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INLEIDING 

In 2015 ondernamen we in Alba belangrijke stappen in de systematiek van kwaliteitsbevordering. Naast 

de aanstelling van een kwaliteitscoördinator, zetten we expliciet in op de uitwerking van onze visie op 

kwaliteitszorg en omarmden we het EFQM-model als structuur voor kwaliteitsbevordering. Het resultaat 

hiervan vindt u in de volgende pagina’s. Naast een algemene voorstelling van de organisatie, 

behandelen we vier grotere thema’s: kwaliteitszorg, gebruikerstevredenheid, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en personeelsbeleid. Voor deze vier thema’s hanteren we een gelijkaardige 

opbouw: visie op het thema, het huidige beleid op het thema, de afgelegde verbetertrajecten en de 

komende planning. Waar kwaliteitszorg een permanent thema is, zijn de andere drie thema’s eerder 

ingegeven onder externe impulsen zoals het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag of interne 

noden zoals het thema personeelsbeleid.  

We presenteren voor de eerste maal het kwaliteitsverslag op deze manier. In de toekomst zullen 

afhankelijk van de accenten die we in de algehele kwaliteitsplanning leggen, andere kwaliteitsdomeinen 

uit het EFQM-model aan bod komen. 

We beëindigen deze inleiding met twee kritische bedenkingen. Enerzijds vinden onze zijdelingse 

projecten zoals Weer-Staan en Generation 3000 moeilijk en uiterst kunstmatig hun plaats in het EFQM-

model, net omdat deze projecten vernieuwend zijn en (nog) niet echt tot de kernopdracht van Alba 

behoren. Anderzijds betreuren we het bestaande kader voor innovatie. Zowel voor onze 

Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen (HCA) als Ondersteunende Begeleiding (OB) houdt 

innovatie heel wat onduidelijkheid in. In het geval van HCA kan innovatie enkel wanneer er bij toeval 

weinig aanmeldingen zijn of wanneer de organisatie zelf middelen kan investeren. Voor OB kan 

innovatie enkel wanneer een deel van de reguliere ruimte daarvoor gereserveerd wordt. De facto 

betekent dit dat minder jongeren beroep kunnen doen op het reeds bestaande aanbod, een moeilijke 

en betwijfelbare praktijk. Nochtans is innovatie belangrijk voor de continue realisatie van een 

kwaliteitsvol aanbod. We hopen dat het kader voor innovatie in de nabije toekomst grondig herdacht en 

effectief mogelijk wordt. 
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DEEL 1 VOORSTELLING VAN DE ORGANISATIE 

I. ERKENNING 

Alba heeft, als kleine organisatie, verschillende erkenningen bij het IVA Jongerenwelzijn: 

 Modulair kader: 

o 9 modules ondersteunende begeleiding, werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel, we moeten 

jaarlijks 1080 begeleidingsdagen realiseren voor 108 jongeren. 

o 5 modules positieve heroriëntering, werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel, we moeten 

jaarlijks 15 rechtstreeks toegankelijke, kortdurende begeleidingen realiseren. 

 Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) 

o Alba is erkend om herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, gemeenschapsdienst en 

leerprojecten voor minderjarigen te organiseren voor de gerechtelijke arrondissementen Leuven 

en Brussel. 

De Provincie Vlaams-Brabant financiert verder nog een gedeelte van onze time-outwerking.  (15 time-

outs per jaar) 

II. ORGANISATIESTRUCTUUR 

 

In het bovenstaand schema ziet u dat we naast de klassieke vzw-structuur met een algemene 

vergadering en een raad van bestuur ook nog een uitgebreide structuur hebben ter realisatie van onze 

werking.  

Algemene
Vergadering

Raad van Bestuur

Beleidsteam

Team 

Gambas

Team 
Ondersteunende 

Begeleiding

Team 
Bemiddelingsburo

Staf: 
Q-medewerker

Verantwoordelijk
e VTO & coaching

A-team:
Administratieve 

medewerkers
Logstieke 

medewerkers

Vrijwilligers
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De kern van onze organisatie bestaat uit drie teams waar respectievelijk ondersteunende begeleiding, 

gemeenschapsdienst en leerprojecten (Gambas) en herstelbemiddeling en hergo (bemiddelingsburo) 

plaatsvinden. Het beleidsteam stuurt deze drie teams aan. Het A-team flankeert het geheel en zorgt 

voor de administratieve en logistieke ondersteuning. 

In 2015 creëerden we twee bijkomende staffuncties: kwaliteitsverantwoordelijke (20%VTE) en 

verantwoordelijke voor coaching van het beleidsteam en het ontwikkelen van een onthaal voor nieuwe 

medewerkers. Deze laatste functie start pas op in de loop van 2016. 

III. PERSONEELSBEZETTING  

In 2015 stelden we gemiddeld  37,5 mensen te werk of 30,8 voltijdse equivalenten. 

Onderstaande tabellen geven we de verdeling per team weer. We merken op dat de fluctuaties bij 

ondersteunende begeleiding veroorzaakt worden door het geregeld in dienst nemen van freelancers. 

 

 

In onderstaand diagram geven we de leeftijdsverdeling van de medewerkers binnen Alba weer: 

 

aantal mensen
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec gemiddeld

Bemiddeling 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 11 11 11,5

Gambas 9 9 9 8 8 8 8 9 7 7 8 8 8,2

onderst.beg. 8 10 12 14 10 12 13 10 13 13 14 14 11,9

A team 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,9

totaal 36 37 39 40 36 37 38 36 37 36 39 39 37,5

aantal vte
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec gemiddeld

Bemiddeling 11,0 9,9 9,4 9,6 9,6 9,4 9,4 9,4 9,2 8,0 8,8 9,3 9,4

Gambas 6,3 7,3 7,3 6,3 6,3 6,4 6,4 7,4 5,9 6,4 7,1 7,1 6,7

onderst.beg. 6,4 8,4 10,2 12,2 7,9 9,9 11,4 8,4 10,9 11,2 12,9 12,6 10,2

A team 4,8 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5

totaal 28,5 29,7 31,4 32,6 28,4 30,3 31,8 29,8 30,6 30,1 33,4 33,5 30,8

42% 

23% 

22% 

13% 

ALBA 

VTE Leeftijd

VTE 20-34jaar

VTE 35-44jaar

VTE 45-54jaar

VTE 55plus



  

8 Kwaliteitsverslag 2015 

 
 

IV. KWALITEITSBEVORDERING ZIT IN HET DNA VAN ALBA 

Kwaliteitsbevordering staat centraal in de realisatie van onze maatschappelijke opdracht: 

‘We treden in een creatieve dialoog, stappen onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar  de 

ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal. We spelen flexibel in op vragen met  maximale 

inspraak en participatie van alle betrokkenen. We willen een kwaliteitsvolle hulp‐ en  dienstverlening 

realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning en vernieuwing.’ 

Samen met de doelgroep en onze zes kernwaarden (openheid, verbinding, participatie, empowerment, 

herstel en respect) vormen de missie en visie het DNA van Alba of de duurzame kern van de organisatie. 

Het is onze doelgroep zelf die van ons eist dat we permanent het aanbod evalueren, bijsturen en 

maximaal afstemmen op hun maat. Dit kan niet zonder voortdurend de verschillende 

kwaliteitsdomeinen onder de loep te nemen. Waar dat in het verleden voornamelijk ad hoc, sporadisch 

en onsystematisch gebeurde, startten we vanaf 2015 met een methodische en systematische aanpak. 

We maakten werk van een structuur waarin het DNA van Alba systematisch en methodisch vorm krijgt 

(Zie Deel 2 Kwaliteitszorg). 

V. CIJFERS 

1. AANTAL AANMELDINGEN ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING 

 Modules ondersteunende begeleiding 

Met onze 9 modules ondersteunende begeleiding haalden we 1667 begeleidingsdagen (bezetting 

van 154%) en bereikten we 209 jongeren.  

 
 

 Positieve heroriëntering 

Deze werkvorm zit nog helemaal in de opstartfase, naast de vorming van de eigen medewerkers was 

het ook nodig om de mogelijke doorverwijzers op te leiden. In 2015 startten slechts 2 begeleidingen. 

 

 Time-out met middelen van de provincie Vlaams-Brabant 

We bereikten 16 jongeren en realiseerden daar mee 208 begeleidingsdagen. 

Werkvorm # Jongeren # Begeleidingsdagen

Time-Out 12 147

KET 127 268

Dagactiviteit Biez 12 110

Dagactiviteit BXL 24 109,5

Ontheming 5 848

BIV 2 2

Enkel intake 27 13,5

Andere OB 169

TOTAAL 209 1667
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2. AANTAL AANMELDINGEN HERSTELRECHTELIJKE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELINGEN (HCA) 

 Totaal aantal aanmeldingen 

Totaal aantal aanmeldingen voor HCA in 2015 naar overkoepelende maatregel, opgesplitst naar 

gerechtelijk arrondissement Leuven en Brussel. 

Werkvorm Leuven Brussel Totaal 
Herstelbemiddeling 244 341 585 
Hergo 8 6 14 
Leerproject 20u 33 50 83 
Leerproject 40u 1 11 12 
Gemeenschapsdienst 8 29 37 
TOTAAL 294 437 731 
 

 Opsplitsing Leerprojecten 20u 

Werkvorm Leuven Brussel Totaal 
LP op maat 23 6 29 
LP Slachtoffer in Beeld 1 8 9 
LP Rots en Water 4 15 19 
LP Drugs 4 2 6 
LP Seksueel 
Grensoverschrijdend 
Gedrag 

1 4 5 

TOTAAL 33 35 68  
 

Het verschil tussen het totaal aantal leerprojecten 20u en de som van het aantal leerprojecten na 

opsplitsing in types, is te verklaren doordat in de tabel met totalen screenings die door de dienst ITER 

gebeuren op vraag van de Jeugdrechter meegeteld zijn.  

3. VORMING, TRAINING EN OPLEIDING 

In Alba werd in 2015 heel wat vorming gevolgd, in totaal 565 uren.  Dat betekent 18,34 uren per VTE 

 

 
 

De vorming was gericht op inhoudelijk ondersteuning van de werking, Franse les en interne 

teamprocessen. 

aantal uren

gambas 83

bemiddelingsburo 223

ondersteunende begeleiding 152

mangement en administratie 107

totaal 565
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DEEL 2 KWALITEITSZORG 

I. VISIE OP KWALITEITSZORG 

In 2015 expliciteerden we onze visie op kwaliteitszorg. Centraal daarin staat het EFQM-model waaraan 

we de structuur ontlenen voor een systematische kwaliteitsbevordering. Dit model vulden we aan met 

een duidelijke visie op kwaliteit. Voor Alba draait kwaliteit om verbinding tussen: 

 Vier benaderingswijzen van kwaliteit: de formele het-kant, de culturele wij-kant, de individuele ik-

kant en de doelgroep/stakeholdersgerichte zij-kant1 

 Visie, missie, doelgroep en de zes kernwaarden van respect, openheid, herstel, verbinding, 

empowerment en participatie – deze vormen het DNA van Alba 

 De vier benaderingswijzen en het EFQM-model 

 Wat Alba drijft en wat iedere medewerker drijft 

 Het aanbod en het DNA van Alba. 

Zodoende streven we de concrete verbinding na in ons werk: de verbinding van het kind, jongere of 

jongvolwassene met zichzelf en zijn directe en ruimere omgeving zodat het een plaats kan vinden in de 

maatschappij. We konden daarom geen betere tagline kiezen voor het logo dan ‘op-stap naar 

verbinding’. 

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we met oprecht enthousiasme naar de finale draft van 

onze visietekst op kwaliteit (zie bijlage 1). 

II. HUIDIGE KWALITEITSZORG BINNEN ALBA 

1. INSCHALING OP GROEINIVEAU 

Alba schaalt zich betreffende de kwaliteitszorg in tussen groeiniveau 1 en 2.  

 Organisatie en visie 

Alba zette in 2015 belangrijke stappen met de aanstelling van een kwaliteitscoördinator (QC) voor 20% 

VTE.  

o De QC zocht in eerste instantie inspiratie en informatie zowel op vormingen en studiedagen als door 

andere voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg te bezoeken.  

o We maakten ons het EFQM-model eigen: de QC ging na wat we al aan invulling hadden op elk van 

de 9 kwaliteitsdomeinen. De QC onderrichtte het beleidsteam (BT) hierin. 

o De QC zocht aansluiting met alles wat kwaliteit (Q) betreft zowel voor HCA als integrale jeugdhulp 

(IJH). De QC sloot aan bij bestaande werkgroepen en had overleg met andere HCA-diensten 

hierover.  

                                                           
1
 We baseren ons hiervoor op de inzichten van D. Ofman. 
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 Betrokkenheid 

Participatie staat centraal in Alba, het is één van de zes kernwaarden van Alba. Alba betrok steeds op ad 

hoc basis zowel de medewerkers, het beleidsteam (BT) en de bestuursorganen bij de ontwikkeling van 

de kwaliteitszorg binnen de organisatie. Hierin kwam in de tweede helft van 2015 verandering. Vanaf 

het najaar 2015 is Q een vast agendapunt op het BT. Medewerkers zijn betrokken op de concrete 

verbetertrajecten via de werkgroepen. Deze werkgroepen (WG) kwamen eind 2014 een eerste keer 

samen en begonnen effectief met het werk begin 2015. Het gaat over volgende werkgroepen: WG 

Albatros, WG IceTea, WG Albalab, WG sociaal overleg en WG Sociaal ondernemerschap. In het Qverslag 

2014 staat meer informatie over de reden van deze werkgroepen.  

 Methodieken en instrumenten 

De HCA deelwerkingen binnen Alba ontwikkelden in 2011 een eerste versie van een kwaliteitshandboek. 

Voortaan zal het Qhandboek een voornamelijk digitale invulling krijgen. Een eerste aanzet hiervoor 

geven we in 2016 (zie verbetertraject QHB). Het QHB wordt de structurele ruggengraat voor het 

integraal kwaliteitsbeleid van Alba. 

Daarnaast werken we met een overlegmodel waarin participatie van alle geledingen van de organisatie 

centraal staat. Afhankelijk van de inhoud van de WG in kwestie stellen we de groep met 

vertegenwoordigers van elk team of met geïnteresseerde medewerkers samen. We definiëren telkens 

duidelijk de opdracht en wie de trekker is. In elke WG gaat bijzondere aandacht naar hoe het werk in de 

WG gedragen en gedeeld wordt met de overige medewerkers.  

Buiten een permanente evaluatie van elke WG en binnen elk team, beschikt Alba nog niet over een 

expliciete methodiek of instrument voor zelfevaluatie. 

Uiteraard vormt het werken met verbetertrajecten een onderdeel van onze integrale Qzorg. 

 Verbetertrajecten 

Verbetertrajecten worden op zowel het niveau van Alba als geheel als ieder team afzonderlijk 

geformuleerd.  
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2. VERBETERTRAJECTEN IN 2015  

 Verbetertrajecten voor de hele organisatie 

Verbetertraject 
Ontwikkeling Q-handboek Alba 

Q-domein 
Q1_2 Qmanagementssysteem 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een geharmoniseerd Q-handboek voor de hele organisatie en de verschillende deelwerkingen Eind 2016 In ontwikkeling 
 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Evalueren van het bestaande QHB HCA dd 2011 Najaar 2015 Qco OK Het QHB dient op 
heel wat plaatsen 
aangepast, ook 
voor de HCA-
werking. 

 

Verbetertraject 
Harmoniseren en afstemmen van beslissingslijnen en -
bevoegdheden op alle niveaus – WG Albatros 

Q-domein 
Q1_2 Qmanagementssysteem 

Verantwoordelijke 
WG Albatros 
Trekker: Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er zijn duidelijke afspraken en richtlijnen over wie, wat, wanneer en over welk domein kan beslissen, 
adviseren en geïnformeerd worden. 

Eind 2016 In ontwikkeling 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Samenstelling WG met vertegenwoordiging uit elke deelwerking Najaar 2014 QC OK  

Informatie verzamelen en inspiratie door bezoek bij gelijkaardige 
voorzieningen 

Voorjaar 2015 QC OK  

Bepalen van de verschillende beslissingsniveaus en -domeinen Najaar 2015 WG OK  
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Verbetertraject 
WG Albalab 

Q-domein 
Q3_Beleid en strategie 

Verantwoordelijke 
WG Albalab 

 

Doelstellingen Timing Status 

Albalab onderzoekt de mogelijkheden om vernieuwende projecten te ontwikkelen binnen Alba. Eind 2015 Afgerond 
 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Samenstellen van de werkgroep 2015 Een medewerker Afgerond  

Samenkomsten werkgroep om vernieuwende zaken te 
onderzoeken. 
Conclusie: digital story telling, wisselleren en werken met de 
context zijn belangrijke thema’s 

2015 Medewerkers Afgerond  

Wisselleren: Bij openstaande vacatures geven we voorrang aan 
interne kandidaten 

2015 en 
daarna 

Beleidsteam Lopend  

Werken met de context: aanvraag bij jongerenwelzijn voor 
contextbegeleiding bij uitstroom GI  

2015 Directie Afgerond Aanvraag 
afgewezen door 
jongerenwelzijn 

Digital storytelling 
 

2015 Medewerkers On hold Voorlopig is er 
geen ruimte 
gemaakt binnen 
Alba om dit 
verder te 
ontwikkelen 
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Verbetertraject 
Sociaal ondernemen – WG Soci’s 

Q-domein 
Q4_Middelen en partners 

Verantwoordelijke 
WG Soci’s 

 

Doelstellingen Timing Status 

We verkennen verschillende pistes over hoe we sociaal ondernemerschap kunnen uitbouwen. Eind 2016 In ontwikkeling 
 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Samenstellen van de werkgroep 2015 Een medewerker Afgerond  

In 2015 vonden er 8 vergaderingen plaats met medewerkers uit 
alle afdelingen. 
Bij elke piste werd duidelijk dat de uitbouw van sociaal 
ondernemerschap extra mankracht vraagt (dus ook extra kosten), 
m.a.w. sociaal ondernemen is een bepaald (financieel) risico 
nemen. 

2015 Een medewerker   

Terugkoppeling naar de Raad van Bestuur 
 

2015 Directie  Bestuurslid zal 
deelnemen aan 
de komende 
werkgroep 
bijeenkomsten 

 

Verbetertraject 
IT en interne communicatie - WG IceTea 

Q-domein 
Q1_2 Qmanagementsysteem 

Verantwoordelijke 
WG IceTea 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een een nieuwe boomstructuur en afspraken over het benoemen van documenten en de 
toegankelijkheid ervan voor elke medewerker. 

2015 - 2016 Lopend 
 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Samenstellen van de werkgroep 2015 Een medewerker Afgerond  

8 bijeenkomsten om de boomstructuur en de naamgeving van 
documenten te bepalen voor heel Alba 

2015 Afvaardiging uit 
elke deelwerking 

Afgerond 
 

Klaar voor 
implementatie 

Terugkoppeling naar de teams voor de implementatie 
 

2015 Afgevaardigden 
team 

Afgerond Klaar voor 
implementatie 
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Verbetertraject 
Sociaal overleg 

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Directie 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er zijn adequate arbeidsvoorwaarden voor een beter personeelsbeleid. Doorlopend  Lopend 
 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Ontwerpen van een CAO op ondernemingsniveau om de quota 
van tijdskrediet te regelen 

2015 Directie In 
onderhandeling 

 
 

Het vademecum, opgesteld in 2009 naar aanleiding van de fusie,  
o Toetsen aan de realiteit 
o Nieuwe gebruiken evalueren en eventueel opnemen in het 

vademecum 
o Onvolkomenheden of inconsequenties recht zetten 

2015 Directie Verschoven 
naar 2016 

 

 Verbetertrajecten voor Gambas 

Gambas kende een personeelswissel op niveau van de coördinatie. Deze kwam tot stand begin juli 2015. Dit had uiteraard gevolgen voor de 

werking van Gambas. Daarnaast had Gambas te kampen met een aantal medewerkers die uitvielen. Toch sloegen we in de realisatie van een 

kwaliteitsvol aanbod voor de jongeren die de jeugdrechter naar ons verwijst. Naast het regulier aanbod wisten we met heel wat succes het 

project Weer-Staan: de weg van de vreugdevolle krijger (zie bijlage 2), te realiseren. Tevens werkten we in samenwerking met Arktos Leuven 

Generation 3000. Hiervoor werden we gehonoreerd met de Prijs Jeugdhulp. 

De moeilijke tijd waar Gambas doorging, zorgde dat sommige projecten en voornemens veel later dan gepland, gestart konden worden. In 2015 

zette Gambas in op: 

o Verdere uitwerking van methodieken voor Weer-Staan; 

o Projectaanvragen in functie van structurele subsidiëring van Weer-Staan; 

o Inwerking van twee nieuwe collega’s in functie van een kwaliteitsvol aanbod; 

o Voortdurende methodiekverfijning door deelname aan studiedagen en disseminatie van kennis onder het voltallige team; 

o Opnemen van dossiers Ondersteunende Begeleiding vanuit HCA-expertise. 
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 Verbetertrajecten voor Bemiddelingsburo 

Het Bemiddelingsburo ging in 2015 door een turbulente periode en kreeg te kampen met uitval van personeelsleden, zowel bij de 

herstelbemiddelaars als bij de coördinatie. Hiermee kwam de focus kwam sterk te liggen op de interne samenwerking, de teamorganisatie en de 

afstemming van de werking tussen regio Leuven en Brussel. Alba investeerde in de ondersteuning van een externe supervisor bij het 

teamproces. Eind 2015 - begin 2016 kent het Bemiddelingsburo een coördinatiewissel en werkt het team hierop verder.  

Uiteraard blijft het Bemiddelingsburo sterk inzetten op het permanent realiseren van een kwaliteitsvol aanbod van herstelbemiddeling en hergo 

voor de partijen. In 2015 zette het team blijvend in op: 

o Blijvend bespreekbaar maken van het verwijsbeleid vanuit de justitiële instanties door regelmatige contacten en structurele 

overlegmomenten  

o Inspelen op de opsplitsing van de arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde en de bijhorende gevolgen voor de werking van het 

Bemiddelingsburo 

o Sensibiliseren van partners (parket, rechters, politie, advocatuur, …)  

o Deelnemen aan Forum Bemiddeling Minderjarigen en Intervisie Hergo 

o Aanbod herstelgericht werken in scholen waarmaken 

Andere voornemens rond de verdere verkenning van de vrijwilligerswerking, de verdere conceptuele oefening en uitwisseling inzake Hergo en 

het ontwikkelen van een meetinstrument voor systematische cliëntfeedback werden in de loop van 2015 tijdelijk on hold gezet.
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 Verbetertrajecten voor Ondersteunende Begeleiding 

Verbetertraject  
Evaluatie en bijsturing van administratieve organisatorische 
systemen (aanmeldingsprocedure, registratie, dossiervorming, 
structuur van de interne werking, …) 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 
Q2_Personeelbeleid 

 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator Ondersteunende 
Begeleiding 

 

Doelstellingen Timing Status 

De ontwikkelingsfase van de werking van het team Ondersteunende Begeleiding vraagt naar bijsturing van 
de administratieve systemen en de teamstructuur in functie van efficiëntie en effectiviteit. 

Eind 2015 Blijft in proces van bijsturen 
 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Inhoud en structuur van aanmeldingsprocedure, 
aanmeldingsfiches, verkenningsgesprekken  zijn aangepast en 
verbeterd. 

Voorjaar 2015 Teamlid met 
aanmeldingsfunctie 
en coördinator 

Staat op punt Gezien het aantal 
aanmeldingen stijgt, blijft 
opvolging/ bijsturing belangrijk 

Interne registratie van begeleidende activiteiten complementair 
maken met de registratie van ondersteunende modules  in Binc 
sinds 2015. 

Najaar 2015 Teamlid, 
verantwoordelijk 
voor het registratie- 
en telwerk- i.s.m.   
coördinator 

Nog niet op 
punt  

Het blijft zoeken naar een 
efficiënt model om relevante 
items van  ondersteunende 
begeleidingen te registreren en 
te tellen, afgestemd op de 
ontwikkelingen/ wijzigingen van 
de  Binc-registratie voor 
ondersteunende modules 
(voorzien in maart 2016) 

Richtlijnen voor dossiervorming zijn in voege. Voorjaar 2015 Team en 
coördinator 

Nog in 
evolutie 

Moet beter afgestemd worden 
op de registratie en telling van 
begeleidingsdagen en Binc-
registratie 

Huidige structuur van de interne werking: we organiseren 
tweewekelijks een algemene teamvergadering en maandelijks 
een subteam per werkvorm.  
 

Komt regelmatig 
op de agenda van 
een algemene 
teamvergadering  

Team en 
coördinator 

Nog in 
evolutie 

Evenwicht zoeken tussen de 
verbondenheid van het geheel 
op de delen en vise versa, 
tussen zelfsturing en 
aansturing, tussen efficiëntie en 
effectiviteit. 
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Verbetertraject  
Uitbouw van een vrijwilligersbeleid (rekruteren, selectie en begeleiding) 
aangepast aan de huidige organisatie met verschillende werkvormen.  

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator Ondersteunende 
Begeleiding 

 

Doelstellingen Timing Status 

Aanpassing en reorganisatie van de  selectieprocedure van vrijwilligers/ freelancers in functie van  de werking van 
Ondersteunende Begeleiding. In 2015 staat de  selectieprocedure op punt. 

Voorjaar 
2015 

OK 
 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Het aanpassen en herorganiseren van deze selectieprocedure is gestart 
in 2013, het eerste jaar van de nieuwe werking Ondersteunende 
Begeleiding. Dit is meermaals geagendeerd en  besproken tijdens 
teamvergaderingen.  

Voorjaar 2013 
 

3 teamleden en 
coördinator 

OK 
 

De aangepaste 
selectieprocedure is 
geëvalueerd op 
teamvergaderingen en 
herwerkt  voor de selectie 
van 2014 

De selectieprocedure van 2014 is geëvalueerd en besproken op 
teamvergaderingen en  subteams Time-Out en Ontheming 

Zomer 2014 2 teamleden en 
coördinator 

OK De selectieprocedure staat 
op punt voor 2015 

Alle stappen van de aangepaste procedure zijn gevolgd in 2015 Voorjaar 2015  3 teamleden en 
coördinator 

OK De procedure loopt OK. 
Wellicht zullen nog 
aanpassingen volgen, vnl. in 
functie van begeleiders en 
planning  in Ontheming. 

Voor vrijwilligers in de werkvorm dagactiviteit is een aparte procedure 
uitgewerkt die korter inspeelt op de noden, eigen aan de werkvorm 

Winter 2014 Subteam 
dagactiviteit 

OK De  procedure loopt op deze 
manier efficiënter voor deze 
werkvorm 
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Verbetertraject 
Afwerking van draaiboeken/handboeken/opmaak van productfiches  
per werkvorm 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Subteams per werkvorm en  team 
Ondersteunende Begeleiding en 
coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Voor elke werkvorm is er 
o Een draaiboek voor de medewerkers, 
o Een handboek of brochures voor vrijwilligers/ begeleiders/ jongere/ ouders/ 

verwijzers 

2015-2016 Voor Time-Out staan de  documenten op 
punt. Voor Ontheming,  KET en 
dagactiviteit is dit proces aangevat maar 
nog niet afgerond. 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Op de agenda van  het subteam Time-Out is het op punt stellen van deze 
documenten regelmatig besproken: 
o draaiboek voor de medewerkers van het team  is een bruikbare 

handleiding voor het begeleiden van een TO van opstart tot 
afronding 

o de brochure voor gastgezinnen, voor stap- en werkbegeleiders en 
tevens het document voor verwijzers, ouders, jongere  is aangepast.  

Voorjaar 2015 
 

Subteam Time-Out, 1 
teamlid neemt  de 
aanpassingen en 
redactie op zich  
 

OK 
 

Nieuwe afspraken of 
wijzigingen worden continu 
besproken op het subteam en 
aangevuld in de betreffende 
documenten. 
 

Op de agenda van het subteam Ontheming gebeurde hetzelfde: beperkte 
aanpassingen zijn gebeurd in  
o het draaiboek voor de medewerkers  
o het handboek voor de begeleiders 
o de brochure voor jongeren en ouders. 

 
 
 
Een nieuw afsprakenspel is ontwikkeld voor jongeren en begeleiders 
tijdens de voorbereiding en opstart van een onthemingsproject. 

Winter 2014, 
Voorjaar 2015 
 
 
 
 
 
 
Najaar 2014, 
Voorjaar 2015 

Subteam ontheming, 
1 teamlid is 
eindverantwoordelijk 
 
 
 
 
 
1 teamlid Ontheming 
ism het subteam 

Bezig 
 
 
 
 
 
 
 
OK 

De huidige documenten zijn 
niet ‘eigentijds genoeg’ 
geschreven. Plan is om een 
nieuwe productfiche rond 
Ontheming te maken, 
gekoppeld aan de acties van 
het Erasmus+project. 
 
Het afsprakenspel is een 
bruikbaar en sterk 
instrument. 

Op de agenda van het subteam dagactiviteit is het ontwerp van 
draaiboek besproken en aangevuld. 
 

Voorjaar 2015 Subteam 
dagactiviteit 

Bezig De evaluatie en evolutie van 
deze werkvorm zal leiden tot 
een nieuw draaiboek/ 
productfiche. 

Op de agenda van het subteam KET  is  een eerste aanzet  tot 
draaiboek/productfiche besproken en aangevuld.  

Voorjaar- 
zomer 2015 

Subteam KET, 1 
teamlid neemt de 
redactie op zich 

Bezig Gezien de ontwikkelingen in 
deze werkvorm, zijn de 
documenten nog niet klaar 
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Verbetertraject  
Verdieping van methodieken, met extra aandacht voor het aanbod aan 
jonge kids i.s.m. de denktank van regionale partners. 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 

Verantwoordelijke 
Subteam KET 

 

Doelstellingen Timing Status 

o De psychofysische trainingstrajecten op basis van de methodiek van Rots en Water 
willen we verruimen naar een aanbod voor jonge kinderen van 6 tot 12 jaar. 

o De alertheid voor transfer van het geleerde naar de dagelijkse leefwereld willen we 
inbouwen in onze werking. 

o We spelen in op de vraag naar ondersteuning van teams in de aanpak van bepaalde 
thema’s, naar inspiratie  of coaching vanuit onze methodieken. 

2015-2016 Een programma “ Kiezels en druppels” (van 
4 tot 6 keer) staat op punt voor groepen 
kinderen. 
We bieden deze extra ondersteuning  
systematisch aan. Blijft in ontwikkeling. 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Vorming/VTO:  
Een medewerkster van het team volgde de vorming van Rots en Water voor 
jonge kinderen. 
Een driedaagse vorming “lichaamsgericht traumawerk met kinderen” gaf input 
en verrijking in de ontwikkeling van onze trajecten. 
We zetten in op deelname aan super- intervisie-groep in Vlaams Brabant voor 
Rots en Water-trainers (thema’s in 2015: Sherborn/circustechnieken en Rots 
en Water voor meisjes) 

 
Eind 
2014 
Zomer 
2015 
3 x per 
jaar 

Subteam KET 
 

Vorming 
gevolgd en 
geïmplem-
enteerd. 

Zinvol en effectief dat we 
voor de ontwikkeling gestart 
zijn vanuit vorming,  
literatuur, intervisie! 

Ontwikkelen en bijsturen: 
De denktank jonge kinderen komt 2 x per jaar samen en bespreekt  ons 
aanbod  voor jonge kinderen. We verwerken hun feedback  in de  trajecten en 
sturen  onze werking  bij zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij de noden 
van de sector, trouw aan de  missie en visie van Alba. 
Na elke reeks verwerken we  onze eigen bevindingen/evaluatie, én die van 
deelnemers (kinderen, jongeren en de deelnemende begeleiders) aan de hand 
van de evaluatieformulieren die ze  invullen en terug bezorgen. 

 
2 x per 
jaar 
 
 
 
 
continu 

 
Subteam KET 

 
Continu 
bijsturen 

Goe bezig! 
Dit programma zal verder 
uitgewerkt, bijgestuurd 
worden en heeft succes, 
beantwoordt aan een vraag 
van partners in de regio 

Effectief aanbod in 2015:  1 open aanbod voor 7-9 jarigen, 6 reeksen voor 6 
verschillende organisaties in de Jeugdzorg van Vlaams Brabant en Brussel. 

 

Versprei
d over 
2015 

2 medewerksters Aanbod 
loopt verder 
in 2016 

Idem 

In het subteam KET komt  de aandacht voor “ transfer-acties” naar ouders, 
teams, individuele of context-begeleid(st)ers,…regelmatig op de agenda. Dit 
via  evaluatie van  individuele casussen of via bespreking/ aanpak van vragen 
van externe partners. Het resulteert in een aantal afspraken en 
actievoorstellen. 
  

Voorjaar, 
zomer 
2015 

Subteam KET Continu 
bijsturen en 
evalueren 

De aandacht voor transfer 
vinden we zelf heel 
belangrijk en wordt erg 
gewaardeerd door de 
deelnemende organisaties. 
Blijft een evolutiepunt. 
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Verbetertraject 
Implementatie van de nieuwe ontwikkelingen  in 2014 
 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 
Q4_Middelen en partners 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator Ondersteunende 
Begeleiding 

 

Doelstellingen Timing Status 

We voorzien in 2015  
o Opstart en uitbouw van Try Out, dagactiviteit in Brussel i.s.m. partnerorganisaties 
o Opstart en uitbouw van het Columbusproject  in Vlaams Brabant en Brussel i.s.m. 

Combo voor gezinnen met  jonge kinderen en  i.s.m. De Wissel en Minor- Ndako.   
o Goedkeuring en opstart van het Europees Erasmus+ project. 

Permanent 
 
 
 
Eind 2018 

 
o Try Out is volop aan het werk in 

Brussel. 
o Columbusproject staat in de 

startblokken na een pioniersjaar in 
2015 

o Het Erasmus+project is goedgekeurd 
voor 3 jaar 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Try Out (zie bijlage 3): 
o  is opgestart, heeft een terrein op Allée du Kaai, werft 1 

medewerkster aan die de uitbouw van de nieuwe 
laagdrempelige dagactiviteiten-plek op zich neemt   

o Try Out krijgt ondersteuning vanuit Ondersteunende 
Begeleiding in Herent en wordt verankerd in de werking van 
Gambas- Ondersteunende Begeleiding Brussel sinds 
september. 

o Een stuurgroep wordt aangestuurd door Alba met 
vertegenwoordiging van Brusselse partners in de Jeugdhulp: 
Tonuso, Espero, Minor Ndako en ’t Passerel. Ze staan in 
voorde organisatieafspraken en opvolging van de uitbouw van 
Try Out.  

 
Start in 
februari 
2015 
 
 
 
 
 
 
Komt 
maandelijks 
samen 

 
Medewerkster 
Try Out, 
coördinator 
Gambas, 
coördinator 
Ondersteunende 
Begeleiding, 
directeur Alba 
Directie Alba, 
coördinator 
Gambas en 
teamlid Try Out 

 
Try Out is 
een 
werking 
in groei 
en  bloei! 
 

 
We spelen duidelijk in op 
een nood van Brusselse 
partners. 
 
Een werking met 1 
medewerkster (samen met 
stagiair en vrijwilliger) is 
kwetsbaar. 

Het Columbusproject gaat van start: 1 module ondersteunende 
begeleiding wordt omgebouwd naar 5 modules PH: 
o Opleiding is gevolgd door 2 medewerksters en coördinator, 

gevolgd door  
uitwisselingscontacten met de opleiders van het Oranjehuis. 

o Samenwerkingsverband is vorm gegeven (inhoudelijk, 

1/1/2015 
 
februari- 
april 2015 
 
Heel het jaar 

2 medewerksters 
van het team 
Ondersteunende 
Begeleiding en 
coördinator 

Columbus 
staat in 
de 
startscho
enen 
tegen het 

Er is nog een weg te gaan: 
o  in het ontwikkelen van 

de methodiek voor 
gezinnen met jonge 
kinderen 

o In het afstemmen van 
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organisatorisch,…) 
o Tussen Combo en Alba ifv een aanbod, visie- en 

methodiekontwikkeling voor jonge kids (o- 12 jaar) 
o Tussen de partners van Vlaams Brabant: De Wissel, Minor 

Ndako, Combo en Alba. Dit op niveau van teamleden/ 
procesbegeleiders, coördinatoren, directies. 

o PR/ promo en netwerkvorming: 
 Alba geeft mee voorstellingen aan organisaties in de regio 
 We organiseren samen met de PH-partners de eerste 

vormingstweedaagse voor netwerkpartners. 
o Alba wordt regelmatig ingeschakeld door de partners  voor 

advies en begeleiding  ifv ervaringsgerichte activiteiten, CIA, 
individuele KET. 

o Opstart van  2 begeleidingen. 
 

2015 
 
 
Zomer- 
najaar 2015 
November20
15 
 
Zomer-
najaar 2015 
 
November 
2015 

najaar 
van 2015! 
 
 
 
 
 

de samenwerking 
tussen de partners, 

o In het verder vormen 
van medewerk(st)ers 
en het opvangen van  
personeelswissel, 

o In het effectief en 
efficiënt inplannen van 
vergader- en 
overlegtijd. 

In bekendmaking die 
resulteert in effectieve 
doorverwijzingen. 

Het Erasmus+project ‘Between Ages Network’ wordt ingediend en 
goedgekeurd voor 3 jaar. 
o ‘Between Ages Network’ is een samenwerkingsverband met 

volgende partners: de Fachhochschule Dresden (FHD) 
(Duitsland), Il Portico (Italië/ Venetië), Seuil (Frankrijk/ Parijs), 
Ministero della Giustizio (Italië), Bischof-Benno-Haus 
(Duitsland) en wij als Oikoten, Alba. 

o Doel: een Europees netwerk uitbouwen, expertise uitwisselen 
en bundelen/ produceren van een aantal praktische 
werkinstrumenten om aan de slag te gaan met ‘pelgrimage’ - 
in de meest brede betekenis van het woord - in de aanpak van 
jeugd- en jongvolwassenencriminaliteit en NEETs (Not in 
Education, Employment or Training).  

o Onze activiteiten zijn te volgen op: www.facebook.com/ 
betweenages. 

o Het startschot van samenwerking in Berlijn waar de partners 
een eerste ontmoeting hadden en werkafspraken en 
inhoudelijke doelstellingen/ planning vastleggen. 

April 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 
2015 

2 medewerkers 
en het subteam 
Ontheming i.s.m. 
coördinator, 
directeur van 
Alba 

Opstart 
en meer-
jaren-
planning 
is 
gemaakt 

Boeiend project dat nog in 
de startblokken staat 
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III. KWALITEITSPLANNING & VERBETERTRAJECTEN 

 Verbetertrajecten voor de hele organisatie 

Verbetertraject 
Visie-ontwikkeling Q  

Q-domein 
Q1_1 Q-beleid 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een heldere, gebruiksvriendelijke en gedragen visie voor Q. Voorjaar 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Uitwerking voorstel visie Q op basis van EFQM en inzichten D. 
Ofman 

Voorjaar 2016 Qco 

Terugkoppeling en aanpassing vanuit overleg met BT 25 en 26 januari 2016 Qco 

Terugkoppeling aan medewerkers op personeelsdag 8 maart 2016 Qco 

Uitschrijven finale draft  Voorjaar 2016 Qco 

Finale versie afkloppen en afspraken maken verspreiding Voorjaar 2016 BT 

Terugkoppeling aan RvB en AV Voorjaar 2016 Directie 

 

Verbetertraject 
Q-planning 

Q-domein 
Q1_2 Q-managementsysteem 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een realistische en gedragen Q-planning met duidelijke prioriteiten voor de komende vijf jaar. Voorjaar 2016 
 

Acties  Timing Verantwoordelijke 

Inventarisatie van prioriteiten mbt Q door alle medewerkers op de 
personeelsdag 

8 maart 2016 Qco 

Prioriteiten formuleren en bepalen planning. Voorjaar 2016 WG Planning 

Terugkoppeling aan medewerkers en afspraken start verschillende 
verbetertrajecten.  

Voorjaar 2016 WG Planning 
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Verbetertraject 
Ontwikkeling Q-handboek Alba 

Q-domein 
Q1_2 Qmanagementssysteem 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een geharmoniseerd Q-handboek voor de hele organisatie en de verschillende deelwerkingen Eind 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Aanmaak van digitale versie en overzichtsdocumenten per Q-
domein 

Voorjaar 2016 Qco 

In kaart brengen van bestaande procedures en processen en deze 
op uniforme manier beschrijven 

Voorjaar 2016 BT 

Prioriteren en plannen van verbetertrajecten 2016 Voorjaar 2016 BT 

Verwerking van verbetertrajecten 2016 in QHB Najaar 2016 Qco 

 

Verbetertraject 
Visie-ontwikkeling (procedurele) rechtvaardigheid 

Q-domein 
Q1_1 Qbeleid 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Het concept van procedurele rechtvaardigheid is ingewerkt in de visie op personeelsbeleid, gebruikers- en 
medewerkersresultaten. 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Verwerking concept tot bruikbaar kader voor kwaliteitsvolle 
beleidsontwikkeling 

Najaar 2016 Teamcoördinator Bemiddelingsburo 

Verwerking op drie domeinen van personeelsbeleid, gebruikers- 
en medewerkersresultaten 

Najaar 2016 Qco 

Terugkoppeling naar verschillende teams Najaar 2016 BT 
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Verbetertraject 
Harmoniseren en afstemmen van beslissingslijnen en -
bevoegdheden op alle niveaus – WG Albatros 

Q-domein 
Q1_2 Qmanagementssysteem 

Verantwoordelijke 
WG Albatros 
Trekker: Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er zijn duidelijke afspraken en richtlijnen over wie, wat, wanneer en over welk domein kan beslissen, 
adviseren en geïnformeerd worden. 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Bepalen van de uitgangspunten voor het nemen van beslissingen. 
We vertrekken vanuit de visie op leiderschap en leidinggeven en 
de zes kernwaarden van Alba. 

Voorjaar 2016 WG Bezig  

Invullen van beslissingsmatrix en bevoegdheden per niveau 2016 WG Nog te starten  

 

Verbetertraject 

Sociaal ondernemen – WG Soci’s 

Q-domein 

Q4_Middelen en partners 

Verantwoordelijke 

Werkgroep soci’s 

 

Doelstellingen Timing 

Deze werkgroep wil verschillende pistes besproken over hoe sociaal ondernemerschap kan uitgebouwd 

worden binnen Alba 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Werkgroep met bestuurder terug samenroepen om de 

doelstellingen te hernieuwen en een concreet plan uit te werken 

2016 Directie 
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Verbetertraject 
IT en interne communicatie - WG IceTea 

Q-domein 
Q1_2 Qmanagementssysteem 

Verantwoordelijke 
WG IceTea 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een een nieuwe boomstructuur en afspraken over het benoemen van documenten en de 
toegankelijkheid ervan voor elke medewerker. 

Eind 2016 
 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Start met nieuwe naamgeving documenten 1/1/2016 Iedereen 

Implementatie nieuwe boomstructuur Februari 2016 Iedereen 

Werkgroep komt terug samen om naamgeving en boomstructuur 
te evalueren en eventueel bij te sturen. 

Mei 2016 Werkgroep 

 

Verbetertraject 
Sociaal overleg 

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Directie 

 

Doelstellingen Timing 

Er zijn adequate arbeidsvoorwaarden voor een beter personeelsbeleid. Permanent 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Afwerking en goedkeuring  van een cao op ondernemingsniveau 
om de quota van tijdskrediet te regelen. 
 

Juni 2016 
 

Directie 
 

Onderzoek hoe de premies voor avond- en weekendwerk kunnen 
geïmplementeerd worden bij Alba 

2016  

Het vademecum, opgesteld in 2009 naar aanleiding van de fusie,  
o Toetsen aan de realiteit 
o Nieuwe gebruiken evalueren en eventueel opnemen in het 

vademecum 
o Onvolkomenheden of inconsequenties recht zetten 

2016 Directie 

 

 



  

27 Kwaliteitsverslag 2015 

 
 

Verbetertraject 
Werkgroep huisstijl 

Q-domein 
Q3_Beleid en strategie 

Verantwoordelijke 
WG Huisstijl 

 

Doelstellingen Timing 

Vernieuwing huisstijl: Invoering van een nieuw logo, verandering van de website Eind 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Beslissing welk logo Januari 2016 Medewerker 

Ontwerp nieuwe website Voorjaar 2016 Medewerker 

Test website voor ondersteunende begeleiding Voorjaar 2016 Medewerker 

Evaluatie testwebsite Voorjaar 2016 Medewerker 

Invoegen van de rest van de deelwerkingen Voorjaar 2016 Medewerker 

Invoering van het logo en website Juni 2016 Medewerker 

 Verbetertrajecten voor HCA 

Verbetertraject 
Samenwerking HCA – GI 
 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 

Verantwoordelijke 
Teamcoördinatoren Gambas en 
Bemiddelingsburo (BB) 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een succesvolle samenwerking tussen HCA Alba en GI De Grubbe Eind 2017 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Deelname structureel overleg HCA en GI De Kempen Doorlopend Teamcoördinatoren Gambas en BB 

Deelname HCA-coördinatorenoverleg Doorlopend Teamcoördinatoren Gambas en BB 

Verkennend gesprek GI De Grubbe Voorjaar 2016 Teamcoördinatoren Gambas en BB 

Uitwerking projectvoorstel in overleg en afstemming met andere 
HCA-diensten 

Voorjaar 2016 Teamcoördinatoren Gambas en BB 

Wisselleren GI De Grubbe Zomer 2016 Teamcoördinatoren Gambas en BB 

Uitwerking hersteltraject Zomer 2016 Teamcoördinatoren Gambas en BB 

Vorming personeel GI De Grubbe Najaar 2016 Teamcoördinatoren Gambas en BB 
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 Verbetertrajecten voor Gambas 

Verbetertraject 
Organisatie team Gambas 

Q-domein 
Q1_2Qmanagmentssysteem 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator Gambas 

 

Doelstellingen Timing 

Werking met projectgroepen is effectief geïnstalleerd. 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Bepalen van inhoud projectgroepen Planningsdag voorjaar 2016 Teamcoördinator 

Start projectgroepen Voorjaar 2016 Medewerkers 

Evaluatie werking projectgroepen Najaar 2016 Team 
 

Verbetertraject 
Leren van elkaar: interne ontwikkeling 

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
PG Leren van Elkaar 

 

Doelstellingen Timing 

We installeren een methodiek voor Gambas voor maximale kennisdeling, methodiekuitwisseling tussen 
teamleden en teamvorming. 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Inventarisatie van vormingswensen en -noden bij het team op de 
jaarlijkse planningsdag. 

28 februari 2016 Teamcoördinator Gambas 

Uitwerking van drie sporen voor disseminatie: kennisdeling, 
methodiekuitwisseling en teamvorming. 
Kwaliteitsvolle begeleidingen van leerprojecten en 
gemeenschapsdiensten veronderstelt voortdurende vorming. 
Medewerkers volgen doorheen het hele jaar vormingen, 
studiedagen en opleidingen. Een heikel punt bleek echter de 
disseminatie van deze kennis onder de collega’s.  

Voorjaar 2016 PG Leren van Elkaar 

Ontwikkeling ondersteunende sjablonen voor kennisdeling Voorjaar 2016 PG Leren van Elkaar 

Interne kennisdeling oa NPT Doorlopend Team Gambas 

Methodiekuitwisseling 6 sessies gedurende 2016 PG Leren van Elkaar 

Teamvorming Motiverende Gespreksvoering Najaar 2016 Teamcoördinator Gambas 
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Verbetertraject 
Structurele verankering projecten 

Q-domein 
Q3_Middelen en Partners 

Verantwoordelijke 
Teamcoördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Projecten, positief geëvalueerd door de verschillende partners, verankeren we op een structurele en 
duurzame wijze. 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Verschillende projectaanvragen bij verschillende fondsen en 
publieke overheden ten einde de realisatie van het project Weer-
Staan in het schooljaar 2016-2017 

Voorjaar 2016 Teamcoördinator Gambas 

 

Verbetertraject 
Theoretische onderbouw BASTA 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 

Verantwoordelijke 
PG TO 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een herwerkt theoretisch onderbouwd kader voor het BASTA-project. Eind 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Bepalen van werkvorm voor theoretische onderbouw 28 februari 2016 Teamcoördinator Gambas 

WG samenstellen met collega’s met ruime BASTA-ervaring Voorjaar 2016 PG TO 

Voorstel te bespreken thema’s Voorjaar 2016 PG TO 

Beschrijving theoretische onderbouw Najaar 2016 PG TO 
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 Verbetertrajecten voor Bemiddelingsburo 

Verbetertraject 
Organisatie team Bemiddelingsburo 

Q-domein 
Q1_2 Managementsysteem 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator BB 

 

Doelstellingen Timing 

Effectieve implementatie van nieuwe interne overlegstructuur en werking met projectgroepen  Eind 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Aanzet nieuwe interne overlegstructuur  Najaar 2015  Team en coördinator BB 

Verder werken op aanzet interne overlegstructuur 
Uitwerken van afspraken en sjablonen voor de agenda van de 
verschillende teamvergaderingen  

Voorjaar 2016 Team en coördinator BB 

Voorstel werken met projectgroepen 
Bepalen van inhoud en aanpak projectgroepen 

Voorjaar 2016 Team en coördinator BB 

Start projectgroepen  Voorjaar 2016 Team en coördinator BB 

Evaluatie werking interne overlegstructuur en projectgroepen Najaar 2016 Team en coördinator BB 

 

Verbetertraject 
Functieomschrijving & aanpak vacatures  Bemiddelingsburo  

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator BB 

 

Doelstellingen Timing 

Uitwerken van een actuele functieomschrijving voor medewerker Bemiddelingsburo 
(herstelbemiddelaar/hergo-moderator) en aanpak van vacatures 

Eind 2016  

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Actuele functieomschrijving verwoorden in vacatures  Voorjaar 2016 Team en coördinator BB 

Uitwerken van aanpak van vacatures en sollicitatieprocedure 
(mandaat selectiecomités, inspraak, …) 

Voorjaar 2016 Team en coördinator BB 
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Verbetertraject 
Onthaal nieuwe medewerkers, stagiairs en vrijwilligers 
Bemiddelingsburo  

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
PG Opstartmap  

 

Doelstellingen Timing 

Uitwerken en effectief implementeren van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers, stagiairs en 
vrijwilligers Bemiddelingsburo 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Inventariseren van bestaande instrumenten binnen 
Bemiddelingsburo  

Voorjaar 2016 PG Opstartmap 

Uitwerken en actualiseren van een opstartmap  Voorjaar 2016 PG Opstartmap  

Uitwerken van afspraken en taakverdeling betreffende inwerking 
van nieuwe medewerkers Bemiddelingsburo 

Voorjaar 2016 PG Opstartmap 
Team & coördinator BB 

Permanent actualiseren van opstartmap bij wijzigingen binnen 
Bemiddelingsburo & Alba (WG huisstijl, kernprocessen, …)   

Najaar 2016 PG Opstartmap 
Team & coördinator BB 

 

Verbetertraject 
Afstemmen van interne werking locaties Leuven & Brussel 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 

Verantwoordelijke 
Team & coördinator BB 

 

Doelstellingen Timing 

Kernprocessen en interne werking van beide locaties verder op elkaar afstemmen en optimaliseren 
Mogelijkheden verbreden om dossiers op verschillende locaties op te nemen  

Permanent 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Bereikbaarheid en zichtbaarheid van collega’s optimaliseren 
(gedeelde Outlook-agenda, teamvergaderingen en projectgroepen 
op wisselende locaties, …)  

Voorjaar 2017  Team & coördinator BB 

Onderling uitwisselen van manier van werken, leren van elkaar 
met focus op gelijkenissen en ‘good practices’  

Najaar 2017 Team & coördinator BB 

‘Good practices’ vertalen naar de praktijk voor beide locaties Permanent Team & coördinator BB 
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Verbetertraject 
Vrijwilligerswerking Bemiddelingsburo  

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 

Verantwoordelijke 
Team & coördinator BB 
PG Opstart nieuwe vrijwilligers 

 

Doelstellingen Timing 

Dynamiek behouden in de bestaande vrijwilligerswerking 
Groeien naar een vrijwilligerswerking voor Bemiddelingsburo op beide locaties 

Eind 2017 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Bestaande vrijwilligerswerking in stand houden:  
o Ondersteuning bij coaching 
o Aanpak van moeilijkheden bespreken 
o Opvolgingsgesprekken met vrijwilligers 
o Het ganse team betrekken bij de bestaande 

vrijwilligerswerking 
o …  

Permanent VWO-overleg  
Team & coördinator BB 

Vrijwilligers meer betrekken op de dagelijkse werking en beleid 
van het Bemiddelingsburo  
o Verkennen van interesse en mogelijkheden bij de vrijwilligers 
o Exploreren van manieren om hen bij lopende uitdagingen en 

projecten te betrekken (bv. uitschrijven van tekst voor folder 
en website, …)   

o …  

Permanent VWO-overleg  
Team & coördinator BB 

Groeien naar een vrijwilligerswerking voor Bemiddelingsburo op 
beide locaties en opstart van nieuwe vrijwilligers 
o Verkennen interesse en gedragenheid opstart nieuwe 

vrijwilligers en vrijwilligerswerking op beide locaties 
o Leren uit voorgaande ervaringen en nieuwe vraagstukken in 

kaart brengen en beantwoorden  
o Uitwerken van plan van aanpak voor een vrijwilligerswerking 

op beide locaties 
o Uitwerken van de verschillende concrete stappen in de opstart 

van een nieuwe vrijwilligers op beide locaties 
o ... 

Permanent PG Opstart nieuwe vrijwilligers  
Team & coördinator BB 
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 Verbetertrajecten voor Ondersteunende begeleiding 

Verbetertraject 
Vervolg organisatorische uitbouw van de algemene werking 
Ondersteunende Begeleiding  

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator 
Ondersteunende Begeleiding 

 

Doelstellingen Timing 

We bouwen verder op de acties en evoluties die we in 2015 aangevat hebben en willen de werking 
continu verbeteren op organisatie-thema’s 

Permanent 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Evaluatie en bijsturing van administratieve organisatorische 
systemen vnl. op vlak van registratie, dossiervorming -
complementair aan de verwachtingen van het AJW inzake de Binc-
registratie. 

Juni- September 2016 Coördinator en teamlid, 
verantwoordelijk voor registratie en 
telling in samenspraak met het team 

Evaluatie en bijsturing van de interne organisatiestructuur van 
algemeen team en subteams. 

Najaar 2016 idem 

Uitschrijven functieprofiel per werkvorm van Ondersteunende 
Begeleiding, conform de andere functieomschrijvingen in  Alba 

Winter 2016 Coördinator, beleidsteam 

Ontwikkelen promomateriaal voor jongeren/ ouders, verwijzers 
geïntegreerd in het Alba-promo-beleid  

Zomer, najaar 2016 Team, coördinator, beleidsteam 

Vrijwilligersbeleid  
- Selectieprocedure begeleiders evalueren 
- Opvolging/ integreren van conclusies uit het 

thesisonderzoek van de stagiaire SHH in 2015: hoe 
“bounden” we vrijwilligers/ freelancers aan Alba? 

- Herdenken van het concept van steunfiguur huidige 
begeleiders van ontheming. 

Najaar-Winter 2016  
Team, coödinator, 
 
 
 
Subteam Ontheming 
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Verbetertraject 
Vervolg  inhoudelijke en methodische uitbouw van de 
verschillende werkvormen 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator 

 

Doelstellingen  Timing 

We bouwen verder op de acties en evoluties die we in 2015 aangevat hebben en willen de werking 
continu verbeteren op inhoud en methodiek per werkvorm. 

Permanent 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Continu aanpassen van nieuwe afspraken in draaiboeken en 
brochures Time-out. 

Continu Subteam TO  
 

Evalueren met de regionale partners hoe de aanbodgerichte 
planning van  Time-Outs al dan niet aansluit bij de noden van de 
organisaties/ van de jongeren. 

Najaar Subteam TO en heel het team, 
i.s.m.regionale partners  

Op punt stellen/ afwerken draaiboek / productfiche Ontheming, 
Dagactiviteit, KET 
 

Zomer- najaar Subteam Ontheming, Subteam 
Dagactiviteit, 
Subteam  KET 

Uitbouw van de actieplek in Biez als plek voor acties van de 
verschillende werkvormen. 
Heropstart werkvorm Dagactiviteit: conceptontwikkeling, 
samenwerking met partners. 
 

Zomer en najaar Subteam dagactiviteit en heel het 
team 

Experimenteren met diversiteit in het aanbod en open blijven 
staan voor nieuwe methodieken/denkkaders die we in de 
trajecten kunnen inzetten om ze nog meer op maat en 
kwaliteitsvol te geven. 

Continu  Alle subteams en heel het  team 
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Verbetertraject 
Vervolg implementatie nieuwe ontwikkelingen van 2015 
 

Q-domein 
Q5_Kernprocessen 
Q4_Middele en partners 

Verantwoordelijke 
Team Ondersteunende Begeleiding 
en beleidsteam 

 

Doelstellingen Timing 

We ontwikkelen verder de nieuw opgestarte initiatieven van 2015:  
o Try Out-dagactiviteit Brussel 
o Columbusproject 
o Erasmus+project 

Permanent 
 
 
Eind 2018 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Try Out: 
- Kader visie en handelingskader finaliseren 
- Definitieve keuze omtrent toekomst Try-Out, afhankelijk 

van bijkomende structurele subsidie 

Zomer 2016 Beleidsteam, stuurgroep, RVB Alba,  
medewerkers Try Out 

Doorstart van het Columbusproject: 
- Verder ontwikkelen van de methodiek voor gezinnen met 

jonge kinderen en inwerken nieuwe collega 
- Investeren in bekendmakingsacties die resulteren in 

effectieve aanmeldingen/doorverwijzingen 
- Vervolgaanpak in een betere/ efficiëntere afstemming en   

samenwerking tussen de regionale partners op 
verschillende niveaus 

- Organiseren van Inhoudelijke intervisie/ supervisie. 

Opstart in het voorjaar 2016 Medewerker Columbus,  
stafmedewerker Alba, coördinator, 
directie Alba, partnerorganisaties,… 

Erasmus+project “Between ages network” 
- Theoretisch kader ontheming uitschrijven i.f.v. het 

Erasmus+ project  
- Uitvoeren doelstellingen en planning 2016 in het kader 

van de driejarenplanning 

Zie procesplanning Erasmus+ 2 medewerkers uit subteam 
ontheming, coördinator, directeur 
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DEEL 3 GEBRUIKERSTEVREDENHEID 

Met Alba kiezen we er bewust voor gebruikerstevredenheid te verruimen naar cliëntfeedback. 

Cliëntfeedback formuleren we als ‘informatie van de cliënt omtrent het proces, de uitvoerig, de 

organisatie, het resultaat of het effect, en de context van de begeleiding. Cliëntfeedback gebeurt 

spontaan en systematisch.’2 Alba is tot nu toe goed geweest in het interpreteren van feedback op 

individueel dossierniveau. Een systematische verzameling en analyse was zeker geen gekend gebruik. 

Feedback wordt wel steeds in individuele begeleiding gevraag, zowel bij OB als Gambas. In 2016 maken 

we werk van een systematische verzameling en analyse van geaggregeerde gegevens.  

IV. HUIDIGE GEBRUIKERSTEVREDENHEID 

1. INSCHALING OP GROEINIVEAU 

Alba schaalt zich betreffende de kwaliteitszorg in tussen groeiniveau 1 en 2. (overgenomen uit werkjaar 

2014) 

                                                           
2
 Callens, D. en De Meersman, W. (2014), Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp, Leuven: Acco, 13.  
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2. VERBETERTRAJECTEN IN 2015 

Verbetertraject 
Ontwikkeling  systematiek cliëntfeedback 

Q-domein 
Q7_1 Cliëntfeedback 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een systematiek ontwikkeld voor cliëntfeedback zowel op het individueel en geaggregeerd niveau, 
voor zowel Alba als geheel als de afzonderlijke deelwerkingen. 

Eind 2016 In ontwikkeling 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Informatie verzamelen bij andere voorzieningen Najaar 2015 Qco OK  

Deelname WG Cliëntfeedback van HCA Najaar 2015 Qco OK ook in 2016 

 

Verbetertraject 
Klachtbehandeling 

Q-domein 
Q7_2 Klachtenbehandeling 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een procedure ontwikkeld voor klachtbehandeling.  Eind 2016 Bijna afgerond 
 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Ontwikkeling voorstel procedure klachtbehandeling Najaar 2015 Qco OK  

Voorlegging en beslissing over procedure Najaar 2015 BT OK  
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Verbetertraject  
Tevredenheidsmetingen zijn aangepast aan de ontwikkelingen 
van de werking Ondersteunende Begeleiding. 

Q-domein 
Q7_Gebruikerstevredenheid 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator 
Ondersteunende Begeleiding 

 

Doelstellingen Timing Status 

We ontwikkelen per werkvorm een specifieke 
tevredenheidsbevraging 
 
 

2015 - 2016 Dit proces is opgestart in de 
deelwerking, nog niet in orde voor 
elke werkvorm. Toekomstige 
verbeteracties zullen geïntegreerd 
worden in het algemeen beleid van 
Alba inzake gebruikerstevredenheid. 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

De vroegere manier van tevredenheidsbevraging  inzake 
Ontheming en Time Out zijn geagendeerd op teamvergaderingen, 
besproken en aangepast. 

Najaar 2014, 
voorjaar 2015 

Team, subteams, 
coördinator 

OK Verbetering/ afstemming 
van de vragen ifv 
verwerking wordt 
ingepland voor 2016 

Systeem van verwerking is op punt gesteld: de ingevulde 
bevragingen zijn verzameld , gebundeld en worden (terug) jaarlijks 
verwerkt . 
De conclusies/ verbeterpunten worden per jaar besproken op het 
subteam en algemeen team. 

Begin 2016  Subteam Time-Out 
en Ontheming en 1 
teamlid die de 
verwerking op zich 
neemt 

OK Bespreking van de 
conclusies zijn gepland op 
teamvergadering, voorjaar 
2016 

In het subteam Ket is een specifieke bevraging ontwikkeld bij het  
trainingstraject  “Kiezels en Druppels”, op maat van de  jonge kids.  
Ze is systematisch opgevraagd en verzameld .  
De verwerking is jaarlijks gepland en conclusies worden besproken 
in subteam en algemeen  team.  
Tevredenheidsbevraging is nog niet op systematische wijze 
geïntegreerd in elk kort ervaringstraject. Bespreking en planning 
daarvan gebeurt in 2016. 

Zomer 2015 
 
 
Begin 2016 

Subteam Ket   
 
 
En algemeen team 

OK Bevraging wordt nog 
geëvalueerd en besproken 
op teamvergadering en 
subteam, voorjaar 2016 

Het subteam Dagactiviteit heeft ervoor gekozen om per dag  bij de 
afsluitronde een korte kindvriendelijke bevraging in te plannen. 
 

Voorjaar 2015 Teamlid 
dagactiviteit 

OK Meegenomen in het 
nieuwe concept bij 
heropstart Dagactiviteit in 
voorjaar 2016. 
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V. KWALITEITSPLANNING & VERBETERTRAJECTEN 

Verbetertraject 
Ontwikkeling  systematiek cliëntfeedback 

Q-domein 
Q7_1 Cliëntfeedback 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een systematiek ontwikkeld voor cliëntfeedback zowel op het individueel en geaggregeerd niveau, 
voor zowel Alba als geheel als de afzonderlijke deelwerkingen. 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Start interne WG CF Najaar 2016 Qco 

In kaart brengen van bestaande bevragingsmethoden Najaar 2016 WG CF 

Bepalen inhoudelijke accenten voor gericht bijhouden en 
analyseren van cliëntfeedback 

Najaar 2016 WG CF 

Ontwikkeling systematiek per deelwerking Najaar 2016 Co deelwerkingen 

Deelname WG CF HCA Doorlopend Qco 

Toepassing systematiek Te bepalen WG CF 

Resultaten deelwerkingen interpreteren op geaggregeerd niveau In loop van 2017 BT 

 

Verbetertraject 
Klachtbehandeling 

Q-domein 
Q7_2 Klachtenbehandeling 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een procedure ontwikkeld voor klachtbehandeling.  Eind 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Terugkoppeling medewerkers Voorjaar 2016 BT 
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Verbetertraject 
Tevredenheidsmetingen zijn aangepast aan de ontwikkelingen 
van de werking Ondersteunende Begeleiding 

Q-domein 
Gebruikerstevredenheid 

Verantwoordelijke 
Team en coördinator 
Ondersteunende Begeleiding 

 

Doelstellingen Timing 

We ontwikkelen per werkvorm een specifieke tevredenheidsbevraging. 
Dit proces is opgestart in de deelwerking, nog niet in orde voor elke werkvorm. Toekomstige verbeteracties 
zullen geïntegreerd worden in het algemeen beleid van Alba inzake gebruikerstevredenheid. 

2015 - 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Systeem van verwerking is op punt gesteld: de ingevulde 
bevragingen zijn verzameld , gebundeld en worden (terug) jaarlijks 
verwerkt . 
De conclusies/ verbeterpunten worden per jaar besproken op het 
subteam en algemeen team. 

Begin 2016  Subteam Time-Out en Ontheming en 
1 teamlid die de verwerking op zich 
neemt 

De verwerking is jaarlijks gepland en conclusies worden besproken 
in subteam en algemeen  team.  
Tevredenheidsbevraging is nog niet op systematische wijze 
geïntegreerd in elk kort ervaringstraject. Bespreking en planning 
daarvan gebeurt in 2016. 

Begin 2016 Subteam Ket  en algemeen team 
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DEEL 4 SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (SGOG) 

I. VISIE OP BELEID INZAKE SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

Momenteel heeft Alba geen specifieke procedure om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te 

pakken. De reden hiervoor ligt wellicht in het feit dat Alba weinig of niet met dit fenomeen 

geconfronteerd wordt, wegens de afwezigheid van leefgroepen binnen de werking van Alba. Wanneer 

gebruikers nauwelijks samen gebracht worden hebben zij weinig kansen om elkaars grenzen te 

overschrijden.    

Dat neemt niet weg dat we met allerlei vormen van overschrijdend gedrag worden geconfronteerd 

waarbij onze jongeren betrokken zijn. We kiezen er dan ook bewust voor om te spreken over 

grensoverschrijdend in het algemeen. Buiten ons zorgscenario voor personeel, betrokken in 

grensoverschrijdende situaties hebben we ook nood aan een algemeen referentiekader voor agressie en 

seksualiteit. Dergelijk referentiekader en daaruit voortvloeiende procedures en afspraken moeten een 

antwoord bieden in alle richtingen: tussen jongeren, tussen jongere en begeleider en tussen 

begeleiders. We dienen alle betrokkenen met zorg te behandelen. 

II. HUIDIG BELEID INZAKE SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

1. INSCHALING OP GROEINIVEAU 

Alba schaalt zich betreffende het huidige beleid inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag in op 

groeiniveau 1. (overgenomen uit werkjaar 2014) 
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2. VERBETERTRAJECTEN IN 2015  

Verbetertraject 
Ontwikkeling procedure (S)GOG 

Q-domein 
Q5_4 Pedagogisch profiel 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een duidelijke procedure voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en dit in alle richtingen: 
tussen collega’s, van begeleiders naar jongeren, tussen jongeren, van jongeren naar begeleiders. 

Eind 2016 In ontwikkeling 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Ontwikkeling procedure GOG tussen werknemers Eind 2015 Qco en BT Ontwikkeling Procedure is 
ontwikkeld maar 
nog niet 
voorgelegd aan 
hele 
personeelsploeg 

Aanstelling externe vertrouwenspersoon Voorjaar 2015 BT OK Meegedeeld via 
de verschillende 
teams 
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III. KWALITEITSPLANNING & VERBETERTRAJECTEN 

Verbetertraject 
Ontwikkeling procedure (S)GOG 

Q-domein 
Q5_4 Pedagogisch profiel 

Verantwoordelijke 
Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing 

Er is een duidelijke procedure voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en dit in alle richtingen: 
tussen collega’s, van begeleiders naar jongeren, tussen jongeren, van jongeren naar begeleiders. 

Eind 2016 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

Ontwikkeling procedure GOG tussen werknemers Voorjaar 2016 Qco en BT 

Terugkoppeling naar het personeel Najaar 2016 BT 

Inventarisatie incidenten voorbije vijf jaar Voorjaar 2016 BT 

Uitwerking Referentiekader  Najaar 2016 BT 

 

 



44 Kwaliteitsverslag 2015 

 
 

DEEL 5 PERSONEELSBELEID  

I. VISIE OP PERSONEELSBELEID 

Alba voert een zorgzaam personeelsbeleid waarin zowel aandacht is voor de bevorderen van de 

competentie als het welzijn van de medewerkers.  

Alba heeft aandacht voor coaching en begeleiding, een goed onthaalbeleid, een systematisch 

opleidingsbeleid, ruimte voor intervisie, aandacht voor gezondheid en preventie, interne mobiliteit en 

flexibiliteit. Zo streven we naar tevreden werknemers, die graag komen werken en bij Alba willen 

blijven.   

Medewerkers zijn niet enkel betrokken op hun functie en op hun team, maar ook op de ruimere 

organisatie. Daartoe organiseren we interne communicatie, overleg en inspraak in de beleidsvoering. 
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II. HUIDIGE PERSONEELSBELEID – VERBETERTRAJECTEN IN 2015 

Verbetertraject 
 Systematiek voor het verzamelen en interpreteren van 
kengetallen en indicatoren medewerkersresultaten 

Q-domein 
Q6_1 
Medewerkersresultaten_Indicatoren 

Verantwoordelijke 
Directie 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een systematiek ontwikkeld voor het verzamelen en interpreteren van kengetallen en indicatoren van 
medewerkersresultaten. 

Eind 2016 In ontwikkeling 

 

Acties Timing Verantwoordelijke 

We verzamelen maandelijks het aantal mensen (en VTE’s) in dienst 2015 Directie 

We verzamelen maandelijks het ziekte verzuim en de 
afwezigheden wegens arbeidsongeval 

2015 Directie 

We maken maandelijks een onderverdeling in leeftijdscategorieën 2015 Directie 

III. KWALITEITSPLANNING & VERBETERTRAJECTEN 

Verbetertraject 
Bijsturing VTO-beleid 

Q-domein 
Q2_Personeelsbeleid 

Verantwoordelijke 
Beleidsteam, sociaal overleg 

 

Doelstellingen Timing 

We evalueren het VTO beleid en sturen bij indien nodig Eind 2016 
 

Acties Timing Verantwoordelijke 

We bekijken het VTO beleid zoals opgesteld in 2014 2016 Beleidsteam 

We toetsen het beleid aan de financiële haalbaarheid 2016 Beleidsteam 

We toetsen het beleid aan onze visie 2016 Beleidsteam 

Beleidsteam stelt een eventuele bijsturing voor 2016 Beleidsteam 

Bespreking op sociaal overleg 2016 Directie 

Goedkeuring Raad van Bestuur 2016 Directie 
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Verbetertraject 
Systematiseren personeelsfeedback 

Q-domein 
Q6_2 Personeelsfeedback 

Verantwoordelijke 
Directie en Q-coördinator 

 

Doelstellingen Timing Status 

Er is een systematiek ontwikkeld voor het verzamelen en interpreteren van personeelsfeedback dit op het 
niveau van zowel Alba als geheel als de deelwerkingen. 

Eind 2016 In ontwikkeling 

 

Acties Timing Verantwoordelijke Status Evaluatie 

Tevredenheidsmeting bij het personeel houden Najaar 2015 Directie Uitgesteld Tevredenheidsmetin
g is verbreed naar 
personeelsfeedback. 
Vanuit deze visie 
gaan we verder 
gegevens 
verzamelen. 

Vergelijken en bijleren van andere organisaties Najaar 2015 Directie Uitgesteld Idem  

Toepassing visie principiële participatie op domein van 
medewerkersresultaten 

Najaar 2015 Qco Bezig  

Toepassing systematiek op ontwikkeling Qbeleid 2016 BT Bezig  Sterk participatief 
traject opgesteld 
voor uitwerking van 
Q-beleid en aanpak 
VT’s 2016 
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BIJLAGEN 

I. VISIE OP KWALITEIT & KWALITEITSZORG: KWALITEIT ALS VERBINDING 3 4 

 

Datum 
11/04/2016 

Q-domein 
Q-beleid 

Status 
Finale draft 

Titel 
Visie op Q en Q-zorg 

 
Vier benaderings- 
wijzen van Q 

 
Kwaliteitsvol werken betekent dat we ons werk goed doen en goed kunnen 
doen. We kunnen kwaliteit op verschillende manieren benaderen: 

Het-kant De meeste gekende kant is ongetwijfeld de vormelijke kant van kwaliteit: 
procedures, Q-handboeken, checklist… Het maakt Q tastbaar. We kunnen 
ernaar verwijzen omdat het op onze server staat of in de kast. Ook de 
normen uit wetgeving en de minimale kwaliteitsvereisten waaraan Alba als 
organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg moet voldoen, horen hiertoe.Het is 
de het-kant van Q. 
Doorslaan in deze richting leidt tot bureaucratie en regelneverij. 

Zij-kant Een andere ingang om over Q na te denken is die van onze cliënten, ‘de 
gasten’: ieder van ons wil het beste voor hen. Als we iets doen, heeft het 
maar zin als het onze gasten ten goede komt. Maar ook andere stakeholders 
zoals overheden of tijdelijke geldschieters willen we plezieren. Het gaat over 
de kwaliteit die de gebruikers van ons verwachten.Het is de zij-kant van Q.  
Doorslaan in deze richting leidt tot dictatuur van externen waardoor we onze 
autonomie dreigen te verliezen. 

Ik-kant En dan hebben we uiteraard ons zelf: onze motivatie, onze gedrevenheid, 
ons kunnen. Vanuit onszelf willen we kwaliteit leveren, ieder van ons wil het 
goed doen. Het is de ik-kant van Q, een belangrijke bron van motivatie.  
Doorslaan in deze richting zou betekenen dat ieder van ons op zijn of haar 
eiland werkt. Daardoor zou veel Q verloren gaan. 

Wij-kant Tot slot, de vierde ingang, is die van onze manier van werken, de manier 
waarop we als ploeg samen werken, vorm geven aan de dagelijkse werking, 
met andere woorden onze cultuur. Dit heet de wij-kant van Q. Alleen deze 
vorm maakt het voor buitenstaanders heel moeilijk om tot de organisatie toe 
te treden en er deel van te worden. Er is weinig aantoonbaar. 

 Uit Ofman (2014, 183) 

                                                           
3
 Voor de uitwerking van deze visietekst maken we een verbinding tussen het kwaliteitsdenken van D. Ofman 

(2010), Bezieling en kwaliteit in organisaties en het EFQM-model. 
4
 Voortaan vervangen we kwaliteit door Q 
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Verbinding tussen de 
vier 
benaderingswijzen 

Het mag duidelijk zijn dat we met elke kant slechts een deel van Q te pakken 
krijgen. Om genuanceerd en Qvol over Q te spreken, zijn de vier 
benaderingen of ingangen nodig. 
Waar het in Q om gaat, is verbinding tussen die vier ingangen. Elke ingang is 
nuttig in zoverre het ons helpt ons werk goed te doen: 

• Het-kant: procedures, handboeken en regels zijn slechts zinvol 
zolang het ons in staat stelt ons werk goed te doen. 

• Zij-kant: onze gasten en andere stakeholders zijn een blijvende 
inspiratie om ons werk goed te doen. 

• Ik-kant: ik zet met volle overtuiging mijn talenten, kwaliteiten en 
inspiratie in om ons werk goed te doen. 

• Wij-kant: wij hebben een manier van werken die bij ons past en die 
ons in staat stelt ons werk goed te doen. 

Het is ‘ons werk’ dat centraal staat, dat de verbinding vormt tussen de ik-, 
wij-, zij- en het-kant van het Qverhaal. Het is ‘ons werk’ dat de rode draad 
vormt in het werken aan Q. Het is ‘ons werk’ dat het DNA vormt van Alba. 

DNA van Alba We zien Alba als een levende organisatie met een duurzame kern. Net als 
DNA is de duurzame kern van Alba stabiel doorheen de tijd en verandert 
slechts zelden, enkel uit noodzaak. Alba is een levende, creërende 
organisatie die vanuit haar DNA antwoorden op veranderlijke noden en 
behoeften zoekt en geeft. 
Het DNA van Alba maakt van Alba wat Alba is. 

 

 
 Het DNA van Alba bestaat uit drie delen 

- Op de ene streng onze visie en missie; 
- Op de andere streng onze doelgroep; 
- Op de verbinding tussen beide strengen onze 6 kernwaarden 

We verduidelijken deze drie onderdelen: 
Visie en Missie Wat doen we? 

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of 
jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk  of conflict zijn terecht 
gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de 
maatschappelijke norm.  We hebben hierbij aandacht voor alle 
betrokkenen (jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en  de 
bredere context).  Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, 
justitie en onderwijs.  

Hoe doen we dit?  
We treden in een creatieve dialoog, stappen onbevooroordeeld en 
op een authentieke manier naar  de ander, met respect voor ieders 
eigenheid en  verhaal. We spelen flexibel in op vragen met  
maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen.  We willen 
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een kwaliteitsvolle hulp‐ en  dienstverlening realiseren met 
permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning  
en vernieuwing 

Waarom?  
Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin 
uitsluiting voorkomen wordt.  We geloven in het 
herstelgedachtegoed en in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit 
geloof willen  we mensen kansen geven, hen stimuleren om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken  naar het 
bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden. 

Doelgroep kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
Kernwaarden  Openheid 

 Empowerment 

 Verbinding 

 Respect 

 Participatie 

 Herstel 
DNA van Alba staat 
centraal 

Het DNA van Alba geeft richting aan alle lagen van de organisatie: van het 
werk met de kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot de manier waarop 
onze organisatie zelf gestalte krijgt.  
Dat betekent vooral dat  

 we doen wat we zeggen: we practice what we preach, we walk the 
talk5; 

 de kernwaarden toetssteen zijn van alles wat we doen zowel in de 
dagelijkse praktijk met de jongeren als doorheen de beleidsvoering 
en de beslissingen die we nemen. 

Een levende en 
creërende 
organisatie 

Alba is een levende en creërende organisatie: vanuit het DNA creëren we 
een aanbod voor onze doelgroep. Qbeleid is dan niet meer of minder dan 
het kanaliseren van de aanwezige energie in onze organisatie om vorm te 
geven aan ons DNA. De energie die elk van ons in zich voelt omdat we ons 
verbonden weten met het DNA van Alba (ik-kant), de energie die komt 
vanuit samenwerkingen en gedeelde gedrevenheid tussen Albanezen (wij-
kant). En die energie wordt gevoed door de verwachtingen en noden van 
onze doelgroep (zij-kant) en krijgt een vormelijke neerslag in bijvoorbeeld 
een Q-handboek, een beschreven manier van werken (het-kant) opdat de 
energie blijvend gekanaliseerd wordt voor de uitvoering van onze 
maatschappelijke opdracht. 
Samen willen we deze energie mobiliseren en kanaliseren om steeds te 
kiezen voor en te werken aan de verbinding van onze kinderen, jongeren en 
jongvolwassen met zichzelf en hun directe en ruimere omgeving. Alba 
creëert een positief antwoord op hun noden en behoeften. Alba creëert 
daarvoor een structuur die maximaal de energie van ieder van ons kan 
kanaliseren en mogelijk maken voor de realisatie van onze visie.  
Alba wil zich zo organiseren dat de energie vrij kan stromen en we bezield 
raken om de visie van Alba te realiseren. 
 

                                                           
5
 Dit vertaalt zich heel duidelijk in onze visie op leiderschap en leidinggeven.  
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Kwaliteitszorg is een 
permanente 
opdracht 

Werken aan Q gebeurt niet één keer per jaar of om de twee weken, het is 
een permanente opdracht, niet omdat we nog geen kwaliteit zouden 
leveren, maar omdat kwaliteit dynamisch en levend is en voortdurende 
reflectie vraagt om trouw te blijven aan het DNA van Alba: Q is nooit af. 

EFQM voor een 
systematische 
aanpak 

Om ons daarbij te helpen, maken we gebruik van een bestaand Qmodel: het 
EFQM-model. Dit laat ons toe systematisch aan Qbevordering te doen en de 
verschillende aspecten van Q voor een organisatie in beeld te houden. 
Het EFQM-model bestaat uit negen domeinen. Elk van die domeinen 
benaderen we vanuit de vier ingangen. Door een combinatie van beide 
modellen zorgen we voor een integrale benadering van Q. 

EFQM 

 
 Het EFQM-model onderscheidt de volgende negen kwaliteitsdomeinen6, 

opgedeeld naar: 
- input: de domeinen die we zelf in handen hebben en nodig zijn voor 

de uitvoering van onze kerntaken; hieronder vallen: 
o Leiderschap: 
o Personeelsbeleid 
o Beleid en strategie 
o Middelen en partners 

- Proces: de kerntaken die we uitvoeren; 
- Output: de resultaten die we neerzetten: 

o Gebruikersresultaten 
o Medewerkersresultaten 
o Maatschappelijke resultaten 
o Bedrijfsresultaten: de drie gebieden samen, aangevuld met 

financiële resultaten 
Q is bovenal een 
verbindingsvraagstuk 

Het zit al in de tagline van Alba’s logo en het is het leidend principe in ons Q-
beleid: verbinding. En dit op verschillende manieren: 

- Verbinding tussen het EFQM-model en de vier benaderingswijzen 
van Q; 

- Verbinding tussen de motivatie van iedere individuele werknemer en 
het DNA van Alba; 

- Verbinding tussen ons aanbod en het DNA van Alba; 

                                                           
6
 Voor meer toelichting bij de verschillende Qsdomeinen verwijzen we naar de Memorie van Toelichting van het 

Qsdecreet.  
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- De concrete verbinding die we nastreven in ons werk: de verbinding 
van het kind, jongere of jongvolwassene met zichzelf en zijn directe 
en ruimere omgeving zodat het een plaats kan vinden in de 
maatschappij. 

 

II. WEER-STAAN: DE WEG VAN DE VREDEVOLLE KRIJGER  

Voor wie? 
Het project Weer-Staan speelt in op de stress en (dreigende) conflicten of incidenten in een 
schoolcontext. We werken met jongeren die ofwel een moeilijk schoolparcours lopen en dreigen uit te 
vallen of op schooltime-out gaan ofwel baat hebben bij vaardigheidstraining en omgaan met de stress 
van een schoolse, grootstedelijke context en vaak moeilijke thuissituatie. Deze jongeren komen in deze 
situatie terecht omdat ze de nodige veiligheid en stevigheid ontberen om hun weg te vinden op school. 
In de Brusselse meertalige en multiculturele grootstedelijke context is deze problematiek sterk 
aanwezig. 

Weer-Staan is aanvullend en ondersteunend aan lopende school- of time-outtrajecten. 

We stellen het programma open voor zowel jongeren die zich zogezegd té weerbaar opstellen (daders) 
als jongeren die zich te weinig weerbaar opstellen (slachtoffers). De eerste groep valt meer op en wordt 
meer doorverwezen. We proberen evenwel ook om bij onze partners aandacht open te houden voor de 
tweede, minder zichtbare, groep. Een minimum aan motivatie bij de jongere is noodzakelijk. 

Weer-Staan is inzetbaar 
• voor preventieve activiteiten in de vorm van een korte doe-vorming; 

 voor langdurige projecten; 
• in klas- en individuele context; 
• voor ‘brave’ en ‘moeilijke’ klassen; 
• in reactie op incidenten. 

 
Wat is het en wat willen we bereiken? 
Voor de aanpak van deze problematiek biedt Weer-Staan programma's aan voor (klas)groepen vanaf het 
vijfde leerjaar lager onderwijs en het secundair onderwijs. Daarnaast is er ook ruimte voor een 
individueel programma voor jongeren, al dan niet aansluitend op het groepsprogramma. In het groeps- 
en individueel programma staan de thema’s weerbaarheid, sociale vaardigheden en positieve 
identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast voorzien we eveneens een vrij aanbod.  

We werken steeds het programma op maat uit op basis van de vraag van de jongeren, CLB, school en 
eventuele externe partners.  

De activiteiten uit het programma gaan door tijdens en/of buiten de schooluren.  Ze vinden plaats 
binnen of buiten de schoolmuren. 

Met het project Weer-Staan willen we in de Brusselse onderwijscontext  een weerbaarheidsprogramma 
aanbieden voor jongeren en scholen. Daarmee willen we: 

 mee (schoolse) uitsluiting voorkomen. De band en verbondenheid tussen jongeren en school, 
tussen jongeren en de samenleving opnieuw aanhalen. We streven nadrukkelijk de participatie 
van de jongeren na.   
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 jongeren en scholen opnieuw de kracht en het zelfvertrouwen geven om opnieuw wederzijds 
aansluiting te vinden en te realiseren. Weer-Staan wil zowel de nodige fierheid mee- of 
teruggeven, alsook jongeren en scholen ondersteunen om de kracht te vinden te weerstaan aan 
gemakkelijkheids- of wanhoopsoplossingen. 

 de weerbaarheid van de deelnemende jongeren verhogen. 

Meer zien? (https://www.youtube.com/watch?v=sxN-cuZ8d78) 

Drie jaar experiment 
Afgelopen drie jaar kreeg het project definitieve vorm. Dit werd mogelijk gemaakt door financiering 
vanuit het Brusselfonds en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Doorheen de jaren bouwden we 
een goede samenwerking op met verschillende onderwijspartners7 zoals Zaveldal, Imelda, Netwerk 
Leerrecht en Brusselse Time-out-projecten. De aanmelders én de jongeren zijn steeds lovend over het 
aanbod.  
Het programma heeft effecten op de jongeren en de schoolcontext. Bij de jongeren verhoogt het 
zelfvertrouwen, de zelfbeheersing (omgaan met spanningen, agressie van anderen en eigen agressie) en 
de zelfreflectie van jongeren; men leert er op een aanvaardbare en respectvolle wijze opkomen voor 
zichzelf; en men leert er omgaan met grenzen en rekening houden met anderen. Naar de school toe 
bevordert Weer-Staan de cohesie binnen klasgroepen, het respect tussen leerlingen onderling, en het 
respect tussen leerlingen en leerkrachten. 
 
Enkele cijfers over het schooljaar 2014-2015 

 In totaal begeleidden we 333 jongeren in een totaal van 28 groepen. Het aanbod zelf varieerde 

van een eenmalige sessie tot een achttal sessies. Het overgrote aandeel van aanmelders zijn 

scholen zelf. Ook Time-out Brussel deed op dit deel van het aanbod beroep. 

 We namen de individuele begeleiding op van 12 jongeren. We zagen elke jongere gemiddeld 

anderhalf uur en dat voor een minimum van 5 sessies.  

 In totaal bereikten we via ons vrij aanbod 88 unieke jongeren. Elke jongere kwam gemiddeld zes 

keer naar het vrij aanbod.  

 
Contact Stefaan Viaene Hans Depoortere 
 Vanderlindenstraat 17 

1030 Schaarbeek 
Vanderlindenstraat 17 
1030 Schaarbeek 

 Stefaan.viaene@alba.be Hans.depoortere@alba.be  
 0492/73 37 47 0498/91 25 93 
 

 

 

                                                           
7
 Scholen waarmee we reeds samenwerkten in de eerste 3 jaar experiment: Secundair onderwijs: SNI Anderlecht, 

Imelda Anderlecht, KTA Anderlecht, Imelda Brussel, Cardijnschool Laken (Anderlecht), Sint-Guido Anderlecht, 
Zaveldal Brussel, KTA Jette, Maria assumpta Lakan, Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem, Victor Horta Evere, Don 
Bosco Sint-Pieters Woluwe, Sint-Lutgardiscollege Oudergem 
Buitenschoolse diensten / interventies: Time-out Brussel, Extra time, Netwerk leerrecht, internaat Don Bosco 
Woluwe 
Lager onderwijs: Mooi Bos te Sint-Pieters Woluwe, ’t Regenboogje te Etterbeek, Basisschool Scheut te Anderlecht 

https://www.youtube.com/watch?v=sxN-cuZ8d78
mailto:Stefaan.viaene@alba.be
mailto:Hans.depoortere@alba.be
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III. TRY-OUT: EEN RUST- EN ACTIEPLEK VOOR JONGEREN  

Voor wie? 
Try-Out is een alternatief dagbestedingsproject voor jongeren die vastgelopen zijn of dreigen vast te 
lopen in hun schools- of hulpverleningstraject en daardoor geen plaats vinden in het reguliere 
dagbestedingsaanbod zoals het aanbod van Abrusco. 
Concreet gaat het onder meer over jongeren met een te zware problematiek die vooral nood aan rust 
hebben; of jongeren die door omstandigheden reeds lange tijd niet meer naar school zijn geweest en op 
die manier in een isolement zijn geraakt en daardoor de stap naar het onderwijs of werk te groot is; of 
jongeren die bijvoorbeeld vanuit een gesloten instelling een nieuwe school zoeken en ter overbrugging 
een alternatief nodig hebben.  

De aanmeldingen gebeuren via Meldpunt schoolexterne interventies of voorzieningen Bijzondere 
Jeugdzorg uit de klankbordgroep (Minor Ndako, Tonuso, Espero, ‘t Pasrel).  

Voorwaarde voor opname is dat een andere partner zoekt naar een geschikt regulier onderwijsaanbod 
of verdere hulpverlening opneemt. 

Wat is het en wat willen we bereiken? 
Try-Out is een dagbestedingsproject van Alba vzw (Bijzonder Jeugdzorg) voor jongeren tussen 12 en 18 

jaar. Deze jongeren lopen school in Brussel en/of verblijven in een Brusselse voorziening. Ze 

ondervinden op een of andere manier problemen in hun lopend hulpverlenings- en/of schooltraject en 

hebben nood aan iets anders. Try-Out biedt hen een (actie)plek waar ze hun talenten en interesses 

(verder) kunnen ontdekken en ontplooien. Try-Out vormt een plaats om op adem te komen en deel te 

nemen aan activiteiten waarvoor ze zelf kiezen. Daarbij vertrekken we vanuit de interesses en krachten 

van de jongeren. We werken op maat en bieden hen andere grenzen aan dan andere contexten zodat ze 

zichzelf op een positieve manier beter leren kennen. Zo zoeken ze opnieuw aansluiting bij de reguliere 

dagbesteding in het onderwijs of hulpverlening en vermijden we verdere breuken in hun traject. 

In een volgend werkjaar willen we onze doelgroep uitbreiden naar lagere schoolkinderen. De vraag naar 

een gelijkaardig aanbod voor deze groep kinderen is groot in Brussel en momenteel nog steeds 

onbeantwoord.  

Op deze manier zijn we ondersteunend aan een lopend school- of hulpverleningstraject. Het geeft aan 

de onderwijs- of hulpverleningsinstanties de ruimte om met de achterliggende problematieken verder 

aan de slag te gaan en een gepast aanbod voor de jongere te vinden. 

We streven naar maximale aansluiting met de buurt door mee te draaien in het aanbod op Allée du Kaai, 

Toestand vzw, en te werken met vrijwilligers en stagestudenten. 

 
Een jaar werking 
Afgelopen jaar bereikten we 30 jongeren, door verschillende instanties aangemeld. In totaal begeleiden 
we tijdens dat jaar de jongeren voor 123 begeleidingsdagen. Daarbij moeten we rekening houden dat de 
werking niet open is gedurende de schoolvakanties: in werkelijkheid gaat het dus over negen maanden 
werking met de inzet van 75% VTE. 
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Tabel verwijzers feb 2015 – feb 2016 

Netwerk Leerrecht  17 

CLB 1 

Espero vzw 1 

Extra Time 1 

’t Pasrel 1 

Paika 1 

Tonuso 1 

Minor Ndako 5 

Andere voorziening 2 

 
Try-out is een intensief dagbestedingsproject, dat blijkt ook uit de cijfers. Dergelijk project kan alleen 
maar slagen als er een kwalitatieve begeleiding is op Try-out en dat veronderstelt intense begeleiding op 
maat, afhankelijk van de jongere gebeurt dit één op één.  
 
Eén begeleidster kan twee jongeren begeleiden. Afhankelijk van de problematiek van de jongeren kan 
een extra jongere aansluiten. Echter, omwille van het uitblijven van extra financiering is tot op heden 
slechts één begeleidster actief. Werken met een extra medewerker zorgt voor een andere en 
constructievere dynamiek voor de jongeren. 
 
Daarom vragen we een uitbreiding naar twee medewerkers, samen minimum 1,5 VTE, waardoor we een 
nog kwalitatiever en uitgebreider aanbod kunnen doen. Dergelijke personeelsinzet laat ons toe om meer 
op maat te werken wanneer bijvoorbeeld een jongere individuele begeleiding nodig heeft en de andere 
meer een groepsaanpak.  Het samenspel tussen twee medewerkers zorgt er bovendien voor dat er meer 
ideeën zijn, ze elkaar kunnen inspireren om samen met de jongere een nog beter aanbod op poten te 
zetten.  
Waar een begeleider 2 à 3 jongeren kan begeleiden, kunnen twee begeleiders 6  à 8 jongeren 
begeleiden. Een extra personeelsinzet betekent een nettowinst in het aantal jongeren die we op Try-out 
kunnen begeleiden.  

 
De toekomst 
Met Try-out hebben we volgende ambities voor 2016: 

 Uitbreiding van de doelgroep naar 6-12 jarigen; 

 Finaliseren van het richtinggevend kader van Try-out in samenwerking met de Vilvoordse 
afdeling, vormgegeven door Tonuso vzw, en afgetoetst in de klankbordgroep van Brusselse 
voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg; 

 Een kwalitatief aanbod door minimaal 1,5 VTE tewerk te stellen; 

 Verdere inbedding in de buurt: uitbreiding van het lokaal netwerk en verder inzetten op 
vrijwilligerswerking; 

 Verder werken aan een fysiek eigen plek die de jongeren voor zichzelf kunnen vormgeven. 
 
Contactgegevens 
Coördinatie Stefaan Viaene Stefaan.viaene@alba.be 
 Vanderlindenstraat 17 

1030 Schaarbeek 
0492/73 37 47 
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