manier van tevredenheid meten stellen we ons de vraag wat de (on)tevredenheid van 

cliënten ons vertelt over de effectiviteit van het advies. Bovendien lukt het bij een aantal cliënten 

niet om hun te motiveren de tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Dit geeft een vertekening van de 

resultaten.  

Om hieraan tegemoet te komen zetten we in op participatieve methodes. In het kader van 

participatie en inspraak werkten we dit jaar mee aan verschillende projecten rond participatie: het 

participatiekompas van het UCLL en de begeleiding van een onderzoek naar ouderparticipatie door 

studenten van Odisee Hogeschool.  Via dit onderzoek van de studenten van de Odisee Hogeschool 

hopen we te bij te leren over wat ouders nodig hebben om tot participatie te komen; met specifieke 

aandacht voor de noden van ouders met een migratie-achtergrond.  

 
 

 Doelrealisatie 

In 2020 deden we een eerste onderzoek naar de parameter ‘doelrealisatie’op mesoniveau. Onze 

oriëntatieopdracht houdt in dat we een advies formuleren. De onderbouwing van het advies zit 

vervat in het verslag en dient de cliënt én de doorverwijzer te helpen op welke manier vervolghulp 

zinvol kan worden ingezet. We beschouwen ons verslag als een belangrijk ‘Intermediair doel’ om 

effect te verwezenlijken. We bevroegen externe partners over ons verslag en welk effect dat voor 

hen heeft. Kunnen ze aan de slag met onze doelstellingen naar vervolghulpverlening, vinden ze dit 

bruikbaar en op welke manier? We deden een open bevraging via mail. We selecteerden onze 

belangrijkste doorverwijzers en vervolghulpverlening partners: consulenten van SDJ, OCJ, de 

jeugdrechters van Brussel, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, OBC’s, bege leidingstehuizen, 

dagcentra, MPI’s en contextbegeleidingsdiensten. Deze methode van open bevraging per mail 

vereist van de bevraagden een grote inspanning. Zoals verwacht hadden we daardoor geen hoge 

responsratio maar de informatie die we kregen was zeer zinvol. We kregen de feedback dat onze 

verslagen zeer uitgebreid waren en dat sommige delen meer dan andere worden gelezen.  Vooral 

de stukken die het ‘hier en nu’ beschrijven met concrete handvaten voor de aanpak van de jongere 

worden gelezen.  Deze bevindingen werden gebruikt bij de herwerking van ons verslagsjabloon en 

werd gecommuniceerd naar onze verwijzers en voorzieningen. Gezien de positieve ervaring met 

deze kwalitatieve manier van bevragen, willen we hier verder op inzetten. We denken dan aan een 

kwalitatieve bevraging  in de vorm van een focusgroep om meer stemmen gehoord te krijgen dan 

via een bevraging per mail.  

Op microniveau stellen we ons tijdens het begeleidingsproces steeds de vraag: Welke van onze 
handelingsgerichte diagnostische interventies hebben een effect? We beschrijven deze bevindingen in 
ons oriëntatieverslag. Dit is voor ons ook een manier om doelrealisatie in beeld te krijgen.  

Voor onze reguliere werking zullen we in 2021 tijdens het jaarlijkse overleg met  de diensten OCJ en 

SDJ in de vorm van een focusgroep bevragen wat de ervaringen zijn met de zinvolheid en de 

trajecten die jongeren doorlopen naar aanleiding van ons advies. Onze crisiswerking is het 

onderwerp van continue evaluatie, intern en met externe partners.  
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Voor ons KED-project zetten we in op voortdurende evaluatie en procesmonitoring, zowel op vlak 

van inhoud, op vlak van samenwerking met Sonja Erteejee, als op vlak van interne organisatie. We 

kijken naar de verschillende factoren om tot een beeldvorming van effect te komen.  

 

 
 
 
We plannen om voor effect te stijgen naar groeiniveau 3.  

 
 
 
 
 


