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1 Visie op kwaliteit binnen de organisatie  
 
’t Pasrel formuleert voor minderjarigen en hun gezinnen in een verontrustende leefsituatie een advies 
voor eventuele verdere hulpverlening. We vinden een basishouding van respect en open 
communicatie belangrijk, zowel naar onze cliënten en verwijzers als naar onze medewerkers.  
Onze cliënten staan centraal in onze zorg. Zij krijgen de garantie dat er, ongeacht de persoon of de 
situatie, kwaliteit geboden wordt. Onze medewerkers zijn cruciaal om de doelstellingen van ’t Pasrel 
waar te maken. Leidinggevenden zien erop toe dat de vooropgestelde kwaliteit geleverd wordt en 
vervullen een stimulerende rol. 
 
Kwaliteitszorg is voor ’t Pasrel een middel om deze doelstellingen te realiseren en het 
kwaliteitshandboek zorgt daarbij voor de nodige systematiek en stabiliteit. Nieuwe visies en methodes 
van werken worden ontwikkeld en geborgen in het kwaliteitshandboek. Een kritische waakzaamheid 
over ons eigen handelen zet ons op het spoor van ‘sturen, coachen, ondersteunen, leren en 
resultaatgericht werken’ en versterkt onze deskundigheid. De jaarlijkse zelfevaluatie geeft structuur 
aan dit proces.  
 
Kwaliteit is evolutief. We gebruiken het EFQM om zichtbaar te maken welke domeinen worden 
opgevolgd. We vinden het belangrijk om voortdurend een vinger aan de pols te houden in een snel 
evoluerende maatschappij. 
 
 
 

2 Kerncijfers 
 
In vorige jaren werden de cijfers die in dit onderdeel van ons jaarverslag werden weergegeven, 
gegeneerd door handmatige tellingen binnenshuis. Voor dit verslag en dat van de volgende jaren 
baseren we ons grotendeels (waar dit afwijkt, wordt dit vermeld) op de cijfers uit de BINC-databank 
(via de ruwe data). Dat is even zoeken, omdat de informatie over wat de exacte inhoud is van welke 
variabele in die databank nog niet helemaal op punt staat. Ook zit er mogelijks nog wat verschil op de 
manier waarop geregistreerd wordt over de verschillende huizen. In het algemeen kunnen we stellen 
dat het weinig zin heeft om de cijfers die we hier presenteren te vergelijken met de cijfers van vorige 
jaren, omdat ze dus op andere bronnen gebaseerd zijn. In de komende jaren, zullen we, waar relevant 
wel vergelijkbare cijfers naast elkaar zetten. 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.  
 
 

2.1 Opnames 
 

 Erkenning en aantal modules 

 
’t Pasrel vzw was in 2019 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. 



 Jaarverslag 2019  Pagina 6 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

  
‘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. Door zich als crisiscentrum te profileren – daarvoor boden zowel onze vestigingen in 
Schaarbeek als Vilvoorde crisisopvang aan – worden een aantal voordelen nagestreefd, waaronder als 
3 belangrijkste: 

- een duidelijkere profilering in de regio naar de betrokken voorzieningen; 
- een overzichtelijker opnamebeleid; 
- een kwaliteitsvollere hulpverlening, door personeelsleden en omkadering zich intenser te 

laten concentreren op de crisisopvang en –begeleiding. 
In ’t Pasrel Schaarbeek zijn 9 modules verblijf in functie van diagnostiek, waarvan de 5 verzekerde 
plaatsen voor de crisisnetwerken (3 voor de regio Halle-Vilvoorde 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. In de crisisbegeleiding bekijken we, samen met de 
jongere en zijn context, hoe men in de toekomst op een zinvollere wijze met gelijkaardige 
probleemsituaties kan omgaan. Mits de creatie van een veiligheidsplan (met daarin de nodige 
afspraken) wordt daardoor een terugkeer naar huis of context mogelijk. In een beperkt aantal van de 
crisisopnames zal een terugkeer naar huis/context niet mogelijk zijn, waarbij een verdere residentiële 
opvang, met een ruimere exploratie van de problematiek zich opdringt en wij kunnen schakelen naar 
de module verblijf.  
Naast de 5 verzekerde plaatsen voor crisisopvang met -begeleiding voorziet Schaarbeek 3 plaatsen 
verblijf in functie van diagnostiek voor de jongeren waarvan de hulpvraag evolueert naar een reguliere 
verblijfsplaats, wanneer een terugkeer naar huis/context binnen de periode van crisisopvang niet 
mogelijk bleek. Voordeel van deze combinatie is o.a. 

- een naadloze overgang van de verschillende vormen van hulpverlening; 
- jongere en context dienen hun verhaal niet nodeloos te herhalen; 
- zowel de jongere als de context kennen de organisatie en de hulpverleners. 

 
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 2019 werden door ’t Pasrel 98 begeleidingen afgerond. De verdeling over de drie deelwerkingen is 

divers. De beduidend hogere aantallen afgesloten dossiers in Schaarbeek hebben te maken met de 

profilering die vanaf juli 2019 werd doorgevoerd: met de uitbreiding van het aantal crisisplaatsen en 

de bundeling ervan in het huis in Schaarbeek, is dit een logische evolutie. Crisisbegeleidingen duren 

immers maximaal 28 dagen, ten opzichte van de 120 dagen voor een reguliere begeleiding. Er kunnen 

er dus meer van uitgevoerd worden. 

 

In 2019 werden 28 crisisbegeleidingen afgerond. Zes daarvan werden door het team van Vilvoorde 

opgenomen, de 22 anderen werden in Schaarbeek begeleid (sinds de helft van 2019 werden 

crisisbegeleidingen enkel nog in Schaarbeek opgenomen). In de tabel staan twee dossiers als 

‘onbekend’, dat heeft zuiver met ontbrekende BINC-registratie van de huiscode te maken. 

 Bezettingsgraad 

 
De ruwe data in BINC geven geen info over de bezettingsgraad, waardoor deze niet per huis kunnen 
worden weergegeven. Volgende tabel werd rechtstreeks uit BINC gegenereerd en schetst de totale 
bezetting over de maanden in 2019. In de zomer is de bezetting altijd lager omwille van verlof van de 
consulenten en de sluiting van diensten zoals de CLB’s,… hierdoor loopt de opstart van dossiers wat 
moeizamer. In oktober en november stonden er geen -12 jongeren op de wachtlijst voor verblijf. De 
opstart van de crisisunit speelt ook mee. In de beginperiode kwamen er weinig crisisaanmeldingen. 
Mogelijke verklaringen zijn: 

 Aanmeldingen gebeuren regelmatig door CLB’s bij de crisismeldpunten. De CLB’s zijn 
gesloten in de zomermaanden. 

 CMP Brussel was onderbemand voor ongeveer de eerste helft van 2019  
 We zijn bij de start van de crisisunit streng geweest, en zijn enkel ingegaan op ‘zuivere’ acute 

crisisvragen, niet op chronische crisissituaties. Dit om te voorkomen dat aanmelders een 
aanmelding via INSISTO zouden omzeilen, via aanmelding of opstart door het crisismeldpunt. 

 
We voorzagen oorspronkelijk dat 4 van de 5 crisisbegeleidingen intern zouden doorstromen, naar 
verblijf i.f.v. diagnostiek via een VIST (verkorte indicatie) diagnostiek. Aangezien we bijna iedereen via 
een veiligheids- of actieplan terug naar huis kregen, kwamen wie niet aan die 4 reguliere 
begeleidingen. 
 

25
31

40

2

98

0

20

40

60

80

100

120

Halle Vilvoorde Schaarbeek Onbekend Totaal

Aantal dossiers per huis



 Jaarverslag 2019  Pagina 8 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Uitval 

 
Slechts 1 dossier van de 98 voor 2019 werd eerder afgesloten dan voorzien, omwille van 
veiligheidsrisico’s. Deze zeer beperkte 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. In de leefgroepen wordt dan 
weer sterk de nadruk gelegd op alles wat relatie en preventie van agressie is. Met het kader van 
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Gewogen gemiddelde Gem zonder crisis Crisis Diagnostiek Verblijf

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

Gewogen 
gemiddelde  

92,9 93,9 102 95,0 101,7 104,2 83,6 79,1 83,9 86,5 83,8 89,0 

Gewogen 
gemiddelde  
zonder 
crisisbegeleiding 

88,6 88,8 93,0 85,8 93,8 95,1 75,3 69,1 71,7 71,6 74,0 81,1 

Crisisbegeleiding 
op verwijzing van 
crisismeldpunt 

7,0 8,2 14,9 15,3 13,2 15,1 13,8 16,6 20,3 24,7 16,2 13,2 

Diagnostiek in het 
kader van de 
bijzondere 
jeugdbijstand 

94,0 84,9 88,9 82,9 85,7 84,6 77,1 68,6 72,9 69 70,9 80,2 

Verblijf 80,1 95,1 99,2 90,3 106,1 110, 72,5 69,9 69,9 75,6 78,7 82,3 
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geweldloos verzet als belangrijk handvat, trachten we zo steeds in communicatie te blijven en uitval 
door bijvoorbeeld agressie of ander grensoverschrijdend gedrag in de leefgroep te vermijden. 
 
 

 Verwijzende instantie 

 
In BINC wordt de info over de verwijzer vrij rudimentair geregistreerd. Voor volgend jaar hebben we 

andere manieren gezocht om meer gedetailleerde informatie weer te geven over wie onze verwijzers 

zijn. 

 

Uit BINC kunnen we afleiden dat onze verwijzers uit de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

komen, voor wat de reguliere dossiers betreft. Het aandeel rechtstreeks toegankelijke verwijzers is 

helemaal te verklaren door de aanmeldingen voor de crisisbegeleidingen (door crisismeldpunt). 

Op basis van eigen registratie komen we voor de crisisbegeleidingen tot volgende verdeling qua 

verwijzers. In principe zijn 2 van onze crisisbedden voorbehouden voor het crisismeldpunt Brussel en 

3 voor Vlaams-Brabant. Onderstaand overzicht geeft een ietwat andere verdeling weer, 62% van de 

aanmeldingen kwamen uit Vlaams-Brabant, 13% uit Oost-Vlaanderen en 24% uit Brussel. Dat het 

meldpunt Brussel wat ondervertegenwoordigd is in de aanmeldingscijfers heeft voornamelijk te 

maken met de interne reorganisatie van het meldpunt, waardoor de aanmeldingen voor een aantal 

maanden op een laag pitje stonden. Toen er een dringende vraag uit Oost-Vlaanderen kwam, werd in 

overleg met de crisismeldpunten Brussel en Vlaams-Brabant beslist om hier uitzonderlijk op in te gaan.   
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2.2 Doelgroep 
 

 Leeftijd/geslacht 

 
De cijfers in verband met leeftijd en geslacht zijn gebaseerd op een totaal aantal dossiers van 92, omdat 

er 6 niet gecodeerde variabelen zijn –naam huis of leeftijd ontbraken. 

In 2019 werden meer meisjes dan jongens opgevangen binnen ’t Pasrel: 51 op 92 of 55,4%. Dit 

percentage lag het hoogst in Schaarbeek: 24 op 37 of 64,8%. In Halle was de verhouding 58,3% meisjes 

(14 op 24). In Vilvoorde lag die verhouding dan weer omgekeerd: 58% jongens ten opzichte van het 

totaal. Deze vaststellingen liggen in lijn met de cijfers van vorige jaren. 

Volgende tabel geeft de leeftijdsverdeling per geslacht en per huis weer. 

 Leeftijd in jaren Tot 
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Halle geslacht Man 0 1 2 4 0 0 0 2 0 0 1           10 

Vrouw 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0           14 

Totaal 3 2 3 5 1 1 1 3 2 2 1           24 

geslacht Man     0 1   1   2 1 2 0 2 1 0 2 1 13 

7

18

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

CMP Brussel

CMP Vlaams-Brabant

CMP Oost-Vlaanderen

Aantal aanmeldingen per crisismeldpunt  

18

5

1

1

1

1

1

1

SDJ

CLB

JAC

VK

Politie

Contextbegeleiding

Pleegzorg

School

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Verwijzer bij crisismeldpunt



 Jaarverslag 2019  Pagina 11 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

Schaar-
beek 

Vrouw     1 0   0   1 2 1 1 3 3 4 4 4 24 

Totaal     1 1   1   3 3 3 1 5 4 4 6 5 37 

Vilvoorde geslacht Man     1 1 1     1 1 2 2 2 4 2 0 1 18 

Vrouw     0 0 1     2 1 1 1 2 3 0 2 0 13 

Totaal     1 1 2     3 2 3 3 4 7 2 2 1 31 

Tot geslacht Man 0 1 3 6 1 1 0 5 2 4 3 4 5 2 2 2 41 

Vrouw 3 1 2 1 2 1 1 4 5 4 2 5 6 4 6 4 51 

Tot 3 2 5 7 3 2 1 9 7 8 5 9 1
1 

6 8 6 92 

 

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

populatie dan merken we een bijna gelijkwaardige verhouding. 47 op de 92 opgevangen jongeren of 

51% waren jonger dan 12 jaar. Vorige jaren was het huis in Halle verantwoordelijk voor het grote 

merendeel van deze dossiers van -12-jarigen, maar voor 2019 zien we dat ook in Vilvoorde en 

Schaarbeek een heel aantal van deze -12-jarigen werden opgevangen (elk 25,5% van totaal aantal -12-

jarigen) 

 

De leeftijdsmediaan bedroeg in 2019 10,54 jaar. Dit ligt in dezelfde lijn als de vorige werkjaren. 

 

Wanneer we specifiek gaan kijken naar de crisisdossiers, komen we tot volgende cijfers (in totaal 

werden 28 crisisbegeleidingen geregistreerd, maar voor 1 dossier missen we gegevens, volgende 

cijfers gaan dus over een totaal van 27) 
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Het is daarbij opvallend hoe vooral vrouwelijke jongeren werden opgenomen: 20 op 27 dossiers (74%). 

Belangrijkste leeftijdsgroep voor crisisbegeleidingen is tussen 13 en 17 jaar (85%). 

 

 

 Nationaliteit jongeren 

 
We beschikken over nationaliteitsgegevens van bijna drie kwart van de begeleidingen. 90% van de 
jongeren die werden opgenomen in ’t Pasrel had de Belgische nationaliteit. 3 Syrische jongeren werden 
opgevolgd en telkens één jongere uit Belarus, Chili, Ghana, Nigerië. 
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 Onderwijsachtergrond jongeren 

 
In driekwart van de dossiers werd het opleidingsniveau van de jongeren geregistreerd. Van deze 

dossiers volgde 70,3% 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 (9,5%), algemeen onderwijs (6,8%), technisch 

onderwijs (4,1%) en kunstonderwijs (1,4%). Het lijkt erop dat vooral de registratie bij de +12-jarigen 

niet altijd gebeurde, de ‘ontbrekende’ data situeren zich allemaal in deze groep. 

 

 

 

 Gezinssituatie voor de opname 

 
80% 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 25% uit (19 op 74), bij één 

van beide ouders 54% (41 op 75; alleenstaand, in een nieuw samengesteld gezin of co-ouderschap). 

Opvallend daarbij is het hoge aantal kinderen uit een gezin van een alleenstaande moeder: 29 op 74 

of 39% van het totaal. 

Ook opvallend, in 2019 kwamen 7 door ’t Pasrel begeleide minderjarige vanuit een (officieel) 

pleeggezin. 

 
 

ASO; 
6,80% BLO; 
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20,30%

Kunstonderwijs; 
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 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 (58,1% van het totaal geregistreerd). 31,2% van de jongeren komt uit een gezin van vier of 
meer kinderen. 10,8% komt uit een gezin waar maar 1 kind leeft. 
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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 minder dan een derde van de dossiers werd met de ouders Nederlands gesproken in de 

begeleiding (22 op 73 geregistreerde dossiers, 30,1%). In Vilvoorde lag dit aandeel het hoogst (40%), 

in Halle het laagst (24%). 

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 meer dan de helft van de gevallen (37 op 73, 50,6%) diende de begeleiding in een andere taal dan 

het Nederlands te worden uitgevoerd. 

 

 

 
 

Het is dus opvallend in de cijfers dat 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. 

In 5% van de dossiers (5 op 98) was het zelfs noodzakelijk om een tolk in te schakelen. Deze inzet van 

tolken ligt in dezelfde lijn als de vorige jaren. Zeer problematisch in deze is dat de (sociaal) tolkenkosten 

sinds begin 2020 verzesvoudigd zijn, wat betekent dat te verwachten is dat het totale bedrag aan 

tolkenkosten bijzonder hoog zal worden en dat er zal moeten overwogen worden om begeleidingen 

minder intensief te maken om de budgetten onder controle te houden. 
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We maken in onderstaande tabel de vergelijking met andere OOOC’s op basis van de opgestarte 

dossiers in BINC.  We zien dat het percentage Nederlandstaligen in andere OOOC’s bijna dubbel zo 

hoog is. Het percentage waarbij een van de ouders Nederlands spreekt en de andere ouder niet is zelfs 

bijna vijfmaal zo hoog als in andere OOOC’s. We willen hiermee de aandacht vestigen op de specifieke 

positie van ’t Pasrel op niveau van taal en de uitdagingen dat dit met zich meebrengt. Deze cijfers tonen 

aan wat we al jaren voelen op de werkvloer en bevestigen onze keuze om uitgebreid te werken aan 

het diversiteitsbeleid.   

 

 

 
 

 

 

 Opleidingsniveau ouders 
 
In bijna de helft van de dossiers werd het opleidingsniveau van de ouders niet geregistreerd of was het 
onbekend. Voor de gegevens die wel beschikbaar zijn, zien we ongeveer 1/3 van de ouders met een 
lager secundair onderwijsdiploma (30%), ongeveer 1/3 hoger secundair onderwijs (34%) en een kwart 
van de ouders heeft geen of een diploma lager onderwijs (26%). In 1 op 10 gezinnen hebben de ouders 
een hoger of postuniversitair diploma (10%). 
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 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 (48%). 9% van de gezinnen leeft van 
een inkomen uit deeltijdse arbeid, 10% heeft een inkomen uit voltijdse arbeid. 
 
 

 
 

 
 

geen
8%

lager onderwijs
18%

lager secundair 
onderwijs

30%

hoger secundair 
onderwijs

34%

hoger onderwijs
8%

post 
universitair 
onderwijs

2%

Opleidingsniveau ouders

Inkomen uit 
deeltijdse arbeid

9%

Inkomen uit 
voltijdse arbeid

10%

Vervangingsinkomen
48%

Onbekend 
31%

Geen inkomen
2%

Arbeidssituatie



 Jaarverslag 2019  Pagina 18 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

 

 Huisvesting 

 
In ongeveer 72% van onze dossiers werd een inschatting geregistreerd van de huisvestingssituatie van 
de gezinnen die we begeleidden.  Daarbij valt op dat in 49% 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.’ 

 
 

 

  Gezondheid 
 
In 3/4de van onze dossiers werd een inschatting van de gezondheid geregistreerd. Daarbij valt alweer 
op hoe 55% van die inschattingen ‘negatief’ waren. 
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.  

 
 
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 
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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. 

 

 

2.3 Begeleiding en advies 
 

 Begeleidingsvormen/modules 
 
In totaal werden van de geregistreerde dossiers 27 crisisdossiers opgestart (crisisverblijf + begeleiding). 

24 dossiers starten ambulant (diagnostiek), 4 dossiers starten ambulant maar schakelden doorheen de 

begeleiding naar een verblijf in één van de huizen. In 40 dossiers werd residentieel (verblijf) gestart. In 

1 dossier werd ervoor gekozen om het verblijf deeltijds met een internaat te laten verlopen. 

 

 

 

 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 
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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. 

 

Een opvallende en pijnlijke vaststelling: in slechts iets meer dan 1 op de 2 dossiers kon het advies zoals 

door ‘t Pasrel geformuleerd ook effectief uitgewerkt worden: in 37 op 67 adviezen of 55%.  

Het leeuwendeel van deze adviezen sloeg op dagbegeleiding: 33 op 67 of 49%. Daarnaast hadden we 

nog 16% van de adviezen  (11 op 67) voor contextbegeleiding. Opvallend daarbij is dat bij vergelijking 

met vorige jaren het aantal adviezen contextbegeleiding drastisch is afgenomen. Net zoals dit jaar, 

blijkt in vorige jaren immers dat adviezen tot contextbegeleiding maar zeer zelden ook gerealiseerd 

kunnen worden. Zou het kunnen dat de begeleidingsequippes in ’t Pasrel vermijden het advies 

contextbegeleiding te geven, omdat ze uit ondervinding weten dat het toch nauwelijks gerealiseerd 

kan worden? Dat zou betekenen dat we de trajecten van de jongeren toch weer aan het aanpassen 

zijn aan het bestaande aanbod (aanbodgestuurde jeugdhulpverlening), in tegenstelling tot de door 

Integrale jeugdhulp beoogde vraaggestuurde hulpverlening. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat naast contextbegeleiding (slechts een kleine 10% gerealiseerd), ook 

pleegzorg een bijzonder moeilijk uit te voeren advies blijkt (slecht 21% gerealiseerd). Ook dit is een 

opvallende vaststelling, in het licht van de beleidskeuzes om pleegzorgplaatsing naar voren te schuiven 

als eerste optie wanneer kinderen niet naar huis kunnen.  

10
8

1

11

1

25

8

3

Contextbegeleiding Dagbegeleiding Verblijf Pleegzorg

Aantal adviezen binnen jongerenwelzijn

Advies niet gerealiseerd Advies gerealiseerd



 Jaarverslag 2019  Pagina 21 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

Volgende tabel schetst de meest voorkomende adviezen voor vervolghulp buiten jongerenwelzijn en 

het aantal dat gerealiseerd kon worden. Bij de adviezen buiten jongerenwelzijn, valt vooral op dat 

adviezen binnen het Algemeen Welzijnswerk zeer beperkt konden worden gerealiseerd (4 op 17 of 

23%). Ook binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg was het bijzonder moeilijk om tijdig 

vervolghulpverlening te organiseren (4 op 20 of 20%). 1 op 3 keer kon een internaat worden gevonden 

wanneer dat geïndiceerd was.  

 

 

Voor de crisisbegeleidingen worden geen adviezen uitgewerkt. Er wordt een veiligheids- of actieplan 

opgesteld en er worden hoogstens aanbevelingen gedaan. Er worden vaak rondetafelgesprekken 

georganiseerd om reeds aanwezige hulpverlening te (her)activeren, concrete afspraken worden 

gemaakt en in ons verslag opgenomen. 

In onderstaande tabel -op basis van de afgeronde crisisbegeleidingen in 2019- wordt weergegeven wat 

er met de jongeren die een crisisbegeleiding kregen, gebeurde in 2019. Daarin valt het bijzonder hoog 

aandeel kinderen en jongeren die naar huis terugkeren op (80%). Vanuit ons systemisch kader en onze 

visie op crisis is een terugkeer naar huis –met de nodige ondersteuning en veiligheidsplannen- prioritair 

voor ’t Pasrel.  In 3 dossiers werd doorverwezen naar onze reguliere werking. In de twee resterende 

gevallen werd eenmaal naar PAika doorverwezen, en eenmaal naar verblijf binnen de bijzondere 

jeugdzorg.  
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 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 tabel blijkt dat het verwachtingspatroon van de subsidiërende overheid (en van ’t 

Pasrel) dat  de begeleidingsperiode tot maximaal 120 dagen beperkt kan worden, in de verdrukking 

komt. In 57% van onze reguliere dossiers wordt dit nog gehaald. Voor 39% van de jongeren duurt de 

begeleiding door ’t Pasrel langer (tot 6 maand). In drie dossiers gingen we daar nog verder over. 

De verlenging van de begeleidingsduur wordt elk jaar in onze jaarverslagen opgemerkt. In 2017 werd 

nog 67% van de behandelde dossiers afgerond binnen de voorziene 120 dagen. Deze trend is 

zorgwekkend en heeft vooral te maken met het gebrek aan vervolgperspectief voor jongeren en hun 

gezinnen. Het betreft immers vaak dossiers van jongeren waar een terugkeer naar het thuismilieu niet 

mogelijk is, maar waar er ook geen enkel perspectief is binnen de jeugdhulpverlening. 

 

Terug naar 
context; 20

Reguliere 
doorstroom; 3

andere ; 2

Na een crisisbegeleiding



 Jaarverslag 2019  Pagina 23 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

 

Zoals reeds in het begin van dit verslag over de kerncijfers beschreven, kreeg ’t Pasrel in 2019 een 

uitbreiding met drie crisisplaatsen tot een totaal van 5. Er werd besloten om deze plaatsen in één huis 

onder te brengen, om de expertise beter te kunnen ontwikkelen en omdat uit het verleden bleek dat 

de crisisplaatsingen een moeilijke combinatie bleken met de reguliere manieren van werken in de 

reguliere dossiers. 

Vanaf half 2019 werden deze crisisbedden opengesteld (nadat er een traject werd afgelegd met het 

personeel en organisatorisch om deze nieuwe opdracht voor te bereiden). De volgende cijfers schetsen 

een beeld van de duurtijd van de crisisbegeleidingen. 

Daarin is opvallend hoe in ’t Pasrel het grote merendeel van de begeleidingen binnen de voorziene 
tijdspanne werd afgewerkt. Vanaf de opstart van het crisishuis werd ervoor gekozen om de door de 
subsidiërende overheid voorziene termijnen zo strikt mogelijk op te volgen. Slechts éénmaal werd er 
afgeweken van de maximale begeleidingsduur van 28 dagen, in functie van overbrugging naar een 
voorziening.  
 
Op basis van de afgeronde crisisbegeleidingen (25) in 2019 merken we op 72% van de crisisverblijven 

kon worden afgerond na 14 dagen. Een kleiner aandeel (16%) werd sneller afgerond, en nog kleiner 

aandeel (12%) van de begeleiding duurde langer dan 14 dagen. Als we kijken naar begeleidingsdagen 

zien we 96% van onze crisisbegeleidingen werden afgesloten na 28 dagen.  
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 Betrokken personen in de begeleiding 
 
In driekwart van de dossiers (n=74) werd geregistreerd welke personen betrokken werden 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. Dan staan zij niet nog eens vermeld in dit overzicht. 
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 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 73 dossiers waarin de dagbesteding werd geregistreerd, hebben er slechts 2 geen 
georganiseerde dagbesteding. De allerjongste kinderen, vooral in Halle, zijn uiteraard nog niet 
schoolgaand. 
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 Samenwerking 

 
Vanuit ’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 slecht 

indicatief is. Het betreft hier de reguliere begeleidingen.  
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2.4 Personeel 
 

 Leeftijd en geslacht  

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

tot en met 31 december 2019. In de legende wordt met ‘log en adm’ gedoeld op de logistieke en 

administratieve medewerkers, de ‘staf’ bestaat uit de 3 coördinatoren, de 3 supervisoren, de 

kwaliteitscoördinator 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 77% van de totale 

populatie begeleiders. Vorig jaar was dat nog 70%. We hebben geen enkele begeleider ouder dan 

45 jaar. Vorig jaar waren minder dan 1 op 5 medewerkers mannelijk. Dit jaar zitten we dankzij de 

intrede van een aantal mannelijke begeleiders aan 20%. We kunnen besluiten dat onze 

begeleidersequipe jonger is geworden en de man-vrouw verhouding meer in evenwicht is geraakt.  

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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Leeftijd x functie 

 

 
 

 Jaren dienst 
 
De tabel werd opgesteld op basis van gegevens op 31 december 2019.  

Het grootste deel van de logistieke en administratieve medewerkers zijn minimaal 6 jaar in dienst. 

Bij de begeleiders daalt de gemiddelde ervaring fors: 89% van de begeleiders heeft 5 of minder jaar 

ervaring in ‘t Pasrel. Vorig jaar bedroeg dit 84% en in 2017 was het nog 72%. Het percentage 

begeleiders dat nog geen jaar in ’t Pasrel werkt is gestegen met 10% (van 34% in 2018 naar 44% in 

2019). Hieruit kunnen we afleiden dat we kampen met een groot personeelsverloop en dat de 

vacatures voornamelijk worden ingevuld door mensen met weinig ervaring. 

Aantal jaren dienst x functie 
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 Werknemers uit dienst  

Volgend tabellen werd opgesteld aan de hand van de arbeidsovereenkomsten in dienst tussen 1 

januari en 31 december 2019. In 2019 zien we zoals voorgaande jaren vooral bij de functie van 

begeleider een groot verloop, zelfs meer als het voorgaande jaar. De vertrokken begeleiders hebben 

voor een groot deel (76%) een staat van dienst bij ’t Pasrel niet langer dan 2 jaar. Deze vaststelling 

werd ook gevoeld op de werkvloer. Het telkens inwerken van nieuwe collega’s weegt door. Dit heeft 

geleid tot het plan om in 2020 een vernieuwde onthaalprocedure voor nieuwe collega’s op te maken 

waarbij een warm onthaal en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Verder wordt ook in 2020 

een interne analyse gemaakt van de oorzaken van het personeelsverloop en wordt gezocht naar wat 

er intern nog kan aangepakt worden om dit verloop af te remmen. 

 

Aantal medewerkers uit dienst x functie  
 

 
 
 

 

 Afwezigheden 

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

31 december 2019. We zien de afwezigheden in kader van ziekte licht stijgen ten opzichte van vorig 

jaar maar dalen tov 2 jaar geleden. Het zwanger- en ouderschapsverlof toont over de drie laatste 

jaren een dalende tendens.  
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Afwezigheden x algemene personeelspopulatie 

 
 
 

 Culturele diversiteit 

In het kader van ons project diversiteit brengen we voor de tweede keer onze culturele diversiteit 

bij de medewerkers in beeld. Op aanraden van het Agentschap Inburgering en Integratie werd ‘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. We kunnen in vergelijking met de cijfers in 2019 een heel lichte stijging constateren. 

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

begeleidersgroep. De onderstaande tabel werd opgemaakt op basis van de werknemers in dienst op 

31/12/2019.  

Naam vreemde origine x functie 
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3 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 21/03/20. 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 

Kwaliteitszorg Organisatie en visie 2 2 3 3 

Betrokkenheid 2 2 2 3 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 

Kernprocessen Onthaal van de gebruiker 3 3 3 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 3 3 3 3 

Pedagogisch profiel 3 3 3 3 

Dossier-beheer 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten Klachtenbehandeling 3 3 3 3 

Gebruikerstevredenheid 3 3 3 3 

Effect  hulpverlening 1 1 1 1 

Medewerkersresultaten Personeelstevredenheid 3 3 3 3 

Indicatoren en kengetallen 1 2 3 3 

Samenlevingsresultaten Waardering strategische partners 2 2 2 2 

Maatschappelijke opdrachten / 
tendensen 

1 2 2 2 
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3.1 Kwaliteitszorg 
 

 Organisatie en visie  
 
Als organisatie is kenden we dit jaar veel beweging. Voor het eerst sinds onze oprichting kregen onze 
3 deelwerkingen 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 sinds juli 2019 -na de recentste uitbreiding van de crisisopvangplaatsen- als 
crisiscentrum.  
 
Dit jaar en ook komende jaren zetten we in op de verbetering van onze infrastructuur. 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. 
Vandaar de beslissing van de bestuursorganen van de vzw om een nieuwe behuizing voor beide 
werkingen te voorzien. Vooreerst via de totale renovatie van het gebouw in Schaarbeek. Hiervoor werd 
geopteerd vanuit de behoefte om een Vlaamse aanwezigheid in Brussel te blijven voorzien, en gezien 
de onmogelijke prijzen op de Brusselse immobiliënmarkt. Voor de heropbouw wenst de vzw een 
beroep te doen op het VIPA. Voor de werking in Vilvoorde werd een ander pand door de vzw met eigen 
middelen aangekocht. De verbouwing van dit pand is in 2020 voorzien. Tijdens de verbouwing van het 
gebouw in Schaarbeek zou de werking tijdelijk overgebracht worden naar het oude huis in Vilvoorde. 
Dit zal uiteindelijk verkocht worden nadat de beide werkingen hun intrek in hun nieuwe woonst 
genomen hebben. Dit in functie van de financiële haalbaarheid van deze projecten. 

Dit jaar werd samen met Acerta een proces doorlopen in functie van externe begeleiding bij de 

opvolging van de huidige directeur. Een Talent Motivatie Analyse gaf de aanzet tot een herziening 

van de functieprofielen van directie en coördinatoren. De organisatie staat voor heel wat 

uitdagingen: infrastructuur, opdracht naar crisisopvang, ontwikkelingen in de verschillende werven, 

vorm van samenwerking met OBC,….  Om op een gepaste wijze op deze uitdagingen te kunnen 

reageren werd beslist de nieuwe directeur toe te laten zich meer op de inhoudelijke opdrachten te 

richten. Hiertoe werden een aantal taken van de directeur gedelegeerd aan de nieuwe functie van 

een administratief en financieel coördinator.  

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. Het gebruik van 

het EFQM kader om verbeteracties en de kwaliteitsplanning zichtbaar te maken, zorgt voor een 

schematisch overzicht.  

De kwaliteitscoördinator participeerde aan de intervisiegroep kwaliteit van de jeugdzorg binnen 

Vlaams-Brabant. Dit jaar werd daar voornamelijk gefocust op het kwaliteitsthema effect.  

 
 

 Betrokkenheid  

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

directiecomité en op de stuurgroep kwaliteit worden structureel terug gekoppeld op de 

teamvergadering. 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.  
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Jaarlijks wordt er per huis een teamdag georganiseerd voor de pedagogische teams. 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 2019 kwamen onder andere aan bod: terugblik implementatie 

handelingsgerichte diagnostiek (HGD), evaluatie permanentierooster, zorg dragen voor elkaar, 

inoefenen opmaak veiligheidsplannen, aanpak crisishuis, evaluatie nieuwe functieprofielen van 

leefgroepverantwoordelijke en groepsbegeleider, werken met hoog-conflictscheidingen, IMI 

oefening (Intervisie Methode Incidenten) en de drie-mandenoefening vanuit het geweldloos verzet.  

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

input aan kwaliteitsthema’s. Dit jaar ging veel aandacht naar de denkoefeningen over de 

functieprofielen directie-coördinatoren en het uittekenen van de uitdagingen waar de vzw de 

komende 5 jaar voor staat. Tijdens de oefening met Acerta rond de ontdubbeling van de 

directiefunctie werd door het directiecomité geopteerd voor een duidelijker rol van de raad van 

bestuur. Als opdrachten werden toen naar voor geschoven: een waakzame controle op afstand en 

relflectie over en bekrachtiging van de genomen of te nemen beslissingen. De raad van bestuur 

ageert nu meer als een hoger reflectie-orgaan waar -behalve de wettelijk en statutair vastgelegde 

materie- de belangrijkste aspecten en uitdagingen van de werking ter inspiratie voorgelegd worden. 

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

op het einde van de begeleiding.   

We menen aan alle indicatoren voor groeiniveau 3 te voldoen, en stijgen hiermee van 2 naar 3.  

 
 

 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.  

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 om procedures te consulteren. Uit de evaluaties 

in 2019 bleek een nood vanuit de begeleiders om concreter te beschrijven in welke situaties wat te 

doen. Onze procedure agressie zal op basis van de opmerkingen van de begeleidersequipes meer 

vanuit het geweldloos verzet-gedachtengoed worden beschreven.  

De registratieformulieren voor klachten, SGOG, agressie, suïcide, middelenmisbruik werden vorig 

jaar op elkaar afgestemd en voor het tweede jaar op rij op eenzelfde manier geanalyseerd. Net zoals 

vorig jaar valt vooral het hoge aantal agressieregistraties op. Bij de agressie-incidenten wordt in 

kaart gebracht hoeveel de rode kaart werd gelegd (stap uit procedure waarbij begeleider door het 

leggen van een rode kaart kan aangeven dat grenzen werden overschreden), of de crisisgsm werd 

opgebeld en of die is opgekomen om bijstand te bieden. Bij de analyse van de acties volgend op het 

incident stellen we vast dat we voornamelijk investeren in herstel naar de leefgroep en begeleider. 

Verder wordt bekeken hoe vaak verwondingen werden vastgesteld en of de politie tussenkwam.  

We hebben er als voorziening sinds een tweetal jaar voor gekozen om ruim te registeren en elke vorm 
van agressie op te tekenen. Agressie is daarbij voor iedereen erg verschillend, ieder heeft zijn eigen 
grens. 
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Op vlak van SGOG, suïcide en middelenmisbruik werden in 2019 meer incidenten geregistreerd. Dit 

wordt geïnterpreteerd als een resultaat van de verhoogde aandacht voor registraties en minder van 

een verhoogd aantal incidenten. We willen tendensen over een aantal jaren in beeld brengen en 

kunnen pas vanaf volgende jaren hier meer gefundeerde uitspraken over doen.  

De opstart van onze crisiswerking werd op vlak van methodieken en instrumenten voorbereid door 

het opstellen van een nieuwe visietekst over crisisbegeleiding, aanmeldingsformulier crisisopvang, 

een sjabloon crisisverslag op basis van het veiligheidsplan, een tijdsschema crisisbegeleiding, 

afsprakenkader rond opnamebeleid. De taken van de individuele begeleider, de dagpermanent, de 

groepsbegeleider, de leefgroepverantwoordelijke, de supervisor en de coördinator werden per fase 

van de crisisbegeleiding uitgeschreven.  

We registreerden de aanvragen voor crisisverblijf- en begeleiding van 2019 om de noden in kaart te 

brengen, alsook op welke manier wij daarop konden inspelen vanuit onze crisiswerking. Er werden 

70 aanvragen voor crisisbegeleiding geregistreerd. Het was mogelijk om op 27 van die 70 vragen in 

te gaan.  De voornaamste reden (30%) om niet in te gaan op de vraag was een ontbreken aan context 

waarmee een begeleiding kon gestart worden. Een tweede reden was plaatsgebrek of een gebrek 

aan kamer passend bij geslacht of leeftijd (24%). Een aantal keren werd geweigerd omdat de jongere 

geen Nederlands sprak of een zware psychiatrische problematiek op de voorgrond stond.  

 

 Verbetertraject  

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

te geven in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. ’t Pasrel ordent verbetertrajecten volgens het EFQM maar 

zal signalen vanop de werkvloer mee laten spelen om te bepalen welke trajecten prioritair zijn. De 

werkgroep privacy startte met de insteek naar de leefgroep en begeleidingswerk en resulteerde in 

een werkdocument dat verder vorm krijgt in 2020. De werkgroep sociale media werd in 2019 

afgerond. Als startschot van de ingebruikname van de nieuwe visietekst werd een groepsvorming 

‘oplossingsgericht werken met game en internetproblemen’ (Informant) georganiseerd. De nieuwe 

wifiverbindingen in de leefgroepen kregen een feestelijke inhuldiging.  

Dit jaar werd geïnvesteerd in het organiseren van collectieve vormingen voor de drie teams: 

meerdaagse vorming over handelingsgerichte diagnostiek, systeemdenken, geweldloos verzet, 

oplossingsgericht werken met game- en internetproblemen, omgaan met agressie. Daarnaast krijgt 

personeel ook de kans om individueel vormingen te volgen: op basis van persoonlijke interesse en 

de meerwaarde voor de organisatie. In 2019 werden individueel studiedagen gevolgd over: Privacy 

in de jeugdzorg (Tzitemzo), Effectmeting in de jeugdhulp (Informant) en wondzorg. De langdurige 

opleidingen die werden gevolgd zijn: Opleiding tot ‘Counselor in de gezins- en contextbegeleiding’, 

‘Systheemtherapeutisch werken met het hechtingsperspectief’, en ‘Leiding geven en samen werken 

in de hulpverlening’. 

Op niveau van de stuurgroep kwaliteit werden heel wat verbetertrajecten afgelegd voor de 

kernprocessen: uittekenen krijtlijnen van de crisiswerking, HGD-implementatie, architecturale 

plannen, functieprofiel van de supervisor, functieprofiel van de leefgroepverantwoordelijke en de 

nieuwe functie van groepsbegeleider. Voor de crisiswerking dachten we na over de aanpak in de 

leefgroep, het gebruik van de infrastructuur, de samenstelling van teams, het takenpakket van de 

verschillende medewerkers... 
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We ontwikkelden het nieuwe functieprofiel van de groepsbegeleider vanuit twee noden. Enerzijds 

wilden we de toepassing van de handelingsgerichte diagnostiek in de leefgroep versterken; 

anderzijds kregen we reeds lang de feedback vanuit begeleiders dat het permanentierooster zwaar 

kon wegen in combinatie met de individuele begeleidingsopdracht. Door de komst van de 9de 

begeleider werd de druk op het aantal wekelijkse permanenties verlicht. De groepsbegeleider 

stimuleert begeleiders observaties in de leefgroep te maken om onze handelingsgerichte 

hypothesen over een jongere en zijn systeem te toetsen. De groepsbegeleider heeft de taak hierover 

te rapporteren en het desbetreffende stuk van het oriëntatieverslag te schrijven.  

 

 

3.2 Kernprocessen 
 

 Onthaal van de gebruiker  

We beschouwen de lancering van de nieuwe website als een instrument om aan verbeterd onthaal 

te doen. We bieden op de website een apart onderdeel aan voor de jongere en een apart onderdeel 

voor ouders. Op maat geschreven teksten geven al heel wat antwoorden en ook de foto’s schetsen 

een beeld van wat te verwachten van ’t Pasrel. 

 

 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: een nieuw 

schema met verloop van het proces en hypothesevorming, vormingen en experimenten om de 

gebruiksvriendelijkheid te verhogen. De komst van de nieuwe functie van groepsbegeleider zorgde 

ervoor dat ook het leefgroepgebeuren maximaal wordt aangewend om handelingsgerichte 

hypothesen te toetsen. Doorheen de jaren is het voor ons een constante om onze manier van 

verslaggeving te evalueren.  

 

Gezien de hertekening van onze pedagogische profielen, ging veel aandacht naar verslaggeving en de 
werkwijzes die gebruikt worden in het crisishuis. Verschillende bedenkingen en mogelijke knelpunten 
zijn doorheen deze evaluaties reeds geformuleerd en in de werking geïmplementeerd. 

- De combinatie van een kort crisisverblijf (14 dagen) en de reguliere modules verblijf in functie 

van diagnostiek (tot 4 maand) is niet evident. Het betekent voor een aantal jongeren dat zij 

veel in- en uitstroom zien gebeuren, waarbij zij zich telkens opnieuw moeten aanpassen aan 

een nieuwe groepssamenstelling en zelf ‘achterblijven’, terwijl anderen wel snel terug naar 

huis keren. Dit is niet evident, maar omwille van de zorgcontinuïteit wordt ervoor gekozen om 

dit toch in één huis te combineren. Wel wordt er gezocht naar andere manieren en rituelen 

van verwelkomen en afscheid nemen. 

- Wij kiezen ervoor om de voorziene termijnen van 14 dagen voor verblijf en 28 dagen voor 

begeleiding zo strikt mogelijk te respecteren. Het lijkt ons de meest gepaste manier om alle 

hulpverleners én het gezin in actie te houden. 

- De intensieve en aanklampende aanpak van de crisisdossiers heeft een grote impact op de 

inzet van personeel. Van de begeleiders wordt een grote flexibiliteit verwacht: men weet 

immers niet wanneer een crisis binnenkomt en dient na de opstart op heel korte tijd veel 

mensen en informatie bij elkaar te krijgen. We merken dat de afwisseling tussen de 
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crisisbegeleidingen en de reguliere modules diagnostiek helpt om het tempo af en toe te 

verlagen. Toch blijft het een permanente zorg om de draagkracht van het personeel (zowel 

individueel als het gehele team) te bewaken. Ook bij het inzetten van het personeel wordt 

geëxperimenteerd: waar in gewone dossiers één begeleider verantwoordelijk is voor het 

dossier, wordt voor crisisbegeleidingen geopteerd voor een ‘buddy’ die het dossier in tweede 

lijn mee opvolgt en indien nodig ook inspringt om deeltaken mee op te nemen. Er wordt ook 

meer ingezet op een dagpermanent die de dringende zaken in de dossiers dient op te volgen 

(telefoons met school, afspraak bij de arts,…). 

Uit onze tevredenheidsmeting bij ouders leren we dat de overgrote meerderheid zich voldoende 

betrokken voelt en dat 89% van de ouders voldoende inspraak ervaart. Het betreft hier inspraak op 

niveau van dagelijkse praktijken en niet op niveau van beleid of procedures. Inspraak van de cliënten 

tijdens het begeleidingstraject is een basiswaarde voor ons in ’t Pasrel. Inspraak en participatie zien 

wij op het dagelijkse en individuele niveau. Wij nemen voorlopig de stelling in om cliënten tijdens 

onze kortdurende en intense begeleiding niet extra te bevragen in functie van de evaluatie van onze 

procedures. Dat neemt niet weg dat onze kernprocessen een continu onderwerp van evaluatie en 

verbetering zijn en er kunnen wel degelijk indicatoren van hogere niveaus worden behaald.  

Vanzelfsprekend krijgen cliënten ad hoc de kans om opmerkingen door te geven en worden ze op 

het einde van de begeleiding wel structureel bevraagd in de tevredenheidsmeting. Deze opmerking 

over inspraak van gebruikers bij onze procedures geldt voor alle thema’s binnen de kernprocessen. 

We hebben binnen dit thema 2 indicatoren behaald van niveau 4.  

 

 Afsluiting en nazorg  
 
Nazorg behoort niet tot de opdracht van ’t Pasrel. Vandaar dat het belangrijk is dat er een naadloze 

overgang is met de vervolghulpverlening. We ijveren verder om voor onze jongeren een doorstroom 

zonder een al te grote breuk te realiseren. We houden 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: Het merendeel van de jongeren kunnen op het einde van de 

crisisopvang met begeleiding terug naar huis gaan. Slechts 10% van de jongeren die in 2019 

opgevangen werden, stroomden naar ons reguliere aanbod door.  

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.  

 

 Pedagogisch profiel  

Niet enkel het profiel van de organisatie verandert, ook de werking van de leefgroepen krijgt 

hierdoor een wat andere organisatie. We vormden in 2019 één van onze huizen om naar een 

crisishuis met 5 crisisbedden, aangevuld met 3 langere begeleidingen die voortvloeien uit de 

crisisbegeleiding. Het crisishuis doet ook 3 reguliere ambulante begeleidingen. Deze ontwikkeling 

houdt in dat elk huis een grotere leefgroep krijgt, maar ook een extra begeleider. De bestaande tekst 

rond crisisbegeleiding werd als basis gebruikt om een visietekst te schrijven over onze crisiswerking. 
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Wat is voor ons crisisopvang en crisisbegeleiding? Hoe maken we het verschil met onze reguliere 

begeleidingen en hoe implementeren we de handelingsgerichte diagnostiek bij een 

crisisbegeleiding?  

 

 Dossierbeheer  

De werkgroep privacy handelde over de privacy binnen het dossierbeheer.  Dit thema wordt verder 

uitgewerkt in 2020.  

Tijdens de werkgroep GDPR van het Amalgaam wisselden we ideeën over best practices uit.  

 

 

3.3 Gebruikersresultaten 
 

 Klachtenbehandeling 

We registreerden in  2019 één formele klacht. De klacht werd conform de procedure afgehandeld 

en was een agendapunt op de stuurgroep kwaliteit. 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 nieuwe website.  

 

 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.  

 
Bijna alle residentiële jongeren (94%) ervaren steun van de begeleiding en 84% van de jongeren vindt 
dat ze met iemand kunnen praten als ze zich niet goed voelen. Tot rust komen in ’t Pasrel is voor de 
helft van de jongeren een probleem, toch geeft 88% van de jongeren aan alleen te kunnen zijn als ze 
dat willen.  
+12-jongeren ervaren de contacten tussen zichzelf en ’t Pasrel, hun ouders en ’t Pasrel, de 
doorverwijzers en hun vroegere vrienden als positief. Vorig jaar zagen we nog dat de ervaringen over 
contacten met doorverwijzers en vroegere vrienden meer verdeeld waren.   
Bij de ouders van jongeren met verblijf zien we overwegend positieve antwoorden. Op niveau van 
werking en sfeer zien we positieve uitschieters op vlak van voldoende betrokken bij de begeleiding, en 
de tevredenheid over de werking van de leefgroep. De ouders voelden een goede teamgeest in de 
werking van ’t Pasrel. Ouders hebben het gevoel dat ze steeds kunnen praten met de begeleiders. Ze 
vinden dat ze voldoende contact en inspraak hebben. 73% van de ouders vindt dat zijn kind voldoende 
privacy heeft in ’t Pasrel.  
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 Effect van de hulpverlening  
 

Dit jaar dachten we na over welke basisprincipes we zouden hanteren in de zoektocht naar onze visie 
over effect. Als startpunt brachten we de voorgestelde indicatoren van effect in beeld: uitval, 
tevredenheid en doelrealisatie.  
 

De ‘tevredenheid’ over het advies is een mogelijke parameter voor de invulling van het begrip ‘effect 

van hulpverlening’. Met onze de tevredenheidsmeting bevragen we bij ouders en jongeren of ze 

tevreden zijn met het advies en of de adviesbespreking hun heeft geholpen. Van de +12-jongeren met 

verblijf geeft 57% aan tevreden te zijn met het advies; bij de -12-jongeren met verblijf is dat 86%. Bij 

de ouders van jongeren met verblijf is 67 % tevreden. Bij de ouders van de ambulante oriëntaties is 

91% tevreden met het advies.  

We noteren hierbij dat de cliënt ontevreden kan zijn met het advies maar toch kan dat advies de meest 

passende hulp bieden en een positieve impact hebben. Het is belangrijk om naar overeenstemming te 

zoeken hoe wordt gekeken naar de problemen en het gewenste resultaat.  

We namen voor het eerst de parameter ‘uitval’ op in onze kerncijfers. Voor 2019 bleek in slechts 1 

dossier sprake te zijn van uitval. De reden van uitval was een te hoog veiligheidsrisico. We menen 

dat ons laag-uitval cijfer mede te danken is aan een aanklampende houding en onze hoge inzet op 

opbouw van relaties  

 
Voor de parameter ‘doelrealisatie’ kozen we als OOOC voor een aparte insteek. Onze 
oriëntatieopdracht wordt vervuld door het formuleren van een advies. De onderbouwing van de keuze 
voor 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 middel 
om ‘effect’ te verwezenlijken. Een bevraging over ons verslag wordt verder uitgewerkt in 2020.  
 
We willen graag verder experimenteren met andere parameters voor het meten van effect. Vanuit 
onze visie en opdracht (een advies is een momentopname)  zien we een effectmeting in het hier en 
nu. 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. We willen 
experimenteren met parameters vanuit het multi-method/multi-informant idee. Om een waardevol 
beeld te krijgen moeten zowel cliënten, medewerkers als samenwerkingspartners worden betrokken. 
Elke groep zal mogelijks op een andere manier worden aangesproken.  

In dit kader kan onze medewerking aan het door het Kwaliteitscentrum Diagnostiek en de Federatie 

van de OOOC’s uitgewerkte onderzoek naar de opvolging van de adviezen vermeld worden.  

 

 
3.4 Medewerkersresultaten 
 

 Personeelstevredenheid  

Op individueel niveau wordt de personeelstevredenheid structureel nagegaan op een kwalitatieve 

manier tijdens de functioneringsgesprekken. Vanuit de feedback uit het personeel kregen we te 

horen dat de vorige vragenlijst met een vijf-puntenschaal niet tegemoet kwam aan de noden. We 

kozen ervoor om een meer open bevraging te doen waarbij uit allerhande thema’s een top 3 kan 

worden gekozen van verbetermogelijkheden en domeinen waar we sterk in zijn als organisatie. De 

personeelsleden kregen de ruimte om hun keuzes te argumenteren. Volgens de personeelsleden 
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blinken we uit in: collegialiteit, creëren van een motiverend werkklimaat en de zelfstandigheid in 

werken. Top 3 verbeterdomeinen zijn: evenwicht draagkracht-last, groeikansen en het verloop van 

personeel.  

’t Pasrel hertekende dit jaar de profielen van de drie deelwerkingen. Iedereen werd de mogelijkheid 

geboden om de wens uit te spreken om expliciet voor één van (de profielen van) een deelwerking 

te kiezen. Eén collega koos om vanuit de werking in Halle naar de crisisunit in  Schaarbeek over te 

gaan. 
 

 Indicatoren en kengetallen  

De organisatie startte 2 jaar geleden met het systematisch bijhouden van personeelskengetallen. De 

kengetallen worden besproken op de raad van bestuur en de stuurgroep kwaliteit. Hierbij kunnen 

de gegevens als input gebruikt worden 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.  

 
 

3.5 Samenlevingsresultaten 
 

 Waardering strategische partners  
 
We gaan regelmatig in overleg met strategische regiopartners om afspraken te maken over 

samenwerking. Dit jaar planden we overleg met diensten van Pleegzorg, CKG Sloebernest, CKG De 

Schommel, VK Brussel. We hielden verkennende gesprekken met CKG De Schommel en CAW Halle  

in kader van de positionering achter de toegangspoort. We bezochten ter inspiratie van de opstart 

van de crisiswerking Crisishulp aan Huis. 

 

Om de ideeën in onze nota over de nieuwe crisiswerking te toetsen werden afspraken gemaakt met  
het CAW Brussel, CAW Halle Vilvoorde, de jeugdrechters en meerdere malen werd samengezeten met 
de crisismeldpunten Brussel en Vlaams-Brabant, de zorgcoördinatoren van werf 2 in Vlaams-Brabant 
en Brussel. Samen met de coördinator van het Crisismeldpunt Brussel werd verschillende malen naar 
wederzijdse ondersteuning gezocht.  

Het jaarlijkse overleg met OCJ/SDJ gaf aanleiding tot de opmaak van  een afsprakenkader voor het 
werken met de interne wachtlijst. De afspraken omtrent het wachtlijstbeheer zijn begin dit jaar 
ingegaan. De consulenten krijgen een herinneringsmail om tijdig de gewenste info door te spelen. Hun 
vraag wordt gecanceld indien zij hier niet op ingaan.  

Ook onze werkbezoeken aan andere diensten tellen we onder deze noemer. Enerzijds gaan we op 

kennismaking, anderzijds wordt de samenwerking informeel bestendigd. Dit jaar deden we volgende 

werkbezoeken naar het Simbahuis, OBC Ter Elst en Tonuso.  

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

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

Yuneco, Link, stuurgroep COJ debatlunches…De directie volgde de initiatieven in Brussel 

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

werf 2.  
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 Maatschappelijke opdrachten/tendensen  

We blijven actief inzetten op het betrekken van opleidingsinstellingen: begeleiden stagiaires van 

hogescholen en universiteiten, medewerking aan taken en eindwerken van studenten (oa over 

diversiteit, herstelgericht werken) en medewerking aan onderzoek. We hebben de ervaring dat 

studenten met een positieve ervaring tijdens hun stage bij ’t Pasrel na afstuderen vaak via een 

tijdelijk contract naar een contract van onbepaalde duur evolueren. In onze zoektocht naar een 

diverser personeelsbestand, hielden we hiermee rekening in ons stagebeleid.  

 
We beantwoordden aan de nood van de samenleving om meer residentiële crisisopvangplaatsen te 
voorzien door een voorstel uit te werken om een crisishuis in te richten. De recent uitgebouwde 
crisisunit is het resultaat van een onderbouwde, strategische en door zowel de overheid als de 
betrokken hulpverleningsorganisaties gedragen denkoefening. 

Met de aandacht die we geven aan sociale media,  privacy en diversiteit zijn we van mening dat we 

inspelen op actuele noden van een veranderende samenleving.  

Door onze deelname aan de warmste week werd de werking van ’t Pasrel en de noden bekend 

gemaakt aan een groter publiek. Door de verkoop van kerstkaarten, kaarsen en snoep zamelden we 

geld in. Op een lokale kerstmarkt werd drank en eten verkocht ten voordele van de vzw en we liepen 

mee met de warmathon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Overzicht aan de hand van EFQM 
 
Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de acties die hierboven worden beschreven.  
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PLAN DO 
 
 

CHECK 
 
 

Leiderschap 
-Aanstelling 
nieuwe directie 
 
 
-Directie-RvB 
takenafbakening 
 
 
 

Personeelsbeleid 
-Groepsvormingen 
-Nieuwe functies: de 
groepsbegeleider, de 
financieel en administratief 
coördinator 

Kernprocessen 
-Implementatie protocol 
HGD voor crisis  
-Actualiseren 
pedagogisch profielen en 
werkwijzes 
 

Waardering door 
medewerkers 
-Kengetallen interpretatie en 
evaluatie 
-Vernieuwde 
tevredenheidsmeting 

Eindresultaten 
-Financieel gezond 
-Verwezenlijking missie 
-Bezettingsgraad 
gehaald 
 

Beleid en strategie 
-3 profielen: crisishuis, 
focus jonge kind en focus 
tieners. 
-Lancering wifi en sociaal 
media beleid 
-Beleidskader diversiteit 
-Privacy beleid 
-Lancering website 
-Evaluaties protocollen 
-Analyse registraties 
-Effectmeting planning 
 

Waardering door gebruikers 
-Tevredenheidsmeting  
-Klachtenlogboek 
 
 
 

 

Middelen en 
samenwerkingen 
-Extern overleg ifv de 
werven 
-Aankoop huis Vilvoorde 
-Architectenwedstrijd 
verbouwing Schaarbeek  

Waardering door maatschappij 
-Voorzien in nood crisisopvang 
-Samenwerking hogescholen 
-De Warmste week 
-Aandacht voor privacy, 
diversiteit en sociale media.  
 
 
 

ACT 
 



 Jaarverslag 2019  Pagina 42 van 47 
 

  

 
 
Verantwoordelijke document: directie   Goedgekeurd door: Algemene Vergadering 

 

4 Kwaliteitsplanning 
 

4.1 Tijdspad 

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

directiecomité, de drie pedagogische teams, het administratieve en logistieke team. Aan de hand 

van de thema’s die aan bod komen op de interne overlegmomenten, teamvergaderingen en de 

jaarlijkse teamdag worden de verschillende acties voor 2020 gepland. Op de stuurgroep kwaliteit is 

kwaliteitszorg een vast agendapunt en wordt de kwaliteitsplanning van nabij opgevolgd en 

bijgestuurd.  

De agenda van de kwaliteitsplanning is geïnspireerd door signalen van de werkvloer, verwachtingen 

van de overheid en maatschappelijke tendensen. De kwaliteitsplanning wordt door de teams 

overlopen op de jaarlijkse planningsdag. Medewerkers kunnen op dit moment bijkomende 

voorstellen doen. Op de stuurgroep kwaliteit wordt gebruik gemaakt van het tijdspad waarin alle 

belangrijke taken opgenomen worden. Het tijdspad wordt op de stuurgroep kwaliteit steeds 

opnieuw geactualiseerd.  

In 2020 staat ’t Pasrel voor grote uitdaging op vlak van infrastructuur: de verbouwing van het huis 

in Schaarbeek en het nieuw aangekochte huis in Vilvoorde dat ook een verbouwing nodig heeft 

alvorens in gebruik te nemen.  

Volgende weergave van het tijdspad voor 2020 geeft ook al een aanduiding van de gedeeltelijke 

verwezenlijking ervan op het moment van het schrijven van dit rapport (juni 2020). 
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Timing  Thema 

Januari 2020 - Analyse tevredenheidsmeting personeel 2019 
- Zorgstrategisch plan VIPA  
- Participatietraject huis 
- Nieuwe Onthaalprocedure medewerkers 
- Bespreking evaluaties protocollen 2019 
- 6/01: Overleg Stijn Beirens  
- 21/01: Overleg en kennismaking met Crisismeldpunt 
- 24/01: personeelsoverleg 

- 27/01: bilateraal gesprek overheid 
- 27/01: Raad van Bestuur 
- 28/01: Interne evaluatie crisishuis 
- 30/01: Participatienamiddag renovatie huis Schaarbeek 

Februari 2020 - Scoren groeiniveaus 2019 
- Analyse klachtenlogboek 2019 
- Nieuw experiment handelingsgerichte diagnostiek op de teams 
- 3/02: kennismaking ONE 
- 4/02: Overleg CKG Sloebernest 
- 10/02: bezoek HUBBIE ifv personeelsbeleid 
- 14/02: Nieuwjaarsreceptie 
- 10/02: Overleg minderhedenforum 
- 17/02: Overleg VIPA  
- 18/02: Overleg Amalgaam  
- 21/01: Overleg GGZ Brussel ivm samenwerking 

Maart 2020 - planningsdag team Halle  
- Analyse registraties 2019 
- Collectieve vorming ‘Helder schrijven’ verplaatst oiv Corona 
- Indienen VIPA dossier 
- Finaal ontwerp MA+P verbouwing huis Schaarbeek 
- Discussie deeltijds werken verplaatst oiv Corona 
- 17/03: Overleg SDJ/OCJ verplaatst oiv Corona 
- 19/03: Denkdag visie/HGD/verslag verplaatst oiv Corona 
- 30/03: Evaluatie opsplitsing lfgv en groepsbegeleider verplaatst oiv Corona 
- Herorganisatie leefgroepen ifv Corona  
- Personele herorganisatie ifv Corona 
- Implementatie videobellen ifv Corona binnen de organisatie 
- Procedure over preventieve maatregelen ikv Corona 

April 2020 - Actualisatie functieomschrijvingen  
- overleg OCJ/OSD verplaatst oiv Corona 
- Werkgroep privacy verplaatst oiv Corona 
- Visie op diagnostiek: intern verplaatst oiv Corona 
- Analyse tevredenheidsmeting cliënten 2019 
- Indienen stedenbouwkundige vergunning 
- 3/04: team/planningsdag Vilvoorde verplaatst oiv Corona 
- 2 en 23/04 april: Terugkomdagen NVR in Halle en Schaarbeek verplaatst oiv Corona 
- 27/04: Algemene Vergadering verplaatst oiv Corona 
- Procedure Corona: besmetting in ’t Pasrel: gebruiksklaar 
- Verhoogde frequentie directiecomité ifv Corona 
- Aankop extra beschermingsmateriaal en hygiënisch materiaal  
- Aanpassing onthaalprocedure nieuwe medewerkers ifv Corona 
- Aankoop extra digitaal materiaal ikv Corona 

Mei 2020 - Twee daagse collectieve opleiding ‘contextueel denken’ verplaatst oiv Corona 
- teamdag Schaarbeek verplaatst oiv Corona 
- Visie op diagnostiek: extern  verplaatst oiv Corona 
- interne vorming agressie verplaatst oiv Corona 
- 7/05: Terugkomdag NVR in Vilvoorde verplaatst oiv Corona 
- 5/05 en 19/05: Collectieve vorming systemisch denken verplaatst oiv Corona 
- Procedure Corona: bezoek in de leefgroep: geactiveerd 
- Procedure Corona: bezoek in de context: geactiveerd 

Juni 2020 - Start Effectmeting  
- Plannen werkbezoeken Halle: regionale profilering ifv werf 2 verplaatst oiv Corona 
- 8 en 15/07: Vorming helder schrijven verplaatst oiv Corona 

Juli 2020 - Evaluatie beleid sociale media op de teams 
- Vergoeding thuiswerken geactiveerd 
- Bespreking analyse kengetallen  
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4.2 Acties binnen de groeiniveaus 
 

 Kwaliteitszorg 
 
Dit jaar gaat veel aandacht naar de evaluatie en herwerking van de functieprofielen en het organigram. 
De functieprofielen van de coördinator, de supervisor, de kwaliteitscoördinator, de 
leefgroepverantwoordelijke en groepsbegeleider worden nieuw samengesteld. We gaan uit van de 
verschillende rollen die een functie heeft binnen ’t Pasrel.  Ook de uitsplitsing van de directie functie 
en de financieel en administratief coördinator wordt geremedieerd. Dit alles zal resulteren in een 
vernieuwd organigram.  
 
Tijdens het ontwerpen en concipiëren van de heropbouw van het huidige gebouw in Schaarbeek, gaan 
we een participatietraject met jongeren en personeel aan. We betrekken jongeren en 
personeelsleden in de manier waarop de architecturale plannen vorm krijgen. Crisisopvang vereist 
voldoende aandacht voor rust, een eigen (slaap)ruimte, nabijheid maar ook afstand, mogelijkheid tot 
bezinning, privacy, huiselijkheid,…Het VIPA-dossier voor de verbouwing van het huis in Schaarbeek 
wordt uitgeschreven en ingediend. Ook voor de verbouwing van het nieuwe huis in Vilvoorde 
doorlopen we een participatietraject.  
 
Op niveau van personeelsbeleid focussen we op talentgericht personeel inzetten, optimaliseren van  
thuiswerken, het actualiseren van het VTO beleid. De manier van aanwerven wordt aangepast door de 
vacature te herschrijven en te experimenteren met andere selectieprocedures. De nieuwe 
onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers legt de focus op een warm onthaal met oog voor 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
Het beleidskader diversiteit met  acties en afspraken over taalbeleid, hulpverlening en 
personeelsbeleid krijgt verder vorm.  
 
We maken een meerjarenplanning op om een systematiek in te bouwen in de evaluatie van onze 
processen. We gebruiken hiervoor de gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten samen. 
We plannen hierdoor bij het onderdeel ‘Organisatie en visie’ van groeiscore 3 naar groeiscore 4 door 
te groeien.  
 

- Bespreking analyse cliëntentevredenheid 

Augustus 2020 - Evaluatie protocol suïcde op de teams 
- 24/08: Evaluatie functieprofielen leefgroepverantwoordelijke/groepsbegeleider 

September 2020 - Evaluatie protocol agressie op de teams 
- EHBO opfrissing 
- teamweekend Vilvoorde 
- Project kindparticipatie huis Vilvoorde 
- 28/09: denkdag 

Oktober 2020 - Evaluatie protocol middelengebruik op de teams 
- Evaluatie Crisishuis 
- Teamweekend Schaarbeek? 
- Tweee denkdag: diagnostiek intern 
- 2 en 3/10: teamweekend Vilvoorde 
- 6 en 20/10: Vorming helder schrijven 

November 2020 - Evaluatie protocol SGOG  op de teams 
- Elektronisch dossier 
- Interne vorming agressie 
- VTO planning 2021 

December 2020 - Tevredenheidsmeting personeel 2020 
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 Kernprocessen 
 
We organiseren in  2020 een aantal denkdagen om samen stil te staan bij de manier waarop onze 
kernprocessen vorm krijgen. Op de eerste denkdag maken we tijd om met medewerkers over de drie 
huizen en vanuit verschillende functies na te denken aan de hand van de Golden Circle van Sinek.  Aan 
de hand van de Why, How en What-vragen staan we stil bij de uniciteit van ’t Pasrel. Hieruit vloeit 
verder wat dat betekent voor de manier waarop ons verslag vorm krijgt, en hoe we handelingsgerichte 
diagnostiek concreet vertalen naar de praktijk. Tijdens een tweede denkdag bekijken we hoe dit 
invloed heeft op onze visie op diagnostiek, intern en extern.  
 
Gezien de nieuwe manier van werken binnen de crisisunit, voorzien we tweemaal per jaar een 

evaluatie van de crisiswerking op niveau van het directiecomité en zijn er evaluaties gepland op 

teamniveau. Op deze manier willen we de werking kritisch in vraag blijven stellen, observeren wat 

bedoelde en onbedoelde gevolgen zijn van gemaakte keuzes en waar nodig de nodige bijsturingen te 

doen. 

 

 Gebruikersresultaten 
 
In 2020 gaat de eerste fase van de effectbevraging in. We bevragen externe partners over ons verslag 
en welk effect dat voor hun heeft. Kunnen ze aan de slag met onze doelstellingen naar 
vervolghulpverlening, vinden ze dit bruikbaar en op welke manier? We plannen een korte en open 
bevraging via mail. We selecteren onze belangrijkste doorverwijzers en vervolghulpverlening partners: 
consulenten van SDJ, OCJ, de jeugdrechters van Brussel, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, 
OBC’s, begeleidingstehuizen, dagcentra, MPi’s en contextbegeleidingsdiensten.  

Voor het betrekken van cliënten bij het meten van effect streven we naar een inbedding in het 

primaire proces van het team en de organisatie. We willen in kaart krijgen wat voor proces we met 

onze jongeren en ouders afleggen tijdens een begeleiding. We denken hierbij aan een vorm van 

cliëntenfeedback. Cliëntenfeedback verstaan we als informatie van de cliënt omtrent het proces, de 

uitvoering, de organisatie, het resultaat of het effect van de begeleiding. Cliëntenfeedback gebeurt 

spontaan of systematisch.  

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.  We plannen voor ‘Effect van de 

hulpverlening’ van groeiscore 1 door te groeien naar groeiscore 2.  

 
 

 Medewerkersresultaten 
 
Vanaf 2020 plannen we structureel dat de directie exitgesprekken houdt met vertrekkend personeel.  
 
De nieuwe onthaalprocedure wordt in 2020 geïmplementeerd en geëvalueerd. Ook onze manier van 
aanwerven wordt bijgestuurd. 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.  
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De resultaten van de vernieuwde tevredenheidmeting worden uitgehangen op de nieuwjaarsreceptie 
en later op het jaar wordt een ronde langs de teamvergaderingen georganiseerd waarbij feedback 
wordt gevraagd over de methode en de resultaten van 2019. Bedoeling is om draagvlak te creëren 
voor de verdere kwaliteitsplanning die reeds een aanzet kreeg op basis van de resultaten van de 
tevredenheidsmeting. Hiermee halen we de eerste 3 indicatoren van groeiniveau 4 voor 
‘personeelstevredenheid’. Om groeiniveau 4 volledig te kunnen halen, moeten we de gegevens vanuit 
de tevredenheidsmeting linken aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde 
interpretatie mogelijk is. We plannen de kengetallen van het personeel te koppelen aan de 
tevredenheidsmetingen, exitgesprekken en functioneringsgesprekken. Vanuit de ervaringen met de 
vernieuwde onthaalprocedure kunnen we eveneens informatie halen over personeelstevredenheid. 
Hierdoor plannen we in 2020 voor medewerkersresultaten: (‘personeelstevredenheid’ en ‘indicatoren 
en kengetallen’)  te groeien  van groeiniveau 3 naar 4.  
 
 

 Samenlevingsresultaten 
 
We zetten mee onze schouders onder het idee van Werkplekleren.  Dit houdt in dat stages van 
werkplekstudenten binnen de graduaatopleiding Maatschappelijk Werk van Odisee worden begeleid. 
Gedurende 2 schooljaren ontvangt de werkplek een student 2,5 dagen per week. Samen zoeken we 
naar leerkansen op maat van de student. Al doende verwerft hij/zij de skills van een sociaal werker.  
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4.3 Overzicht aan de hand van EFQM 
 
Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de planning 2020. Hiermee willen we 
aantonen dat integrale kwaliteitszorg voor ’t Pasel de verschillende domeinen van het EFQM beslaat.  
 
 

 

PLAN DO 
 
 

CHECK 
 
 

Leiderschap 
 
 
 
 

Personeelsbeleid 
-Groepsvormingen 
-Nieuwe onthaalprocedure 
-Geactualiseerde 
functieprofielen 
-Evaluatie nieuwe 
functieprofielen 
-Talentgericht werken 
-Thuiswerk  
 

Kernprocessen 
-Visie op diagnostiek 
-Denkdag 
-Evaluatie crisiswerking 
-Evaluatie HGD   

Waardering door 
medewerkers 
-Kengetallen interpretatie en 
evaluatie 
-Vernieuwde 
tevredenheidsmeting 
-Exitgesprekken 

Eindresultaten 
-Financieel gezond 
-Verwezenlijking missie 
-Bezettingsgraad 
gehaald 
 

Beleid en strategie 
-Participatietrajecten 
verbouwing Schaarbeek en 
Vilvoorde 
-Beleidskader diversiteit 
-Privacy beleid 
-Evaluaties protocollen 
-Analyse registraties 
-Effectmeting planning 
-Meerjarenplanning 

Waardering door gebruikers 
-Tevredenheidsmeting  
-Analyse klachtenlogboek 
- Effectmeting 
 
 
 

 

Middelen en 
samenwerkingen 
-Extern overleg ifv de 
werven 
-Zorgstrategisch Plan 
-Verbouwing huis 
Vilvoorde 
-Voorbereiding verbouwing 
huis Schaarbeek  
-Sponsoring  

Waardering door maatschappij 
-Voorzien in nood crisisopvang 
-Werkplekleren 
-De Warmste week 
-Aandacht voor privacy, 
diversiteit en sociale media.  
 
 
 

ACT 
 


