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Hoofdstuk 1 Visie op kwaliteitsbeleid
In 2018 werd er stilgestaan bij wat ons motiveert om de kwaliteit te verbeteren en hoe wij ons willen
organiseren om hieraan te werken, zowel op het vlak van de organisatie, de kernprocessen, het betrekken
van gebruikers en bij het kwaliteitsproces.
Onze belangrijkste focus in 2018 was van start gaan met een kwaliteitshandboek o.a. met het opstellen van
een inhoudstafel en het opnemen van bestaande informatie en documenten.
Er gebeurde geen zelfevaluatie aan de hand van vragenlijsten uit Prose in 2018 (dit gebeurde eind 2016).
In functie van de opstelling van dit kwaliteitsverslag werd er in 2019 met het team stilgestaan waar wij ons
positioneren in het kwaliteitsproces. De kwaliteitscyclus werd nog niet bepaald.

Hoofdstuk 2 Kerncijfers 2018
2.1

Cijfers adviserend en participatief consult

In 2018 gingen we van start met een gemeenschappelijk registratie instrument voor de 4 OTA’s. Gezien
dit een instrument is dat in de kinderschoenen staat en dat er geleidelijk aan afspraken werden gemaakt,
of rubrieken werden aangevuld om het gebruiksvriendelijker te maken, wordt het duidelijk dat een
handleiding een noodzaak wordt bij het invullen van het instrument (zie planning 2019).
Er werden 32 adviesvragen gesteld. 13 vragen kwamen rechtstreeks als adviesvraag binnen.
De vraagstellers waren heel divers en kwamen vooral uit andere sectoren. 10 vraagstellers kwamen
uit een gemeente, school, CLB, opvoedingswinkel. Vier vragen betroffen jongeren met een Afghaanse
herkomst. 19 adviesvragen werden geregistreerd binnen de lopende dossiers.
Volgens onze erkenning dienen we minimaal 100 dossiers participatief te ondersteunen.
In 2018 werden er 153 dossiers participatief ondersteund door het OTA Limburg.
Het totaal aantal interventies was 1012. Gemiddeld zijn dit 6.6 interventies per dossier.

Totaal

Aantal interventies

Aantal interventies

Aantal interventies

Aantal interventies

2015
643

2016
715

2017
761

2018
1012

Van de 153 dossiers liepen er 44 uit vorige jaren door en waren er 109 nieuwe dossiers.
Dossiers 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2008
Totaal

109
20
6
10
2
2
3
1
153

3

De stijging van het aantal interventies en het aantal nieuwe dossiers in 2018 is een opvallend gegeven. Het
kan verklaard worden doordat het team voltallig was, maar ook door het soort vragen die ons bereikten.
We stellen vast dat de dossiers die komen uit de landen van West Azië een grotere intensiteit vragen.

2.2

Cijfers nieuwe dossiers 2018

In totaal werden er 109 nieuwe dossiers opgestart in 2018 (dit waren er 79 in 2017). Deze stijging heeft
vooral te maken dat er meer vragen uit West-Azië en Oost-Europa binnenkomen. Deze dossiers vragen vaak
een hogere intensiteit aan interventies en in 50% werden onze vrijwilligers hierbij betrokken.
Waar gebeurde de ondersteuning?
51% van de interventies gebeurden aan huis, 39 % vonden plaats op een dienst, 6,8% was netwerk overleg,
1,8% dossierbesprekingen/vraagverheldering en een restcategorie onbekend.
De gemandateerde voorzieningen waren in 71 dossiers betrokken of waren de vraagsteller. Vanuit de
voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg kwamen er 34 vragen (20 residentieel en 14 ambulant). Slechts
4 dossiers werden ondersteund binnen de geestelijke gezondheidszorg en 1 dossier vanuit het VAPH.
Aanmelders
geestelijke
zorg
gezondheids

bu

am
lan
t/d
ien
n

ste
residentiële voorzieningen

gem
voo anda
rzie teer
nin de
gen

De diverse herkomstlanden van de cliënten van de hulpvragers vertellen iets meer over de complexiteit en
de superdiverse samenleving waarin we wonen. We registreerden 29 diverse landen(1). De grote
diversiteit uit zich ook in de verschillende talengroepen (32). Opvallend blijft de stijging van het aantal
ondersteuningsvragen voor cliënten uit West Azië (13.8%): Afghanistan, Syrië, India, Irak en Pakistan.
Uit Europa komen er 23.8 % gezinnen en uit Europa (niet EU) is dit 38.5 %. De ondersteuningsdossiers van
gezinnen met een Turkse (n= 33) of Marokkaanse (n= 13) origine scoren traditioneel het hoogst, hoewel ze
in aantal afnemen.

Jaartal
Turks dossier
Marokkaans dossier

Vergelijking 2017 - 2018
2017
54
20

2018
33
13

(1) Indeling volgens jaarverslag Myria: http://www.myria.be/files/Hoofdstuk_2.pdf
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Grafiektitel
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0-6
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2.3

7-12
18

West Azië

46 dossiers van meisjes

13-18
55

Noord afrika

Sub Saharaans

Onbekend
Oost-azië

8 dossiers als gezin aangemeld

+18
2

Foute registratie
3

Coaching en vormingsvragen

Om onze opdracht tot een goed resultaat te brengen zetten we in 2018 in op vorming. Zowel binnen het
project, als binnen de algemene werking worden kennis en vaardigheden aangescherpt.
Bijgevolg ontwikkelde OBJ vzw:
- een workshop rond cultuursensitief werken, met de ontwikkeling van een checklist cultuursensitief
hulpverlenen
- een workshop met informatie over de Irakese en Afghaanse cultuur
- een workshop rond radicalisering
Op 28/11/2018 organiseerde het OBJ vzw een studiedag Kracht om samen bruggen te bouwen. Hier werd
de workshop cultuursensitief werken voor het eerst, tijdens 3 sessies uitgevoerd. Op 13/12/2018 werd de
workhop gegeven binnen een studiedag van Internationaal Comité in Antwerpen.
De workhop werken met vluchtelingen uit Irak en Afghanistan werd eveneens in drie sessies gegeven op de
studiedag van 28/11/2018.
We organiseerden 2 interne vormingsavonden voor onze vrijwilligerswerking. Thema van de eerste
avond was de voorstelling van de jeugdzorg en de positie van het OBJ en het bespreken van de procedure
vrijwilligers. De tweede avond stond in het licht van het thema cultuur sensitief ondersteunen.
Er werd coaching gegeven rond werken met jongeren die dreigen te radicaliseren. Een aantal teams in de
jeugdzorg worstelen met dit thema. Naar aanleiding van deze vragen heeft het OBJ vzw een eigen PPT ontwikkeld. Op deze wijze nemen we het thema ter hand en gaan er zelf verdiepend mee aan de slag.
Aantal gestelde coaching vragen: 7
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* Eén residentiële voorziening in de jeugdzorg sprak ons aan omwille van een crisissituatie in de
organisatie, waarbij culturele thema’s meespeelden. Er waren meerdere contacten om de vraag
te verhelderen en om de methodiek Trenziria toe te lichten. Omwille van het vertrek van de coördinator
van de leefgroep ging het uiteindelijke programma met de jongerengroep niet door.
* In dezelfde organisatie was er een coaching rond Roma-cultuur.
* Er waren 2 uitgebreide casusbesprekingen met een leefgroep begeleider van een residentiële voorziening en 1 casusbespreking bij een gemeenschapsinstelling betreffende vermoedens van radicalisering.
* Er was nog één coaching van een organisatie die het thema cultuursensitief hulpverlenen en werken met
diverse culturen op een interne vormingsdag inplanden.
* Er was 1 (betalende) coaching van een OCMW rond de Roma-cultuur.

2.4

Netwerking

Het OBJ nam deel aan heel wat netwerkoverleg.
Met de coördinatoren van de OTA’s kwamen we 8 keer samen. We zijn zoekende om de werkingen nog
meer op elkaar af te stemmen. Hiertoe dienden we eind 2018 een aanvraag in bij de Koning Boudewijn
Stichting om ondersteunend middelen te genereren. We lopen een traject met Jongerenwelzijn en de
koepels om het OTA in de toekomst te reglementeren.
Aan de vergaderingen van het Vlaams Welzijnsverbond werd deelgenomen, zowel beleidsvergaderingen als
werkgroepen. Er werd deelgenomen aan de kwaliteitsdagen, aan het Platform Preventie van radicalisering
Limburg (organisatie VVSG).
We namen deel aan het vooronderzoek diversiteit in de jeugdhulp dat ontwikkeld werd vanuit de
cliëntenparticipatie van het IROJ.
Profilering van het OBJ kwam specifiek aan bod door overleg en afstemmingsrondes met onze partners:
regioverantwoordelijken jeugdzorg, het Vertrouwenscentrum en de directies bijzondere jeugdzorg (LPJ).
Het OBJ sloot aan bij de partners die Werf 1 in Limburg organiseren vanuit het belang om in de rechtstreeks
toegankelijke hulp zo snel mogelijk ingezet te kunnen worden. 0,75 VTE wordt ingezet vanuit het OBJ. In het
najaar van 2018 sloten we aan bij de stuurgroep Noord (1 gezin 1 plan) en Oost (De plantrekkers).

2.5

Cijfers projectwerking

7 adviesvragen werden beantwoord. 6 situaties betreffen het thema vluchtelingen.
16 dossiers werden ondersteund binnen het project ‘Cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter
ondersteuning van de impact van de vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’.
Dit betrof 13 vluchtelingendossiers en 3 dossiers waar sprake was van verontrusting i.v.m. radicalisering.
6 vormingen en 4 team coachings gebeurden.
Meer informatie zie het eindrapport 2018.
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Hoofdstuk 3 Zelfevaluatie
3.1

Beschrijving van het evaluatieproces

In navolging van de erkenning als werkvorm (OTA) in 2014, beslisten de 4 OTA’s om samen te werken
aan de kwaliteitszorg. 2015 stond in het teken van de ontwikkeling van een gezamenlijke missie en visie.
In 2016 werd een eerste zelfevaluatie gehouden aan de hand van een op maat van de OTA’s Prose versie.
De evaluaties werden langs elkaar gelegd en daaruit werden er acties voor 2017/2018 bepaald.
Elk OTA kan nog eigen specifieke kwaliteitsacties ondernemen.
Omwille van ziekte van de coördinator van OTA Limburg stonden de meeste acties in 2017 on hold. Er
werd geen eerste meting georganiseerd in 2017. In het kader van dit verslag werd er voorjaar 2018 wel
een ad hoc evaluatie gehouden. Ook in 2018 werd een eerste meting niet behaald. Deze staat ingepland
september 2019. Prose wordt gebruikt om de actiepunten en de planning van 2020 voor te bereiden.
In 2019 wordt er tijd vrijgemaakt bij een medewerker die zich expliciet toelegt op de ontwikkeling van het
kwaliteitshandboek. Op een teamdag werd de planning van 2019 gemaakt.

3.1.1 Nulmeting: eind 2016

In samenspraak met de 4 OTA’s werd er beslist om in 2016 de nulmeting te organiseren. Vijf medewerkers
van het OTA Limburg (1 coördinator en 4 intercultureel ondersteuners) vulden half november 2016 de
Prose vragenlijsten in.

3.1.2 Situatie 2018

Op het team van 9 en 16 april 2019 werden de realisaties van 2018 besproken. Het zelfevaluatiesysteem
werd gezamenlijk ingevuld op het team van 16/04/2019. De scores worden dus gedragen door het team.
Omwille van de schaalgrootte (4,61 VTE voor OBJ vzw) van een OTA is het niet evident om aan een
kwaliteitshandboek te werken. Zowel de coördinator als de medewerkers hebben zeer diverse taken
en er is geen ondersteunende functie. Desalniettemin hebben we toch kleine stapjes vooruit gezet.
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3.2

Sjabloon scores

Naam Inrichtende Macht:
OBJ vzw
Naam Organisatie:
OBJ vzw
Erkenningsvorm:		 OTA

Zelfevaluatie
Kwaliteitszorg

Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en instrumenten
Verbetertraject

2015

2016

2017

2018

1
1
1
1

1
2
1
1

1
2
1
1

2
2
1
1

1
0
1
1
1

1
0
1
1
1

1
0
1
1
2

2
1
2
1
2

1
1
1

1
1
2

2
1
2

3
2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

1

2

2

2

2

2

2

2

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossier beheer

Gebruiksresultaten
Klachtenbehandeling
Gebruikers tevredenheid
Effect van de hulpverlening

Medewerkersresultaten
Personeels tevredenheid
Indicatoren en kengetallen

Samenlevingsresultaten
Waardering strategische partners
Maatschappelijke opdrachten
/tendensen

3.3

Motivering scores

3.3.1 Kwaliteitszorg

Organisatie en visie
We geven onszelf een score twee. Er is een kwaliteitsverantwoordelijke in de organisatie (de coördinator)
er is een visie op kwaliteit en de organisatie volgt het kader van de integrale kwaliteitszorg betreffende de
diverse domeinen.
Betrokkenheid
Medewerkers worden betrokken in het beleid dit gebeurt zowel binnen het team (via het informeren over
extern maar ook intern beleid met name informatie uit het coördinatorenoverleg van de OTA’s als uit de
Raad van Bestuur), als via extra team dagen waarbij zowel wordt stilgestaan bij strategie en ontwikkeling,
als evaluatie. De Raad van Bestuur is sterk betrokken op het kwaliteitsbeleid. Hierop scoren we ons op
niveau 2.

8

Methodieken en instrumenten
Het OTA Limburg scoort zichzelf hier op niveau 1+. Het kwaliteitshandboek is in ontwikkeling en er is
een kwaliteitsbeleid. OTA gebruikt het Prose instrument om de zelfevaluatie uit te voeren, en hanteert
het zelfevaluatie instrument van jongerenwelzijn.
Verbetertraject
We scoren hier op niveau 1, er is nog geen systeem. We staan echter wel verder als in 2017, we scoren
onszelf op een 1+. Door te werken met evaluaties en met een planning en deze samen te bespreken wordt
er wel reeds aan verbetering gewerkt. In 2019 worden deze ontwikkelingen verder doorgedreven.

3.3.2 Kernprocessen

De groei niveaus van de kernprocessen zijn ondertussen afgestemd op de specifieke OTA werking. Een OTA
medewerker wordt geïntroduceerd in een lopend hulpverleningstraject en is zelf niet de hulpverlener.
Een OTA medewerker heeft zeer veel aandacht voor het zoeken van aansluiting, vertrouwen, zorgzaam
omgaan met zowel de cliënt als de hulpverlener. OTA medewerkers zijn niet voor niks bruggenbouwers,
of om het met een ander beeld te zeggen: OTA medewerkers zijn het WIFI syteem dat zorgt dat er terug
verbinding en aansluiting is. Zonder WIFI kan je niet op het netwerk.
Onthaal van de gebruiker
Er zijn mondelinge en schriftelijke afspraken rond hoe een eerste interventie verloopt en afspraken wat je
wel/niet kan. Deze informatie werd ook gedeeld via onze nieuwe folders en de website, hier vinden
hulpvragers formulieren om hun vraag te stellen. Dus scoren we ook op een niveau 2.
Doelstellingen en handelingsplan
Dit item lijkt niet van toepassing op het eerste zicht, gezien het de hulpverlener is die verantwoordelijk is
voor het doel en handelingsplan. Door aan vraagverheldering te doen en te bevragen welke cultuursensitieve ondersteuning de vrager nodig heeft, wordt de doelstelling van de ondersteuning wel helder.
Dit wordt systematische bevraagd. Vandaar scoren we onszelf hier op een niveau 1.
Afsluiting en nazorg
Hier scoren we niveau 1+, het registratie instrument voorziet een rubriek afsluiten van het dossier, maar dit
wordt op dit moment ad hoc toegepast. Zie planning 2019
Pedagogisch profiel
De medewerkers genieten professionele vorming en stemmen hun visie op hulpverlening af. Ze houden
daarbij zowel rekening met de visie van het OTA, en stemmen zich af op de hulpverlener en cliëntsysteem
waarmee wordt samengewerkt. Dit gebeurt nog ad hoc, en scoort dus op niveau 1.
Een paar voorbeelden van gevolgde vorming: taal geven aan verontrustende situaties, driedaagse
contextuele en 5 daagse geweldloos verzet, de methodiek Trenziria, TOPOI, Superdiversiteit, …
Bovendien zetten de OTA’s in op gezamenlijke vorming Train the Trainer, een ondersteuning bij het
ontwikkelen van eigen vormingspakketten. Ook de 2 IPO vergaderingen zorgen voor afstemming tussen
alle OTA medewerkers (één thema was evaluatie van het registratie instrument, op de andere vergadering
werd de workshop cultuursensitief werken van het OBJ voorgesteld met de vraag naar feedback van
de collega’s.
Dossier-beheer
Alle medewerkers registreren hun dossiergegevens volgens vaste afspraken en binnen hetzelfde
instrument. Vanaf januari 2018 werd het gemeenschappelijke gehanteerde registratiesysteem van
de OTA’s voor het OTA Limburg operationeel. Tijdens een IPO was er aandacht en afstemming om het
instrument bij te sturen. We scoren hierdoor op een niveau 2.
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3.3.3 Gebruikersresultaten

Klachtenbehandeling
Hier situeren we ons op niveau 3: er is een procedure ontwikkeld, deze werd intern en extern
gecommuniceerd.
Gebruikerstevredenheid over hulpverleningsprocessen, over hulpuitvoering, over inspraak en
Participatie
We scoren ons hier op niveau 2. We werkten mee aan het vooronderzoek diversiteit in de jeugdhulp
(een initiatief van het IROJ Limburg), dat de tevredenheid van gezinnen met een migratieachtergrond in
de jeugdzorg onderzocht. Verschillende cliënten die OTA Limburg ondersteunde werden door studenten
bevraagd. Het OBJ werkte mee aan de voorbereiding van het onderzoek, gaf feedback op de vragenlijsten
en is lid van de stuurgroep van het onderzoeksteam.
Effect van de hulpverlening
Hier scoren we op niveau 1. Met OTA Vlaanderen is er de intentie om systematisch tevredenheid te meten.
Dit item wordt ook mee opgenomen in een verbetertraject gesitueerd binnen het algemeen thema van
jongerenwelzijn om te werken rond indicatoren en effect van de hulp in 2019 en 2020.

3.3.4 Medewerkersresultaten

Personeelstevredenheid
We scoren hier op het niveau 2. Bij aanvang van elk team wordt er stilgestaan bij zowel frustraties als good
practices van de afgelopen week. Medewerkers kunnen steeds terecht bij de coördinator en als ze hierbij
niet terecht kunnen, mogen ze rechtstreeks de voorzitter aanspreken. In het kader van klachten is het ook
de voorzitter die de medewerkers kunnen aanspreken (volgens het arbeidsreglement).
Medewerkers kunnen zich ook vormen en werken aan hun ontwikkeling.
Er is een overzicht van de gevolgde vorming 2018.
Vrijwilligers worden intern gevormd. In 2018 waren er 2 vormingsavonden en er werd een vragenlijst
ingevuld om de vrijwilligerslijst te updaten.
Indicatoren en kengetallen
Score 2, de organisatie houdt een aantal gegevens systematisch bij.

3.3.5 Samenlevingsresultaten

Waardering strategische partners: we scoren onszelf hier op het niveau 2.
Vanuit het stakeholdersoverleg van 2016 kreeg het volgende in 2018 aandacht:
- Er werd meer ingezet in de ontwikkeling en uitvoering van vorming. Thema’s waren vluchtelingen,
cultuursensitief werken en Roma. Hiermee komen we tegemoet aan de nood om onze kennis te delen.
- Drie workshops werden ontwikkeld:
o Cultuursensitief hulpverlenen
o Werken met vluchtelingen uit Afghanistan en Irak
o Werken in situaties van radicalisering
- We ontwikkelden een checklist cultuursensitief hulpverlenen. Dit instrument staat op onze
website (https://www.objlimburg.be) en is voor elkeen toegankelijk.
- Er waren overleg momenten met onze verwijzers (de gemandateerde voorzieningen en de
voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg) met de bedoeling onze positionering te verduidelijken.
- Via onze blog (https://www.objlimburg.be/obj-blog/) informeren en sensibiliseren we onze partners.
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Maatschappelijke opdrachten/tendenzen
- We participeerden aan een wetenschappelijk onderzoek rond cliënten tevredenheid en participatie
in opdracht van het IROJ Limburg. De doelgroep betrof jongeren en hun gezinnen met een migratie
herkomst.
- Met de projectwerking zetten we in op twee belangrijke maatschappelijke thema’s: hoe werken met
vluchtelingen en hoe werken met situaties van radicalisering.
- De OTA’s waren vertegenwoordigd op meerdere fora.
- Het OBJ nam actief deel aan de ontwikkeling van Werf 1 en dit mondde uit op actieve participatie aan
deze nieuwe aanpak in de jeugdzorg. Door de beïnvloeding, uitwisseling hopen we een eye-opener te
zijn voor meer hulpverleners en kunnen we ons aanbod ook meer bekendmaken en preventief werken
binnen de jeugdzorg.

3.4

Bespreking verbeteracties gekoppeld aan de scores van de
zelfevaluatie

3.4.1 Kwaliteitszorg

Organisatie en visie
De voorlopig ontwikkelde visie op kwaliteit werd opgenomen in het kwaliteitshandboek.
Verbetertrajecten
- Verschillende acties in het kader van de GDPR werden uitgevoerd: de privacyverklaring werd op de
website geplaatst, mailcontacten werden uitgezuiverd, de website werd GDPR proof gemaakt en er
werd een aanvang gemaakt van een register. De andere actiepunten uit 2018 dienen opgenomen te
worden in 2019 (akkoord van derden en een akkoord ondersteuning van het cliëntsysteem).
- Het protocol grensoverschrijdend gedrag werd besproken op het team en in het kwaliteitshandboek
opgenomen.
- Er was geen zelfevaluatie, deze wordt ingepland in 2019.
- Het vormingspakket cultuursensitief hulpverlenen werd gerealiseerd alsook de checklist cultuursensitief
hulpverlenen. We zijn hierbij vertrokken door stil te staan bij indicatoren. We hebben in eerste instantie
met ons team de oefening gedaan, daarna met onze vrijwilligers en uiteindelijk ook met de groep OTA
medewerkers op een IPO. De workshop cultuursensitief werken werd ervaringsgericht opgebouwd.
Deze workshop werd geëvalueerd op onze vrijwilligersavond, alsook op het IPO.
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- Het VTO-beleid: een voorbereidend onderzoek gebeurde, er is een aanzet tot VTO-kader. Omdat er
voorrang wordt gegeven aan de vereisten van de GDPR-wetgeving werd het VTO-beleid naar achter
geschoven.

3.4.2 Kernprocessen

Onthaal gebruiker
- De procedure vrijwilligers werd verbeterd, besproken met de vrijwilligers en gefinaliseerd in het
kwaliteitshandboek.
- De folders voor de vrijwilligers en voor het OBJ werden gedrukt en verdeeld naar aanleiding van de
diverse overlegmomenten, de studiedag 28/11/2018, talen- en sociale scholen, of bij individuele
contacten.
- Op het IPO, gezamenlijk uitwisselingsmoment van de OTA’s, werden eerste bevindingen ter
verbetering van het gemeenschappelijk gebruikte registratie instrument geformuleerd. Een aantal
van die verbeteringen werden uitgevoerd. De punten waar wijzigingen in het programma voor dienen
te gebeuren werden on hold gezet gezien het hoge kostenplaatje.

3.4.3 Gebruikersresultaten

Klachtenbehandeling
- De procedure rond klachten werd volledig uitgevoerd: bespreken van de procedure op het team,
aanmaken van een register, en opnemen op de website en in het kwaliteitshandboek.
Gebruikerstevredenheid
- De OTA’s ontwikkelden een tevredenheids vragenlijst. Deze werd een eerste maal afgenomen in 2016
en wordt herhaald in 2019.

3.4.4 Medewerkersresultaten

Personeelstevredenheid
- 15/03/2018 ging onze teamdag door in Bokrijk. Een andere locatie, een dag met de focus op visie,
missie, waar willen we naar toe. De betrokkenheid van de medewerkers in het invulling geven aan de
dag werd als heel positief ervaren. Ondanks het “zware” thema gingen we allen heel tevreden naar huis.
We hadden een duidelijke richting bepaald. De oefeningen van de collega’s (zie programma) waren korte
oefeningen van een paar minuutjes, ze waren bedoeld om te ontspannen en om te verbinden.
Het waren echte opkikkertjes in het geheel.
Samen bepaalden we aan welke prioriteiten we wilden voorrang geven. Profilering, vorming volgen,
duidelijk onderscheid tussen “wat is een advies”, “wat is een participatief consult”, “een onderscheid
tussen een professionele medewerker en een vrijwilliger” waren de thema’s met de hoogste prioriteit.
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Programma teamdag 15/03/2018

Stilstaan bij de werking
, strate

gie en planning

Onthaal 9 u oefening van
een collega
Start 9u15
- Overzicht van de dag
- Ervaringsoefening
- Inleiding op het thema
(wat we gaan doen en wa
t we niet gaan doen)
- Overlopen EFQM sch
ema met concrete thema
’s, aanvullingen maken
10u Oefening van een col
lega
10u10 – 12u10
- Score geven aan punte
n (tussen 0 en 10), individ
ueel, in groep bespreken,
waarom vind je iets belan
grijk, welk idee heb je erb
ij? Info preventie: Tugba
- Waarvoor we staan
- Waarvoor we gaan
- Grote doelstellingen
Na een uur een oefening
van een collega
Pauze van 12u10 tot 13u1
0
13u10 14u10
- Kernprocessen: partic
ipatief en adviserend con
sult
- Differentiatie professio
neel medewerker en vrijwi
lligers
- Profilering tov andere
diensten
14u10-14u20 oefening van
een collega
14u20 – 15u20
- Coaching en vorming
: cultuur sensitief vorme
n: info Soumia en Tugba
- Profilering tov andere
diensten
15u20- 15u30 oefening
van een collega
15u30- 16u afspraken voo
r verder vervolg van deze
dag en evaluatie van de
dag

- Individuele gesprekken met de coördinator
Door alle drukte kwamen deze gesprekken er niet in 2018, ze werden begin 2019 ingepland.
Het doel was om individueel stil te staan bij noden en behoeften, evaluatie van de samenwerking
(medewerker-coördinator) en een vooruitblik op de toekomst.
- Teambuilding
In alle drukte is het er niet van gekomen om even op een luchtiger manier stil te staan bij de team
samenwerking.
- IT-deskundigheid: er was een IT-switch, met de bedoeling om in Sharepoint te werken, maar dit werd
nog niet volledig doorgevoerd. Vandaar was de vorming nog niet nodig.
- Train the trainer: dit was een opleiding van 3 dagen met een externe trainer met de 4 OTA’s samen.
De focus lag op hoe ontwikkel je vorming. Deze opleiding gaf aan ons team alvast een enorme boost
om met vorming en coaching aan de slag te gaan.
- Indicatoren en kengetallen: we stonden rond dit onderwerp stil op verschillende momenten, en deze
oefening mondde uit in de checklist cultuursensitief hulpverlenen. Uiteraard is dit nog maar een
aanzet om hulpverleners te triggeren en om verder na te denken over indicatoren.
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Hoofdstuk 4 Kwaliteitsplanning 2019
4.1

Een korte toelichting bij de verbeteracties

4.1.1 Een aantal acties van 2018 dienen nog verder afgewerkt

Verfijnen van de workshop Cultuursensitief Hulpverlenen: de uitgewerkte PPT en de checklist van vorig
jaar zijn het uitgangspunt. Er is een medewerker die zich toespitst op dit thema. Op basis van evaluaties en
verwoorden van noden van deelnemers van de eerste workshops (in 2018) en op basis van binnenkomende
vragen wordt de PPT verder kwalitatief uitgewerkt.
PPT Roma: er waren verschillende vragen naar werken met Roma eind 2018, begin 2019. Ook dit thema
willen we fine tunen en als resultaat een geüpdate PPT ontwikkelen.
Acties in het kader van de GDPR: we dienen nog verder stil te staan met de OTA’s rond het register, en
de samenwerkingsmodaliteiten in functie van de veiligheid onderzoeken en uitvoeren (overeenkomst
met derden, en akkoord ondersteuning cliëntsysteem).

4.1.2 Gezamenlijke acties met de OTA’s

- We lopen een gezamenlijk traject in kader van hererkenning en financiering van de OTA’s met het
Agentschap Opgroeien. We verbeteren de samenwerking van de OTA’s in functie van kwaliteit en
efficiëntie winst. We willen intern zowel met het coördinatieteam, met de raden van bestuur en de
medewerkersgroep zoeken naar meer geformaliseerde samenwerking tussen de OTA’s. We dienden
hiertoe, herhaaldelijk een ondersteuningsaanvraag in bij de Koning Boudewijn Stichting, maar tot op
heden werd deze vraag niet goedgekeurd. Het struikelblok blijkt telkens dat men enkel met middelen
wil over de brug komen als de OTA’s zich al formeel als éénheid hebben gevormd.
- VTO-beleid: er wordt een eerste voorstel tot visietekst ontwikkeld en besproken op het coördinatieteam.
- Visie op effectmeting en indicatoren: op basis van de PDCA-cyclus wordt er informatie uitgewisseld
zowel binnen het coördinatie groep als bij de intervisiegroepen kwaliteit. Er wordt een planning gemaakt
binnen het coördinatieteam om hier systematisch aan te werken. Er wordt visietekst ontwikkeld en
concrete acties tot uitvoering geformuleerd. Medewerkers worden hierin betrokken.
- Het kwaliteitsbeleid en -systeem alsook een gezamelijke inhoudsopgave voor het kwaliteitshandboek
worden afgestemd en verder uitgewerkt.
- Vorming organizeren rond beroepsgeheim.

4.1.3 Nieuwe verbeteracties 2019 OBJ vzw

- Diversiteitsbeleid: naar aanleiding van ons thema vorig jaar (ontwikkelen van een programma rond
cultuursensitief werken en de checklist) werken we, naast onze visie van de OTA’s, een visietekst uit rond
diversiteit.
- Verbeteren van de kernprocessen: in het kader van de nauwere samenwerking, het kwalitatief
werken, nieuwe verwachtingen vanuit Agentschap Opgroeien gaan we aan de slag met het uitwerken
van onze kernprocessen. We zetten in op het proces van het dossier en werken de nodige procedures
uit. Er wordt een handleiding uitgewerkt over “Hoe gebruik ik het registratie instrument ?”.
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- Stakeholdersoverleg: omdat het vorige stakeholdersoverleg reeds 3 jaren geleden plaatsvond en er heel
wat wijzigingen zijn in de werking van het OBJ willen we najaar 2019 onze stakeholders raadplegen om
mee invulling te geven aan de vernieuwingen in de werking en de samenwerking.
- Kwaliteitscheck met Prose: eind van 2019 willen we een kwaliteitsmeting doen aan de hand van dit
programma om ons handvatten, focus te geven voor toekomstige ontwikkelingen.
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meewerken aan het onderzoek cliëntenparticipatie (IROJ)
- publiceren checklist cultuursensitief hulpverlenen
- verfijnen workshop cultuursensitief hulpverlenen
- samenwerken met UCLL: creatief traject focus op kwaliteiten
- zelfevaluatie 1ste meting (Prose)
- VTO en personeelsbeleid (met OTA Vlaanderen)
- verbeteren van de kernprocessen

betrokkenheid

methodieken en instrumenten

verbetertraject

visie en afspraken

afsluiting en nazorg
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stakeholdersoverleg
- betalende opdrachten - strategie ontwikkelen
- thematische vorming (vredevol samenleven in diversiteit)

waardering van de strategische partners

maatschappelijke opdracht en tendensen

SAMENLEVINSRESULTATEN

indicatoren en kengetallen

personeelstevredenheid

- bepalen van aandachtsgebieden 2019 (teamdag)
- individuele gesprekken met coördinator
- teambuilding
- inzetten op IT-deskundigheid (vorming)
- inzetten op train de trainer-deskundigheid (vorming)
- vorming beroepsgeheim (met OTA Vlaanderen)

ontwikkelen van visie op effect en werken met indicatoren (met OTA Vlaanderen)

effect van de hulpverlening

MEDEWERKERSRESULTATEN

ontwikkelen van een procedure ‘tevredenheid van de gebruiker’

maanden

gebruikerstevredenheid

klachtenbehandeling

GEBRUIKERSRESULTATEN

gebruikersdossier

handleiding registratie instrument

vraagverheldering op verschillende proces momenten

doelstellingen en handelingsplan

pedagogisch profiel

vorming vrijwilligers, integreren in nieuwe aanpak

onthaal gebruiker

KERNPROCESSEN

- kwaliteitsbeleid en -systeem (met OTA Vlaanderen)
- acties in functie van de GDPR (register, overeenkomsten met derden,
akkoord ondersteuning/folder minderjarige en zijn gezin)
- diversiteitsbeleid
- traject met Jongerenwelzijn in functie van verdere erkenning OTA’s
- gezamenlijk traject OTA’s (met externe partners)

organisatie en visie

INPUTFACTOREN: KWALITEITSZORG
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4.2
Overzicht acties

