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A. GEGEVENS VAN DE INRICHTENDE MACHT 

 

1. Administratieve gegevens 

 

Benaming:  

ONDERSTEUNINGSTEAM  ALLOCHTONEN  BIJZONDERE  JEUGDBIJSTAND 

LIMBURG (O.B.J.) V.Z.W. 

Vestiging:  

Smetstraat 19 

3501 Hasselt-Wimmertingen 

Tel. 011/85.81.10 

Fax. 011/85.81.13 

e-mail:havva.duman@objlimburg.be 

 

Juridische structuur: 

Het O.B.J. is een v.z.w. 

Ondernemingsnummer: 0451962491 

 

Werkterritorium:  

Het OBJ is werkzaam in de provincie Limburg en voor de Gemeenschapsinstellingen op het 

Vlaams gebied. 

 

2. Subsidiërende overheid 

 

De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 

3. Tewerkstelling 

 

Het team van het OBJ, verder Ondersteuningsteam Allochtonen genoemd (OTA), wordt 

gevormd door vijf personeelsleden:  

 

Mevr. Havva Duman: van Turkse origine en in dienst sedert 1 januari 2015 

 

Mevr. Khadija YASSIR: van Marokkaanse origine en in dienst sedert januari 1998 

 

Mevr. Dilber SERBEST: van Turkse origine en in dienst sedert januari 2008  

 

Mevr. Hatice Bayar: van Turkse origine en in dienst sedert 1 maart 2014, 

 

Mevr. Tugba Kaya : van Turkse origine , in dienst sedert 15 april 2016 ter vervanging van 

Hatice Bayar ( bevallingsrust) 

 

Mevr. Manuela Del Rio : van Italiaanse origine, in dienst sedert 1 december 2015 

 

  

mailto:havva.duman@objlimburg.be
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Verder doet het team beroep op vrijwilligers (para-professionelen), op verzoek van de 

gemandateerde diensten en voorzieningen binnen integrale jeugdhulpverlening (bijzondere 

jeugdbijstand),  die ze selecteert op basis van hun deskundigheid, maturiteit en 

betrouwbaarheid binnen de eigen gemeenschap.  

Ze vervullen deeltaken van de opdracht van het ondersteuningsteam. De inzet van 

vrijwilligers wordt regelmatig geëvalueerd door het OTA en de hulpverleners met wie ze 

samenwerken ( zie verder caseload) 

 

 

 

 

OTA Limburg 

 

Adres: Smetstraat 19   3501 Hasselt 

 

Werkadres: Smetstraat 19    3501 Hasselt 

 

Verantwoordelijke /Contactpersoon: Havva Duman 

 

E-mail: havva.duman@objlimburg.be 

 

Telefoonnummer: 011/85 81 10 of  011/85 81 11 

 

Fax.: 011/85 81 13 

 

Ondernemingsnummer:  0451962491 

mailto:havva.duman@objlimburg


ONDERSTEUNINGSTEAM ALLOCHTONEN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND  
LIMBURG (O.B.J.) v.z.w. 

 

 

  
 

Smetstraat 19 – 3501 Hasselt  Tel: 011/85.81.10   011/85.81.11   Fax: 011/85.81.13 Ondernemingsnummer: 0451-962-491 

  5 
 

B. OMSCHRIJVING VAN DE WERKING VAN HET OBJ-LIMBURG 

 

1. Het OBJ 

 

1.1. Korte historiek 

Het OBJ(OTA-Limburg) is ontstaan in de schoot van het Limburgse Platform Bijzondere 

Jeugdbijstand (LPJ) en het PRIC (Provinciaal Integratie Centrum). De reden voor het opzetten 

van dit project was dat zowel verwijzende instanties  als voorzieningen werkzaam binnen de 

Bijzondere Jeugdbijstand steeds sterker de nood hadden aan deskundige en kwalitatieve 

ondersteuning bij de hulpverlening aan allochtone jongeren en hun gezinnen.  

 

Op 1 april 1994 werd het project Ondersteuningsteam Migranten Bijzondere Jeugdbijstand 

(v.z.w.) Limburg geconcretiseerd. Twee personeelsleden met 1 ½ voltijdse equivalent werden 

aangeworven voor de praktische en inhoudelijke invulling ervan. 

 

Het werkkader was reeds door de Vlaamse Overheid en de vertegenwoordigers van de v.z.w. in 

een overeenkomst gegoten en ondertekend. Het zou een project van één jaar worden dat na een 

grondige en gunstige evaluatie zou verlengd worden. 

 

Het begin van het project was moeizaam. De werknemers hadden de opdracht om in eerste 

instantie het project kenbaar te maken in de sector en zich ook te bewijzen als deskundigen 

inzake hulpverlening aan allochtonengezinnen. 

Er werd een aanvangsverslag opgemaakt, waarin zowel de inhoudelijke krijtlijnen als de 

handelingsstrategieën  uitgestippeld werden. 

Doorheen de jaren werd  het OBJ(OTA Limburg) een begrip in de BJB te Limburg. De know-

how inzake allochtonenhulpverlening werd steeds verbreed en uitgediept. 

Sinds de hervormingen binnen de jeugdhulpverlening is het OBJ/OTA erkend als een bijzondere 

categorie binnen de integrale jeugdhulpverlening, dit vanaf 1 maart 2014 , voor een periode van 

6 jaar. 

 

1.2 Uitgangsvisie : nieuwe missie /visie voor het OBJ 

In 2015  werkte het OBJ samen met de andere OTA’s aan een nieuwe missie en visie. 

 

Missie 

De Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA), waarvan het OBJ deel uitmaakt, werken aan 

een samenleving waar kinderen en jongeren zich, ongeacht hun origine en achtergrond, 

verbonden voelen met de verschillende leefwerelden waarin ze zich bewegen. We willen dat 

jongeren zich thuis voelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving. 

We menen dat cultuursensitief handelen integraal deel uitmaakt van een kwalitatieve 

jeugdhulp.  OTA ondersteunt professionele hulpverleners uit de integrale jeugdzorg om dit te 

realiseren. 

 

Visie  

OTA/OBJ organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en vorming voor 

hulpverleners uit de integrale jeugdhulp die jongeren met een migratieachtergrond begeleiden. 
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We werken vanuit meerzijdige partijdigheid waarbij we  de communicatie tussen de jongere, 

zijn context en de betrokken hulpverlening willen optimaliseren opdat de jeugdhulp maximaal 

toegankelijk en doeltreffend is voor deze maatschappelijk kwetsbare cliëntgroep. 

 

We willen onze missie waar maken door:  

 

Bruggen bouwen. 

OTA/OBJ bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze 

te maken krijgt. Door zichtbaar te maken aan wat eigen is aan de verschillende wereldbeelden 

en opvoedingslogica’s, werken we aan wederzijds vertrouwen, respect, begrip en erkenning. 

 

Meerzijdig partijdige bemiddeling. 

We werken vanuit meerzijdige partijdigheid, waarbij we ons in de schoenen van alle 

betrokkenen verplaatsen. OTA is een  meerwaarde voor de hulpverlening door meertalige 

hulpverleners in te zetten, getraind in interculturele bemiddeling en gespreksvoering. Waar 

nodig werkt OTA samen met vrijwilligers met uiteenlopende culturele en etnisch-religieuze 

achtergronden.  

 

Dialoog voeden. 

OTA voedt de interculturele dialoog zodat de communicatie helder verloopt en de opdracht 

van de hulpverlening duidelijk is. We willen er mee voor zorgen dat hulpverlening de 

gezinnen tijdig bereikt en daadwerkelijk als hulp ervaren wordt.  

 

 

Verbreden en verbinden 

OTA wil de westerse vanzelfsprekendheden in de dominante opvoedings- en 

hulpverleningsmodellen zichtbaar maken, nuanceren en verbreden. We stimuleren 

hulpverleners en cliënten (zowel jongeren als ouders) om met andere zienswijzen kennis te 

maken en verbinding te maken met elkaar. Via het aanreiken van informatie, coaching en 

vorming geven we advies over wat werkt en wat haalbaar is binnen een hulpverleningstraject 

met de cliënt.  

 

Signaleren en sensibiliseren 

We zien het als onze taak om aandachtspunten op het vlak van toegankelijkheid van de 

jeugdhulpverlening te signaleren aan alle betrokken actoren. OTA denkt na over uitdagingen 

binnen de superdiverse samenleving. Vanuit onze expertise willen we wegen op innovatie en 

relevante beleidsvoering.  

 

Bijkomend:  

 

- Het ondersteuningsteam gaat ervan uit dat het creëren van een perspectief bij een 

problematische opvoedingssituatie onmogelijk is zonder  de gezinscontext en de 

leefwereld  mee te betrekken in de analyse  van de probleemsituatie en in het overwegen 

van oplossingsalternatieven. 

 

- Vanuit de diensten en voorzieningen binnen de integrale jeugdhulpverlening 

(Jongerenwelzijn) betekent dit dat, in functie van de begeleiding van de jongere, ook het 
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gezinssysteem effectief betrokken wordt. Via deskundigheidsbevordering door middel van 

coaching en vorming en actieve participatie probeert het ondersteuningsteam de 

efficiëntie en kwaliteit van de geboden hulpverlening te verhogen. 

 

 

- Het team gaat ervan uit dat niet zozeer het verschil  in cultuur, maar wel de wijziging van 

context (omwille van de migratie, of opgroeien in verschillende contexten) aan de basis 

ligt van heel wat probleemsituaties met allochtonenjongeren. Veel jongeren slagen er niet 

in de verschillende cultuurfragmenten waarmee ze worden geconfronteerd  met elkaar te 

verbinden; ouders weten vaak niet meer wat nu het beste is voor hun kinderen en kampen 

zowel met de druk van de Westerse samenleving op hun opvoedingsmethodes als met de  

druk hieromtrent vanuit de allochtonengemeenschap.  

 

- Het team vindt het van belang de echelonnering binnen de hulpverlening ernstig te nemen 

bij het werken met allochtonengezinnen. Voor het slagen van het hulpverleningsproces is 

het heel belangrijk de bevoegdheid en de opdracht van hulpverlenende diensten duidelijk 

af te bakenen en over te brengen naar de jongeren en de ouders. 

 

 

1.3.Maatschappelijk behoefte 

 

Nieuwe doelgroepen 

De werking van het OBJ dateert al van ver vóór de structurele erkenning en subsidiering in 

2014. Begin jaren negentig ging het OBJ  van start om het hoofd te bieden aan de moeizame 

en ontoereikende jeugdhulp voor jongeren (en hun gezinnen) van Turkse en Marokkaanse 

herkomst. In decennia daarna werd de jeugdhulp, als gevolg van de aanhoudende en steeds 

meer diverse migratie, geconfronteerd met steeds nieuwe doelgroepen en voor het 

ondersteuningsteam leidde dit uiteindelijk tot een ‘superdiverse’ werking. Zo steeg het aantal 

verschillende nationaliteiten waarvoor bij het ondersteuningsteam werd aangeklopt. De 

huidige verhoogde instroom van asielzoekers vormt voor de integrale jeugdhulp en voor het 

OBJ een nieuwe uitdaging. 

 

De verhoogde instroom van asielzoekers zorgt voor meer druk op de jeugdhulpverlening. De 

vraag is of deze hulpverlening voldoende bewapend is om het hoofd te bieden aan de 

religieuze en culturele diversiteit die het gevolg is van deze instroom. Het is een  opdracht van 

het OBJ om de competenties van de hulpverleners op dit vlak te versterken en dit over de 

verschillende sectoren heen. Dit blijft voor de komende jaren een uitdaging voor het OBJ om 

de expertise rond deze thematiek verder uit te bouwen.  
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Tendensen in de samenleving inzake radicalisering, racisme, discriminatie en sociale 

uitsluiting maakt de toekomstperspectieven van jonge allochtonen beperkter en moeilijker 

realiseerbaar. Het OBJ vindt dit verontrustend en wil hierin een actieve rol opnemen.  

 

 

 

 

1.4.Doelstellingen van het OBJ/OTA 

 

Algemeen: 

 

- Interculturaliseren van de Bijzondere Jeugdbijstand (Jongerenwelzijn). 

- De interculturele deskundigheid in de Bijzondere Jeugdbijstand (Jongerenwelzijn) te 

optimaliseren zodat de hulpverlening zo adequaat mogelijk wordt, ongeacht de etnisch-

culturele afkomst van de cliënt. 

 

Specifiek: 

 

- de toegankelijkheid van alle hulpverleningsvormen optimaliseren voor alle minderjarige  

hulpvragers van allochtone afkomst 

- afstemmen van het hulpverleningsaanbod op de vragen en behoeften van de doelwitgroep 

- ervoor zorgen dat hulpverleners vanuit een open en tolerante houding extra kennis en 

vaardigheden hanteren in hun hulpverlening aan allochtone cliënten. 

 

Het OBJ  

 

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand vzw Limburg  

(het ondersteuningsteam) heeft als doel de reguliere hulpverlening zoals die nu voorzien is 

binnen de Bijzondere Jeugdbijstand (Jongeren Welzijn) te optimaliseren. En dit ten aanzien 

van allochtone jongeren en hun gezinnen die zich in een problematische opvoedingssituatie 

(POS) bevinden of die omwille van een als misdrijf omschreven feit (MOF) in contact komen 

met de diensten van de bijzondere jeugdbijstand binnen de provincie Limburg en/of de 

Gemeenschapsinstellingen.  

Door adviserende, ondersteunende en vormende diensten aan te bieden wil het 

ondersteuningsteam enerzijds een bijdrage leveren aan de uitbouw van efficiënte en 

kwalitatieve hulpverlening aan allochtonen en anderzijds de deskundigheid bevorderen van 

hulpverleners, die werkzaam zijn in de sector. 
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1.5.Doelgroep met betrekking tot organisaties Jeugdzorg. 

 

De gemandateerde voorzieningen van de werkregio Limburg. 

Alle diensten en voorzieningen buiten de werkregio die kinderen en jongeren uit de werkregio 

begeleiden. 

Alle gemeenschapsvoorzieningen BJB (Jongerenwelzijn) van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 

 

1.6.Doelgroen met betrekking tot jongeren en gezinnen. 

 

Algemeen: 

 

- Alle kinderen, jongeren en hun gezinnen uit etnisch-culturele minderheden die een    

opvoedingsprobleem hebben dat leidt tot hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand of  

jongeren en gezinnen die omwille van een MOF (een als misdrijf omschreven feit) in de 

BJB worden begeleid. 

 

Specifiek: 

 

- Kinderen en jongeren waarvan de grootouders of ouders gemigreerd zijn naar België. Of  

kinderen en jongeren die zelf gemigreerd zijn in het kader van gezinshereniging. De 

cultuur van herkomst van de kinderen wortelt vaak in andere mens- en wereldbeelden.  

- Kinderen en jongeren die alleen of samen met familie en gezin naar België zijn gevlucht 

of  waarvan de ouders of grootouders zijn gevlucht. Deze jongeren en gezinnen hebben 

allemaal andere statuten (al dan niet erkend asielzoeker, niet begeleide minderjarige, 

illegaal, woonwagenbewoners …). De duurtijd van hun verblijf kan tijdelijk of onzeker 

zijn. 

 

Aanvullend bij deze doelgroepen: 

 

- Ieder Ondersteuningsteam kan daarnaast gebruik maken van de mogelijkheid om 5% van  

zijn inzet aan te wenden voor hulpverlening aan minderjarigen van allochtone afkomst 

buiten de BJB. Ieder team heeft hierin andere keuzen gemaakt gebaseerd op zijn 

specifieke inbedding in het regionaal hulpverleningslandschap. 

- Het Ondersteuningsteam kan alleen worden ingeschakeld voor deze kinderen en jongeren 

die gedomicilieerd zijn in de provincie waarvoor ze specifiek bevoegd zijn: 

OTA Limburg: provincie Limburg 

 

1.7.Methodiek 

 

Om dit alles te realiseren hanteert het ondersteuningsteam verschillende methodieken, 

waarvan  bemiddeling de meest gebruikte en specifieke is. 

We gaan achtereenvolgens in op het (netwerk)overleg, het verkennen, het herkaderen en de 

bemiddeling. 

Tijdens één dossier kunnen verschillende methoden aanbod komen en door elkaar lopen. 
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1.8.Werkmethoden 

 

1.8.1.Overleg 

 

Het Ondersteuningsteam kan vanuit specifieke deskundigheid gevraagd worden bij overleg in 

de BJB. De inbreng van het Ondersteuningsteam is afhankelijk van de complexiteit van de 

hulpvraag: éénmalig, hulp bij inschatting van een probleem, coaching, systematisch overleg; 

… 

 

Ze kunnen ook gevraagd worden als één van de partners in een netwerkoverleg over een 

dossier van de BJB. We spreken van een netwerkoverleg als dit een overleg is tussen zoveel 

mogelijk betrokkenen in de hulpverlening aan een gezin. De bedoeling is tot duidelijke rol -en 

taakafspraken te komen. 

 

1.8.2.Verkennen en herkaderen ( intercultureel en intracultureel) 

 

De probleemsituatie wordt met de consulterende dienst, jongeren en ouders1 verkend en 

herkaderd. 

Verkennen en herkaderen zijn twee aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De begrippen ‘verkennen en herkaderen’ worden ontleend aan het systeemdenken waarin ze 

binnen het therapeutisch handelen te situeren zijn. De Ondersteuningsteams hebben deze 

begrippen overgenomen, maar focussen hierbij op de specifieke impact van cultureel en 

intercultureel bepaalde mechanismen. 

 

Tijdens aparte gesprekken worden verschillende specifieke factoren en aspecten, die de 

allochtone persoon kunnen beïnvloeden en bepalen, verkend. 

Met specifieke factoren wordt verwezen naar culturele, interculturele, intraculturele  en 

migratiefactoren die door middel van concrete vragen worden verkend. 

 

Deze betekenissen worden tijdens de verkenning van hun vanzelfsprekendheid ontdaan door 

aanvullende informatie te geven, vragen te stellen, andere betekenissen te opperen, door feiten 

in een andere context te plaatsen. Dit wordt het herkaderen2 genoemd. 

 

Gaandeweg wordt ook het conflict verkend en herkaderd. De bemiddelaar gaat op zoek naar 

de reële belangentegenstellingen en naar de verschillende betrokkenen. Hierbij peilt hij naar 

                                                 
1 Het is mogelijk om deze aanpak te beperken tot de jongeren en de hulpverlener. Er zullen dan alleen verkennende en 
herkaderende gesprekken zijn met de jongere. Er zal dan geen rechtstreekse interventie van het OTA ten aanzien van de 
ouders zijn. 
Verkennen en herkaderen is mogelijk los van een bemiddeling of zonder dat er een bemiddeling volgt. 
Het is dan de taak van de betrokken hulpverlener om de verder begeleiding op te nemen. 
2 Naargelang de betrokken partij waarmee herkaderd wordt, worden andere accenten gelegd: 
In het herkaderen van de betekenissen die de ouders geven, wordt getracht om de groepsculturele evidenties zichtbaar te 
maken in de effecten die hun handelingen hebben op de jongeren. 
In het herkaderen van de betekenissen voor de jongeren neemt het zichtbaar maken van de invloeden op gedrag en 
interpretaties van hun werkelijkheid (vanuit beide werelden van culturele evidenties) een belangrijke plaats in. In het 
herkaderen van de betekenissen van de hulpverlening word gezocht hoe de hulpverlener vanuit zijn persoonsgericht visie, 
die tevens het oog van de maatschappij is en waar hij de vertegenwoordiger van moet zijn, omgaat met de belevingswereld 
vanuit een ander mens- en wereldbeeld van de hulpvragers. 
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mogelijke ‘oplossingen’ en/of compromissen. Het doel is in deze fase de context en 

onderhandelingsmarges zo ruim mogelijk te houden. 

 

Het is belangrijk dat alle partijen voor ogen houden dat er in deze fase nog niet onderhandeld 

wordt. Het is een aftasten van de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden: 

- Wat moet er volgens de jongere/ouders gebeuren om tot een leefbare situatie te komen? 

- Wat kan zijn/haar/hun bijdrage zijn om tot een bevredigende oplossing te komen? 

- Welke sterke kanten van de betrokkenen kunnen over en weer zichtbaar worden gemaakt 

en vervolgens ge(re)activeerd worden? 

- Wat wordt er verwacht van de hulpverleners? 

- Wat mag er zeker niet gebeuren? 

 

 

1.8.3.Bemiddeling 

 

1.8.3.1.Algemeen 

 

Bemiddelen is een zinvolle manier om te werken met probleem- of conflictsituaties tussen 

allochtone jongeren en hun ouders of tussen allochtone gezinnen en diensten en 

voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand. 

De bemiddelaars van het Ondersteuningsteam kunnen erin slagen een dialoog op gang te 

brengen tussen de verschillende partijen.  

 

1.8.3.2.Meerzijdige partijdigheid 

 

De ondersteuningsteams hebben alle troeven van meerzijdige partijdigheid in handen die 

nodig zijn voor een efficiënte bemiddeling nl. meerzijdige betrokkenheid, deskundigheid en 

autonome positie: 

 

1. Meerzijdige betrokkenheid 

 

De bemiddelaar kiest geen partij in het probleem of conflict. De eigen meningen en 

interpretaties van de bemiddelaar mogen niet ingevoerd worden in het proces. 

 

Dit betekent niet dat de bemiddelaar zich afstandelijk moet opstellen en zijn eigen 

persoonlijkheid opzij moet schuiven. Integendeel, dit speelt juist een belangrijke rol. 

 

Hij probeert zich juist in te leven in de verschillende betrokkenen en hun visie en standpunten 

te begrijpen. Hij heeft oog voor het belang van alle betrokkenen. Zo kan hij de onderlinge 

standpunten en visies expliciteren zodat ze sneller op elkaar worden afgestemd. 

 

Op die manier wordt er ruimte gecreëerd om met alle betrokkenen tot een vertrouwensrelatie 

te komen. 
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2. Deskundigheid 

 

De bemiddelaar (eventueel samen met een co-bemiddelaar) streeft ernaar alle voorwaarden 

voor een optimale verbale en non-verbale communicatie aanwezig te maken. 

 

De bemiddelaar heeft een grote interculturele competentie: de bemiddelaar heeft kennis en 

kunde inzake taal en cultuur en inzicht in cultuurverschillen en de mogelijke wisselwerking 

tussen culturen door migratie en vlucht zowel op individueel vlak als op vlak van 

gemeenschap en maatschappij. 

 

3. Autonome positie 

 

De autonome positie van het Ondersteuningsteam ten aanzien van diensten en cliënten speelt 

een belangrijke rol. Het Ondersteuningsteam is een partner die geen eindverantwoordelijkheid 

draagt voor het dossier en geen beslissingen kan nemen. De bemiddelaar is letterlijk 

‘machteloos’ en een buitenstaander. Hoe contradictorisch dit ook klinkt: hierdoor krijgt hij 

sneller invloed op alle betrokkenen. 

 

 

1.8.3.3.Fasen in de bemiddeling 

 

In het bemiddelen onderscheiden we twee fasen: betekenisbemiddeling en 

conflictbemiddeling. Het verkennen en herkaderen (cfr supra) maakt inderdaad deel uit van de 

bemiddeling in beide fasen. De fase van de bemiddeling is afhankelijk van de fase waarin het 

hulpverleningsproces zich bevindt. 

 

1. Betekenisbemiddeling  

 

Het over en weer uitklaren van betekenissen door middel van gesprekken met alle betrokken 

‘partijen’ in aparte gesprekken. De vraag om stil te staan bij de betekenis van het conflict voor 

de niet-aanwezige andere kan uiteraard alleen wanneer de bemiddelaar eerst voldoende 

stilstaat bij wat dit allemaal betekent voor de gesprekspartner zelf. 

 

2. Conflictbemiddeling 

 

Nadat de betekenissen op elkaar zijn afgestemd, kan het eigenlijke belangenconflict voorwerp 

worden van bemiddeling en kan er gewerkt worden aan een compromis. Bij 

conflictbemiddeling gaan de bemiddelaars in de eerste plaats op zoek naar 

gemeenschappelijke belangen die, over de belangentegenstellingen heen, de conflicterende 

partijen met elkaar verbinden (vb. vragen en opmerkingen waardoor de betrokken partijen 

gaan beseffen dat ze allemaal veel te verliezen hebben bij een breuk). Daarna gaan ze na wat 

de ene partij vanuit deze gemeenschappelijke belangen van de andere partij nog kan 

accepteren en wat niet. De onderhandelingsmarges van de betrokken partijen worden afgetast. 

 

In conflictbemiddeling kan het soms aangewezen zijn om de bemiddelaar de gelegenheid te 

geven alleen met één van de partijen te spreken omwille van de opbouw van een 

noodzakelijke vertrouwensrelatie. Deze gesprekken moeten wel gepland worden in overleg 
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met de voorziening of de verwijzende instantie en door hen naar de hulpvrager worden 

gekaderd. 

 

1.8.3.4.Conclusie 

 

De bemiddelaar kan slechts optimaal bemiddelen indien: 

- de bemiddeling geen gedwongen karakter heeft 

- de autonome positie van de bemiddelaar gevrijwaard wordt 

- binnen een wettelijk voorziene kader met aanklampend karakter 

 

1.9.Kerntaken  

 

Het Ondersteuningsteam verbindt er zich toe haar doelstellingen te realiseren door de 

uitoefening van de volgende drie kerntaken: 

 

1.9.1. Ondersteuning van de concrete hulpverlening aan allochtonen in de BJB 

 

Ondersteuning van de professionelen uit zowel verwijzende instanties als uit  voorzieningen 

binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in de concrete hulpverlening aan kinderen, jongeren en 

hun gezinnen uit etnisch-culturele minderheden. 

Dit is de hoofdopdracht van de Ondersteuningsteams. Deze opdracht wordt uitgebreid 

toegelicht onder paragraaf ‘methodiek 1.7’  

 

1.9.2. Vorming 

 

Vorming van de professionelen die werken met kinderen, jongeren en gezinnen uit  

etnisch-culturele minderheden. 

 

De vormingsopdracht van de Ondersteuningsteams behelst de deskundigheidsbevordering van 

de verwijzers en de hulpverleners in de Bijzondere Jeugdbijstand m.b.t. hun hulpverlening 

naar de kinderen en jongeren en hun gezinnen van allochtone afkomst. 

- Deze opdracht wordt gerealiseerd in het dagelijks samenwerken in concrete dossiers van 

hulpverleners en bemiddelaars. Door wederzijds overleg en feedback kan men spreken 

van vorming ‘on the job’. 

- Daarnaast worden er systematisch vormingscursussen georganiseerd. Ieder team heeft 

daarin zijn eigen aanbod. 

- Het vormingsaanbod wordt jaarlijks afgestemd op de behoeften van de regio. 

 

1.9.3. Proactief en beleidsbeïnvloedend werken 

 

Proactief en beleidsbeïnvloedend werken en pleitbezorger zijn van kinderen, jongeren en 

gezinnen uit etnisch-culturele minderheden. 

M.a.w.  fungeren als signaalfunctie, samenwerking met nieuwe initiatieven binnen de BJB, en 

inbreng van interculturele expertise. 
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Signaalfunctie 

 

De Ondersteuningsteams Vlaanderen hebben in het verleden reeds meermaals de noodzaak 

duidelijk gemaakt van extra maatregelen of specifieke aandacht naar specifieke deelgroepen 

van etnisch-culturele minderheden. Dit wanneer ze merkten dat het reguliere werk een 

bepaalde opdracht op dat moment niet kon hard maken of er bepaalde beleidsmaatregelen 

onduidelijk waren of een discriminerend effect bleken te hebben. 

 

Ze zijn van mening dat ze hierin een signaalfunctie hebben. Ieder Ondersteuningsteam 

concretiseert dit op een eigen manier afhankelijk van de regionale situatie, de draagkracht van 

het team en hun visie op het concretiseren van deze signaalfunctie. 

 

Deze signaalfunctie moet in de toekomst structureel en op uniforme wijze verder worden 

uitgebouwd conform de manier waarop dit in de bijzondere jeugdbijstand voor hulpverlening 

en preventie zal gebeuren. 

 

 

Inbreng van interculturele expertise. 

 

Op vraag van de sector BJB werkt het OBJ samen met projecten en initiatieven waarbij de 

OTA’s gevraagd worden om een interculturele expertise in te brengen. Bvb bij concrete 

behandeling van dossiers, bij diagnostiek en uitwerken van handelingsplannen. Voormelde 

kerntaken, die de hoofdopdracht vormen van het Ondersteuningsteam, zijn gebaseerd op de 

‘Concepttekst voor de werking van Ondersteuningsteams Allochtonen in de Bijzondere 

Jeugdbijstand’. 
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2 Beschrijving van de caseload 

Vertrekkend vanuit de behandelde dossiers  en de gemaakte interventies in 2016 geven we 

een overzicht  van de realisaties. De cijfergegevens zijn verwerkt in tabellen om  het zo 

overzichtelijk mogelijk te maken. 

2.1. Ondersteuning en cijfergegevens 

 

Het betreft dossiers waarbij het OTA-team participatieve of adviserende consulten heeft 

gerealiseerd. Participatief in de zin dat het team samen met de betrokken hulpverlener 

gesprekken gevoerd heeft met de cliënt en/of diens leefomgeving. Adviserend in de zin dat er 

verhelderende adviesgesprekken rond één concreet dossier zijn gevoerd. Tot deze dossiers 

behoren ook de interventies gedaan door de para-professionelen.  

 

De registratie van de gegevens gebeurt op basis van een aanmelding bij het OTA. Dit betekent 

dat elk dossier wordt geopend op naam van een jongere of een gezin. Bij het sluiten van een 

dossier wordt op het einde van het werkjaar rekening gehouden met de laatste interventie. 

Indien dit langer dan 3 maanden geleden is, wordt het dossier gesloten. Bij een nieuwe 

aanmelding betreffende dezelfde jongere, wordt het dossier gewoon heropend. Niet afgesloten 

dossiers worden overgeheveld naar de caseload van het volgend werkjaar. 

 

Tabel 1: evolutie aantal nieuw geopende dossiers  

 

Jaar Aantal nieuwe 

dossiers 

2014 63 

2015 67 

2016 66 

 

Voor het werkjaar 2016 waren er 160 lopende dossiers, waarvan in 2016 er 66 dossiers nieuw 

geopende zijn. 

 

 

Tabel 2: indeling naar soort dossier : hierbij vertrekken we vanuit de totale caseload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het werkjaar 2016  bedroeg het aantal participatieve en adviserende consulten 

respectievelijk 715  en 18. 

 

Soortdossier 

 

Werkjaar 2015 

 

Werkjaar 2016 

Participatief 

consult 

640 715 

Adviserend 

consult 

3 18 

Totaal 643 733 
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Wat is een (participatief ) consult? 

 

Een participatief consult bestaat uit een overleg met de aanmelder, een verkennend, 

herkaderend of een bemiddelingsgesprek met de aanmelder, met de jongere en zijn context. 

De meeste interventies omvatten een voorbespreking, een gesprek in de context van de 

jongere en een nabespreking. De voorbespreking is bedoeld om af te stemmen rond te 

bespreken thema’s en/of onderwerpen, de prioriteiten te bepalen, de ontwikkelingen binnen 

het gezin te herbekijken, informatie uit te wisselen enz. Eigenlijk het afstemmen van 

hulpverlening op maat van de jongere en diens context. 

Een nabespreking wordt gehouden met de hulpverlener en/of de consulent met de bedoeling 

het gesprek te evalueren en elkaars bevindingen uit te wisselen.  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemaakte dienstverplaatsingen ook deel uitmaken 

van een interventie en dienen dus als dusdanig in rekening gebracht te worden als investering 

in tijd en middelen.   

 

Een adviserend consult 

 

Een adviserend consult houdt een vraagverheldering of doorverwijzing en advies in functie 

van de aangemelde vraag in. 

 

Tabel 3: indeling naar aangemelde cliënt in dossiers   

 

 2014 2015 2016 

Meisjes 40 42 45 

Jongens 61 68 70 

Gezin* 40 46 45 

Totaal 141 156 160 

 

Voor het werkjaar 2016 zien wij een lichte groei in het aantal dossiers, het aantal dossiers 

neemt toe van 156 naar 160. Er waren meer aanmeldingen over jongens. Aanmeldingen over 

meisjes en gezinnen is ook toegenomen. 

 

* Een gezinsdossier is een dossier geopend op naam van één gezinslid en is gekenmerkt door 

een veelheid aan problemen op verschillende vlakken, zoals relationele-, financiële-, 

huisvestings-, gedragsproblemen, grote gezinslast, veel kinderen enz.  
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Tabel 4:  indeling volgens aantal interventies per verzoekende instanties 

Verzoekende instantie Aantal 

interventies 

2015 

Aantal  

Interventies  

2016 

OCJ 100 108 

VK 2 12 

SD JRB 88 71 

Voorzieningen Jeugdzorg 453 524 

Totaal 643 715 

 

De bovenstaande tabel verwijst naar interventies rechtstreeks van de instanties zelf. Zo kreeg 

het OBJ 108 aanvragen van het OCJ, 71  aanvragen voor interventie van de sociale dienst van 

de jeugd rechtbanken en 12 aanvragen van het vertrouwenscentrum . Verzoeken van 

residentiële, ambulante voorzieningen, pleeggezinnendienst,..bedroeg 524  aanvragen voor 

interventies. In overgrote meerderheid binnen dit dossiers was ook een van de  gemandateerde 

voorzieningen betrokken. 
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Tabel 5:Aantal dossiers naar herkomst 

Land van 

herkomst 

Aantal dossiers 

2014  
Aantal dossiers 

2015 

Aantal dossiers 

2016 

Afghanistan 1 1 2 

Afrika  2 2 

Albanië  1 - 1 

Algerije  1 8 3 

België  1 2 

Brazilië 1 1 - 

Bulgarije 1 1 5 

Burundi 1 1 1 

Chili  1 - 

Congo  1 2 2 

Duitsland  1 - 

Egypte  2 2 2 

Eritrea  1 - 

Grieks  - - 1 

Hongaars - - 1 

India  1 1 3 

Irak  1 3 2 

Italië 4 3 3 

Kameroen - - 1 

Kosovo 4 3 - 

Marokko 30 30 29 

Pakistan - - 2 

Polen 11 3 4 

Portugal  1 1 2 

Roemenië 1 1 - 

Roma  3 4 2 

Russish  1 4 5 

Rwanda 2 1 - 

Senegal   1 

Servië-Kroatië 2 3 2 

Syrië  2 2 

Spanje  1 - - 

Thailand 1 - - 

Tsjechië  1 - 

Tunesische 1 1 2 

Turkije 68 63 75 

Viëtnam - - 1 

Andere  10  

Totaal 141 156 160 
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De diversiteit in de doelgroep blijft zeer divers van afkomst. In totaal hebben we 27 

nationaliteiten als herkomst in onze doelgroep.  

De jongeren uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap blijven oververtegenwoordigd in het 

totaal aantal dossiers. 

 

 

In het werkjaar 2016 zijn er 178 interventies uitgevoerd  door para – professionelen of 

vrijwilligers.  
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Conclusie 

 

In 2016  bedroeg de caseload  160 dossiers, waarvan 66 nieuw aangemeld. Wat het aantal 

interventies betreft voor diezelfde periode zitten we aan een totaal van 715. 

Opvallend is de grote  diversiteit in dossiers, het OBJ werkte met 27 verschillende etniciteiten 

in dossiers.  

 

Zoals uit de tabel van de caseload kan afgelezen worden heeft het OTA- team geparticipeerd 

in dossiers verspreid over 23 gemeenten in de provincie Limburg. Uitschieters blijven hierbij  

de voormalige mijngemeenten zoals Genk, Beringen  en  Houthalen-Helchteren. 

 

Samenwerkingsorganen in het kader concrete dosssiers 

 

Diensten  

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hasselt 

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Tongeren 

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Maaseik 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Hasselt 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Tongeren 

 

Voorzieningen  

 

VK- Vertrouwenscentrum 

OBC Bethanïe 

MPI De Dageraad 

Ons Kindertehuis 

OOOC Elkeen afd. Hasselt en Lommel 

OOOC Kompas afd. Gellik en Houthalen 

De Oever vzw afd. DC De Sluis 

De Oever vzw afd. TBD De Kering 

De Oever vzw afd. De Wimmert 

De Wiekslag vzw afd. TBD De 7-sprong 

Daidalos vzw afd. TBD Daidalos 

Daidalos vzw afd.  DC Daidalos 

Huize –Sint Vincentius vzw afd. DC De 

Bareel 

Huize Sint Vincentius afd. Raat 

PGD afd. Open Thuis 

PGD afd. Vzw Opvang 

PGD Genk en omgeving 

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw afd. 

BAAL 

jongerenwerking Pieter Simenon 

Jongenstehuis D. Bosco vzw afd. DC De 

Passer 

Huize Sint Augustinus vzw afd. DC De Link 

CGG vzw afd. Beringen. 

KPC Munsterbilzen 

Leefgroep Ter Linde 

Mariahuis Alken 
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2.2. Bijzondere activiteiten gericht op interne kwaliteitszorg 

 

Dit zijn activiteiten bedoeld om enerzijds de deskundigheid van de teamleden te 

optimaliseren, in stand te houden  en aan te scherpen en anderzijds activiteiten die 

noodzakelijk zijn om de werking bij te sturen, kenbaar te maken en  de maatschappelijke 

participatie te vergroten. Alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg worden verder 

toegelicht in het kwaliteitsverslag van het OBJ. 

 

- Teamvergaderingen 

 

Dinsdag 5 januari 2016 

Dinsdag 19 januari 2016 

Dinsdag 2 februari 2016 

Dinsdag 16 februari 2016 

Dinsdag 1 maart 2016 

Dinsdag 15 maart 2016 

Dinsdag 29 maart 2016 

Dinsdag 12 april 2016 

Dinsdag 26 april 2016 

Dinsdag 10 mei 2016 

Dinsdag 24 mei 2016 

Dinsdag 7 juni 2016 

Dinsdag 21 juni 2016 

Dinsdag 5 juli 2016 

Dinsdag 30 augustus  2016 

Dinsdag 13 september 2016 

Dinsdag 27 september 2016 

Dinsdag 11 oktober 2016 

Dinsdag 25 oktober 2016 

Dinsdag 8 november 2016 

Dinsdag 22 november 2016 

Dinsdag 6 december 2016 

Dinsdag 20 december 2016 

 

 

- Raad van Bestuur 

 

13 januari 2016 

1 maart 2016 

26 mei 2016 

21 september 2016 

15 november 2016 

 

 

- Algemene Vergadering  

 

17/06/2016 
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- Intervisie vrijwilligers/para-professionelen 

 

20 januari 2016 

 

- Vorming/bijscholing teamleden 

 

06/12/2016: teambuilding + vorming OBJ medewerkers 

 

- Coördinatoren overleg 

 

25 februari 2016 

14 april 2016 

27 juni 2016 

20 oktober 2016 

17 november 2016 

22 december 2016 

 

 

 

 

3 Personeelsbestand 

3.1. Tewerkstelling  

               (zie blz. 3) 

 

3.2 Vrijwilligers 

 

Het OTA  heeft een lijst van vrijwilligers (para-professionelen) die op verzoek van de 

diensten en voorzieningen ingeschakeld worden. 

Deze vrijwilligers vervullen deeltaken van de opdracht van het ondersteuningsteam. De inzet 

van vrijwilligers wordt regelmatig geëvalueerd door het OTA en de hulpverleners met wie ze 

samenwerken. 
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4 Evaluatie naar efficiëntie en effectiviteit 

 

De OTA’s werken i.s.m. de administratie van de Vlaamse gemeenschap afd. Jongeren welzijn 

(Bijzondere Jeugdbijstand). Bijkomend is er de welzijnsinspectie  omtrent de kwaliteit en de 

resultaten van de werking van de OTA’s.  

De OTA’s overleggen op regelmatige basis om zowel de efficiëntie als ook de effectiviteit te 

verhogen en meetbaar te maken.  

 

Vanuit het O.B.J. in Limburg hebben we de teamvergaderingen waarbij de behandelde 

dossiers en de eventuele knelpunten uitgebreid worden besproken en dit in functie van het 

verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening. 

Mogelijke meetpunten zijn o.a. het toegankelijker maken van de hulpverlening, evaluatie met 

de hulpverlener zelf, subjectieve beoordelingen vanuit de behandelde individuele dossiers en  

de tevredenheid van de doelgroep. 
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