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dank voor de steun en betrokkenheid 

 

 

 

www.aginsurance.be  

AG Insurance Solidarity is een partner die ons nauw aan het hart ligt. We wisten ons sterk 

gesteund door hun bijdrage om onze infrastructuur brandveiliger te maken (branddeuren) en onze 

studiosysteem uit te breiden. 

 

 

www.sk-fr-paola.be  

Voor culturele en ontspannende activiteiten deed de Stichting Koningin Paola een duit in het zakje. 

We mochten ook eerder al op steun van de Stichting rekenen. 

 

De leden van de Algemene Vergadering van Bethanie deden ook dit jaar een financiële bijdrage 

aan de werking.  

Dank aan eenieder!  

 

Sedert 2016 is onze organisatie erkend om fiscale giften uit te reiken en dit vanaf een gift van 40 €. 

Wie onze werking wil steunen kan dit doen door een gift op BE05 7430 6505 4375. Giften worden 

aangewend voor educatieve activiteiten met de jongeren. 
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Beste lezer, sportliefhebber,  

 

Je zult merken dat het jaarverslag 2016 doorspekt is met termen uit de voetbalwereld. We gaan 

daarbij niet voor de negatieve connotaties. Je zou immers ook de verbinding kunnen maken naar 

hooliganisme of naar gokpartijen of de macht van het geld.  

Voetbal is vooral een teamsport, een familie van spelers en supporters (‘‘tous ensemble’’). We zijn 

gevoelig voor sportiviteit en fairplay.  

Sport was in 2016 een belangrijk thema binnen de werking. Het tweede jaar van het sporttraject dat 

uitgezet werd met alle CANO-organisaties, ondersteund door het Vlaamse Ministerie van Sport. 

We hopen dat we erin geslaagd zijn om in onze werking een sportcultuur te creëren dat dit aflopend 

project overstijgt. Een goede basis legden we alvast met de organisatie van de Bethanie-Cup. Diverse 

organisaties uit het werkveld namen deel aan onze sportieve namiddag.  

En voor het eerst in onze geschiedenis konden we met een aantal jongeren op (lowbudget) 

skivakantie.  

2016 bracht ons de start van een nieuwe erkenning om de uitstroom uit de gesloten 

gemeenschapsinstelling te bevorderen. In 2017 wordt dit uitgebreid met nog drie extra 

begeleidingen. We zijn blij met het vertrouwen dat de overheid in deze in onze werking stelt.  

Onze medewerkersploegen werden herschikt. We hebben nu drie autonome teams: team verblijf, 

team dagbegeleiding en team contextbegeleiding. Niet om elk op een eiland te functioneren maar 

om zowel de eigen invalshoek én de totale samenwerking als organisatie sterker te maken.  

En die eenheid is belangrijk, zeker als kleine organisatie.  

Er zijn vele uitdagingen die we willen maar ook moeten aangaan. De druk van de niet aflatende 

regelgeving (die in de praktijk tot meer kosten leidt voor de concrete organisaties) maar ook de 

politieke besparingsrealiteit en de druk om meer te doen met hetzelfde (lees: minder) geld. We zien 

in onze cijfers dat dit ook het geval is.  

De verhouding tussen kwantiteit (met de focus op het aantal mensen dat je kunt ‘herbergen’ in 

sociale organisaties als jeugdhulp, woonzorgcentra, huizen voor mensen met beperkingen...) en 

kwaliteit (met de nadruk op emancipatorisch en perspectiefgericht werken, de professionalisering 

van de hulpverleners, het aantal beschikbare hulpverleners, …) komt onder budgettaire druk te 

staan.  

De professionalisering van de sector ontstond door zelfkritiek. Organisaties deden in eigen belang 

teveel aan beheer in plaats van het uitbouwen van een beleid ten voordele van hun doelpubliek, 

luidde het dertig jaar geleden. Sindsdien zijn we steeds verder geëvolueerd en ook de overheid nam 

uiteindelijk stelling in door het eerste kwaliteitsdecreet in 2003. We hopen dat het spanningsveld 

tussen die twee schijnbare tegenstrijdigheden (budget en kwaliteit) niet alleen op papier maar ook in 

realiteit voldoende kwaliteitsgarantie blijft waarborgen. Gras groeit niet door er aan te trekken.  



Begeleidingscentrum Bethanie vzw – Jaarverslag  2016 5 

 

Aan onze medewerkers zal het alvast niet liggen. Zij werken onzichtbaar in de samenleving en voor 

een onzichtbare groep maar met een groot hart en dikwijls in confronterende omstandigheden. 

Dankjewel hiervoor. 

Ik wens je veel leesgenot met dit jaarverslag.  

 

Rudy Van Eeckhout 

Directeur  
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1. Onze spelers en hun supporters: jongeren en hun context 

1.1. Statistieken en cijfers 

Onze organisatie richt zich tot 26 jongeren en hun gezin. Dit gaat echter vaak veel breder. Ook 

andere contextfiguren komen aan bod, zoals broers en zussen, leden van nieuw samengestelde 

gezinnen, ondersteunende figuren etc. Daarnaast zijn er ook de jongeren die we ontvangen in het 

kader van crisisopvang, time-out en zij die gebruik maken van onze ondersteunende module. 

In 2016 werd voor 11 jongeren een begeleiding opgestart. Drie werden aangemeld vanuit de brede 

instap en acht via doorverwijzing vanuit de Jeugdrechtbank (zie bijlage 2). 

De bezetting voor de gehele organisatie bedroeg in 2016 98,15%: 99,75% in de verblijfsmodule, 

100,08% in de module dagbegeleiding en 91,09% in de module mobiele begeleiding (zie bijlage 3). 

 

1.2. Trainingen: activiteiten doorheen het jaar 

Zomerkampen 

Zoals de traditie voorschrijft, trekken we er elke zomer op uit met onze jongeren. Zowel de module 

dagbegeleiding als verblijf organiseren een meerdaagse uitstap. 

In tegenstelling tot andere jaren, overschreden de jongeren 

uit verblijf de grenzen van ons Belgenlandje. Samen met de 

jongeren werd beslist om met een minibusje doorheen 

Frankrijk te trekken: via de Franse Ardennen trokken ze naar 

Parijs om dan de Franse kust aan te doen en zo de lus terug 

tot in Kortrijk af te maken. Het werd een mix van cultuur, 

sport en avontuur. Het bezichtigen van de Eiffeltoren, deel uitmaken van het EK-dorp onder de 

Eiffeltoren, overnachten op een wildcamping ‘in the middle of nowhere’, slapen naast twee ezeltjes 

en een mountainbiketocht in de bergen zijn slechts enkele van de ervaringen die we tijdens deze 

editie hebben opgedaan.  

De jongeren uit dagbegeleiding trokken drie dagen naar 

de Belgische kust en verbleven in ’t Kraaienest van de 

organisatie The Outsider Coast in Nieuwpoort. De eerste 

dag leefden we ons uit aan het strand, installeerden we 

ons en trokken we naar Plopsaqua. De tweede dag was er 

één vol nieuwe en sportieve ervaringen. Er stonden ons 

verschillende uitdagingen boven water te wachten. De 

laserbattle zorgde voor een dosis actie en avontuur. We 

sloten de dag af met een spel vol eetbare dingen. De 3-daagse werd afgesloten met een unieke 

ervaring op zee. Een zeiltocht op de Noordzee om te genieten of om het zelfvertrouwen te verhogen 

of… om te merken dat je geen zeemansbenen hebt. 

‘Zin om weg te trekken, over de 

eigen grenzen te reiken 

voorbij het gezichtsveld van 

dagelijkse dingen…’ 
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Skivakantie 

In februari sloegen een aantal begeleiders van 4 CANO-organisaties (vzw Oranjehuis uit Kortrijk, De 

Wissel vzw uit Leuven, vzw Begeleidingscentrum Stappen uit Gent en wijzelf) de handen in elkaar. 

Een spontaan idee leidde tot een concreet project en resulteerde uiteindelijk in een 5-daagse skireis 

naar Frankrijk. Met 4 jongeren en 2 begeleiders vertrokken we in de krokusvakantie richting 

Vogezen. Hoewel niet alles van een leien dakje liep, werd het een onvergetelijke ervaring en iets wat 

voor herhaling vatbaar is. 

Groentenbakken en kippen 

Nieuw in 2016 waren onze groentenbakken. In de beide tuinen van onze vzw werd in bakken een 

kleine moestuin aangelegd. Op deze manier probeerden we om samen te zorgen voor de natuur en 

het thema gezonde voeding aan te kaarten. Daarnaast werd het ook de verantwoordelijkheid van de 

jongeren om deze groentenbakken te verzorgen. Dit bleek niet altijd evident te zijn en vaak kwam dit 

toch eerder bij de begeleiders terecht. Ondanks dit, konden we in de zomer toch genieten van 

lekkere, zelfgekweekte groenten. 

Een kippenhok met legkippen. Het werd al bijna een legende in Begeleidingscentrum Bethanie. Dit 

jaar werd het dan toch werkelijkheid. We konden enkele maanden genieten van verse eitjes. Ook 

hiervan bleken de verzorging en opvolging niet evident. In 2017 dienen we dit te evalueren.  

Contextavonden- en activiteiten 

Om de verbondenheid met onze jongeren en hun gezinnen te waarborgen, organiseren we doorheen 

het jaar, op het ritme van de seizoenen,  verschillende informele momenten. Op een dergelijk 

moment staan warmte, 

gezelligheid en 

verbondenheid centraal. 

Samen wordt een activiteit 

ingevuld, een maaltijd 

genomen… 

 Voor de jongeren in verblijf 

startte de eerste 

contextavond traditioneel 

met het nieuwe jaar. In thema van de feestdagen worden jongeren en gezinnen uitgenodigd voor 

een korte activiteit en een uitgebreide maaltijd. Alle begeleiders zijn dan ook  aanwezig.  Op de 

tweede dinsdag van de paasvakantie ging voor de jongeren en gezinnen van het dagcentrum de 

paasbrunch door. Workshops worden gevolgd door een uitgebreide broodmaaltijd en een 

paaseierenraap. Ook de zomer wordt op een gelijkaardige manier ingeluid.  

We hadden overigens voor het eerst ons minivoetbaltornooi, de Bethanie-cup, waaraan ook 

vrienden, broers of zussen konden participeren.  

In het najaar werd, ook voor het eerst,  een Halloweenactiviteit georganiseerd vanuit een suggestie 

van een gezin en in samenwerking met hen.  
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Op de laatste woensdag van de kerstvakantie ging ten slotte het jaarlijkse winterfeest door voor de 

jongeren uit dagbegeleiding en hun context. 

 

Cano-sport 

Het project CANO-sport werd opgestart in 2015, maar ook in 2016 gingen we verder aan de slag en 

probeerden we ‘sport’ als thema in onze werking en in begeleiding van jongeren te integreren. We  

kozen er voor om dit te doen onder de naam GIM (Girls & Guys In Motion). Enkele voorbeelden van 

initiatieven die vorm kregen afgelopen jaar: 

- Er werden doorheen het jaar 2016 enkele sporttrajecten georganiseerd waarbij we 

gedurende een 4 tot 5- tal weken met een specifieke sport bezig waren. Deze kwamen tot 

stand na inspraak van de jongeren. Voorbeelden van sporttrajecten waren fitness en 

gevechts- en verdedigingstechnieken. 

- In 2016 organiseerden we onze eerste editie van de Bethanie Cup (minivoetbaltornooi). 

- De samenwerkingen met onder andere sportdienst Kortrijk en collega organisatie Oranjehuis 

werden sterker mede door dit project. Uit deze samenwerking werden enkele mooie 

activiteiten geboren zoals bijvoorbeeld de skireis. 
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2. Technische staf: de medewerkers 

2.1. Raad van bestuur 

In 2016 stelde onze voorzitter Goedele Van Dorpe haar mandaat ter beschikking en dit na 22 jaar 

voorzitterschap. Ze werd opgevolgd door Katherine Vandromme .   

De Raad van bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 

- Voorzitter: Katherine Vandromme - D’Hulst 

- Secretaris: Goedele Van Dorpe – De Coninck 

- Penningmeester: Anne Delfosse – Van Cauwenbergh 

- Bestuurders: Rita Hocke-Boedts, Annemie de Béthune – Drieskens, Katrien Lannoy – 

Mattelaer  

Er waren in 2016 tien vergaderingen van de Raad van Bestuur en één Statutaire Algemene 

Vergadering. 

 

2.2. Medewerkers 

2.2.1. Het team 

In bijlage bevindt zich een overzicht van onze medewerkersploeg op 1 januari 2017. Het is de ploeg 

die het spel moet spelen en die de werking draagt en uitdraagt. 

In 2016 namen we afscheid van 3 medewerkers met een contract onbepaalde duur na een 

dienstperiode van 4, 10 en 12 jaar.  

 

2.2.2. Onze tactiek versterken: vormingen 

Herstelgericht werken 

In 2015 werd reeds een aanzet gegeven tot herstelgericht werken, in 2016 werd dit traject 

uitgewerkt. In samenwerking met Ligand bouwden we verder aan een pad naar een herstelgerichte 

werking en organisatie.  

Herstelgericht werken houdt in dat we van meetaf aan bouwen aan een klimaat waarin we goed 

kunnen samenleven en –werken. Het heeft een vrij groot preventief karakter . 

Doorheen het werkjaar werden nog 2 vormingen aangeboden door Ligand binnen het thema herstel. 

Sensoa 

In het voorjaar van 2016 werden we ondergedompeld in het vlaggensysteem van Sensoa. Dit 

systeem duidt het seksueel gedrag doorheen de ontwikkeling. Elke seksuele gedraging wordt daarbij 

getoetst aan zes criteria : de wederzijdse toestemming, de vrijwilligheid, de gelijkwaardigheid, de 

leeftijd en ontwikkeling en de context van het gedrag. De vorming was in samenwerking met het 
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Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding. De mate van grensoverschrijding wordt aangeduid 

met een vlaggenkleur.    

 

Brandveiligheid 

Er werd beslist om jaarlijks afwisselend in vorming te voorzien naar brandveiligheid en EHBO. Voor 

nachtbegeleiders is het alvast een verplicht nummer, maar ook anderen sloten aan.   In het najaar 

2016 kwam brandveiligheid aan bod. We namen het initiatief en vormden een deelnemersgroep met 

het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding en vzw Jongerenzorg uit St-Denijs.  

In het voorjaar 2017  volgt er dan een EHBO-opleiding.   

 

2.2.3. Naast het veld: zijsprongen 

Personeelsfeest 

Op 6 februari vond ons jaarlijkse personeelsfeest plaats. Alle medewerkers worden uitgenodigd voor 

een gezellige avond met een hapje, een drankje en een maaltijd. Daarnaast worden ook enkele 

mensen in de bloemetjes gezet. De avond wordt afgesloten met een leuke babbel voor wie het rustig 

wil houden of een pasje op de dansvloer voor wie eerder dansbenen heeft. 

Personeelsactiviteit 

Met de jaarlijkse personeelsactiviteit proberen we 

telkens om zo veel mogelijk personeelsleden samen te 

brengen om de onderlinge band te versterken. We 

hebben weinig mogelijkheden om met iedereen af te 

spreken door ons uurrooster. Op deze avond proberen 

we er steeds voor te zorgen dat er niemand van het 

team moet werken zodat iedereen de mogelijkheid 

heeft om deel te nemen. Op deze manier wordt er ook 

gewerkt aan een positieve sfeer binnen het team.  

In 2016 gingen we de uitdaging aan om te ontsnappen 

uit een Escape Room. Wisselend succes stond niet in de weg om er een geslaagde avond van te 

maken. 

Klusdag 

De daglokalen van het dagcentrum waren al langer aan een opfrissing toe. 

Dit jaar sloegen we op 15 november met de medewerkers van de hele vzw 

de handen in elkaar en werden de borstels en verfpotten bovengehaald. De 

ruimtes kregen een moderne toets. Maar naast deze hoofdact werd er ook 

een studio geschilderd en werd het archief opgeruimd.  
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Ontspanning op tweedaagse 

Op onze visie2daagse wordt niet alleen hard gewerkt, maar ook ontspannen. De zoektocht naar de 

mol liep als een rode draad doorheen de tweedaagse, met als hoogtepunt het avondspel op 

donderdagavond. 

Met een vergrootglas op zoek naar mogelijke signalen, hints, woordspelingen… loeren. Alert zijn voor 

tunnelvisies, complottheorieën, sabotages… Dat is met het hele team op zoek gaan naar ‘De Mol’.  

Nieuwsbrieven 

In een digitaal tijdperk lijkt het wat verweesd. Maar we houden voorlopig nog vast aan onze papieren 

nieuwsbrief om ad hoc iedere medewerker zowat tegelijkertijd dezelfde info te geven. In 2016 waren 

het er 19.  
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3. Een terugblik op vorig seizoen: onze inzet 

Visie2daagse 

Voor de vierde keer al gingen we dit jaar met de 

medewerkers op tweedaagse. Ook dit jaar gingen we 

terug naar Jeugdcentrum De Stobbe in Merelbeke, 

dit keer op 13 en 14 oktober 2016. 

Op de eerste dag is het voltallig personeel aanwezig 

en staat kwaliteitszorg  centraal. We evalueerden het 

voorbije werkjaar en zetten de eerste stappen voor 

de thema’s van het komende werkjaar. Dit wordt 

gedaan aan de hand van onze kwaliteitsboom (input-

kernprocessen-output), die vanaf dit jaar ook een meer duurzame vorm aanneemt. 

De tweede dag is voorbehouden  voor de pedagogische medewerkers. Net zoals vorig jaar stond het 

thema ‘herstelgericht werken’ hier centraal , begeleid door Ligand. 

Herstelgericht werken 

Op de visietweedaagse van 2015 werd voor het eerst kennisgemaakt met herstelgericht werken. Het 

werd in 2016 opgenomen in onze kwaliteitsplanning en 

het werd dan ook een centraal item binnen de werking 

van onze organisatie. 

Doorheen het jaar werden nog 2 vormingsmomenten en 

een denkdag voorzien voor alle pedagogisch 

medewerkers. Daarnaast werd een kerngroep opgestart 

waarin verschillende medewerkers zich buigen rond de 

planning van dit traject en de opvolging ervan. Ook 

werden verschillende werkgroepjes opgestart, 

overkoepelend over de verschillende teams, om aan de 

slag te gaan met kernitems binnen het thema herstel. 

We zetten al heel wat stappen in onze weg naar een 

herstelgerichte organisatie, maar dit thema is nog niet afgerond. In 2017 gaan we hiermee verder. 

Implementatie procedure cliëntfeedback 

Vorig jaar werd een succesvol proces doorlopen met studenten van Hogeschool Vives om een 

instrument te ontwikkelen om tevredenheid van jongeren en hun context na te gaan. Doel is niet 

langer om enkel een score te bekomen na afronding van de begeleiding maar om doorheen de 

begeleiding feedback te verzamelen die ook richting kan geven aan de begeleiding zelf. In 2016 bleef 

dit een belangrijk thema, met name de implementatie ervan in onze werking. 

Een herstelgerichte organisatie is: 

- een organisatie waar een veilig leef- 

en leerklimaat gecreëerd wordt door 

voldoende STRUCTUUR gekoppeld 

aan gepaste ZORG 

- waarbij OPEN en GEWELDLOOS 

gecommuniceerd wordt 

- en waarbij ALLE partijen consequent 

worden geappelleerd tot het nemen 

van VERANTWOORDELIJKHEID in het 

opbouwen, onderhouden en 

herstellen van RELATIES 
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De procedure werd geëvalueerd op de verschillende teams en op de personeelsvergadering van 7 

juni 2016. Dit werd door een werkgroep verder opgevolgd en de procedure werd bijgestuurd waar 

nodig. 

Gezien de interesse van andere organisaties in dit thema en deze methodiek, willen we in 2017 

inzetten op het verspreiden ervan. 

Dynamo 

Dynamo duidt op het proces om onze werking flexibel  te hertekenen om als kleine organisatie  zo 

efficiënt en effectief mogelijk te zijn. 

Binnen de begeleiding van onze jongeren, gebeuren  de cateringmaaltijden op woensdagmiddag 

samen met dagbegeleiding en het kleine verblijfsgroepje (dwz de jongeren die niet op studio 

verblijven). Daarnaast gaan er in de vakanties ook op regelmatige basis gezamenlijke activiteiten en 

daguitstappen door, waarbij zowel jongeren uit verblijf als dagbegeleiding aanwezig zijn. Dit is niet 

steeds een evidente combinatie en opdracht en we zijn hier nog verder zoekende in. De meerwaarde 

moet aanwezig zijn . 

Verder bracht dit in de teams ook veranderingen met zich mee. De contextbegeleiders van de 

modules dagbegeleiding en verblijf/mobiel vormen vanaf 2016 één team. Zij begeleiden de context 

van de jongeren over de grenzen van de modules heen. Daarnaast zitten zij wekelijks samen om te 

overleggen rond dossiers, input uit vormingen uit te wisselen, methodieken in te oefenen… 

Bijgevolg zijn de contextbegeleiders uit de module dagbegeleiding niet langer inzetbaar in de 

groepsbegeleidersopdracht. Om hieraan tegemoet werd het team dagbegeleiding versterkt met een 

vierde deeltijdse groepsbegeleider. 

Bethanie zkt boer 

De werkgroep kwam wat moeilijk uit de startblokken, maar eens deze op gang kwam, werd er succes 

geboekt. Er werden heel wat boeren gecontacteerd en uiteindelijk hapten er drie toe.  

We kunnen terecht bij een kinderboerderij in Heestert waar we binnen het kader van daginvulling of 

herstel naartoe kunnen met een jongere die steeds vergezeld is van een begeleider.  We hebben een 

paardenmelkerij in Sint-Denijs waar we terecht kunnen voor hersteldagen en daginvulling  (met 

begeleider) naar gelang de taken die er te doen zijn op het erf. Daarnaast kunnen we er terecht voor  

IB-trajecten en time-out samen met een begeleider. Als laatste hebben we nog de bio-boerderij in 

Heule waar we voorlopig terecht kunnen voor dagbesteding en herstel, maar er is mogelijkheid tot 

latere uitbouw naar time-out met overnachting binnen het gezin.  

Aanvraag bijkomende erkenningen voor mobiele uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen 

Om de uitstroom uit GI De Zande te verbeteren, zet de overheid in op nieuwe intensieve 

contextmodules vanuit private organisaties. Op 1 januari 2016  werden we erkend voor één 

dergelijke begeleidingsvorm.   

De overheid wilde dit versterken door in 2017 met extra modules te starten.  
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We tekenden hierop in  als cano-organisatie  en werden gehonoreerd.  

Op 20 december 2016 werd beslist dat we vanaf 1 april 2017 we er nog eens drie modules bij krijgen, 

waarvan één bedoeld voor de uitstroom naar het zuiden van Oost-Vlaanderen.  Dit behoort immers 

ook tot onze regio in het kader van een eerdere bijkomende erkenning.   
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4. Onze plaats in het klassement: Begeleidingscentrum Bethanie in de 

maatschappij 

Bethanie Cup 

“1-0, 2-0, 3-0…”. Nee, dit is niet het intro-lied van FC De Kampioenen. Eind augustus 2016 

organiseerden we de eerste editie van ons minivoetbaltornooi genaamd “De Bethanie Cup”. Met dit 

initiatief hadden we volgende doelen voor ogen: 

- Als organisatie op een positieve manier naar buiten komen, Bethanie als pion van de 

maatschappij op de kaart zetten. 

- Jongeren – en contextfiguren – aan het sporten brengen. 

- Jongeren, contextfiguren en onze medewerkers dichter bij elkaar brengen. 

  

Met een kerngroepje werden contacten gelegd met de sportdienst van Kortrijk voor de locatie, met 

de cafetaria van de sporthal voor de drankvoorziening en met stad Kortrijk voor bruikbaar materiaal. 

Er werd gezocht naar scheidsrechters en een DJ voor het muzikale pak maar ook naar mensen die  in 

een heerlijke braadworst wilden voorzien.  

Met de hulp van het volledige begeleidingsteam en enkele contextfiguren werd het een mooie – 

weliswaar snikhete – voetbalnamiddag met vzw Oranjehuis als verdiende winnaar van het tornooi. 
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5. Een blik op komend(e) speelseizoen(en): de toekomst 

Versterking van onze samenwerking met de gemeenschapsinstelling De Zande te Beernem  

Vanaf april 2017 worden we erkend voor drie extra begeleidingen van meisjes die uit de gesloten 

gemeenschapsinstelling komen. Doel is om, kort nadat het meisje in de gesloten instelling is 

terechtgekomen, in overleg met de gemeenschapsinstelling en de jeugdrechtbank een actieplan op 

te maken om op een positieve manier een eigen context uit te bouwen. Op die manier wordt de 

gesloten plaatsing zo kort mogelijk gehouden. Twee van deze begeleidingen vinden plaats in West-

Vlaanderen en één is gericht op het zuiden van Oost-Vlaanderen. 

Opmaak van een zorgstrategisch plan als start van een masterplan infrastructuur 

De zorg voor onze infrastructuur is een continue bekommernis in onze sector. Vooral omdat de eigen 

inbreng groot is en de bijdrage van de overheid (via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor 

Persoonsgebonden Aangelegenheden)  aan vele regels gebonden is en bij beschikbare budgetten.  

We wensen een beroep te doen op de subsidies van de overheid en willen in 2017 dan ook zeker de 

eerste fase realiseren, nl de opmaak en de goedkeuring van het zorgstrategisch plan. Dit moet de 

krijtlijnen uittekenen van de gewenste infrastructuur en de opzet van de hulpverlening voor het 

komende decennium. 

Implementatie en afronding van het traject naar een herstelgerichte organisatie 

Zoals eerder vermeld, is het proces rond herstelgericht werken nog niet afgerond. In 2017 willen we 

hier dan ook verder op inzetten. Het doel is om het label van een herstelgerichte organisatie binnen 

te halen. Hiertoe is het essentieel dat ‘herstel’ integraal deel gaat uitmaken van alle niveaus van onze 

werking. 

Om hiermee aan de slag te gaan, zullen we een werkgroep met verschillende personeelsleden 

samenstellen. Zij werken intensief verder binnen dit traject en werken concrete plannen uit. 

Herwerking van het thema onthaal binnen onze organisatie 

Vanuit Jongerenwelzijn en ook ons interne contextteam, werd het thema onthaal naar voor 

geschoven als aandachtspunt voor 2017. 

We willen graag onze bestaande onthaalprocedure herzien en herwerken waar nodig en dit met 

betrokkenheid medewerkers van de verschillende teams. Om dit thema aan te pakken, zal een 

interne werkgroep samengesteld worden met daarin zowel pedagogisch coördinatoren als context- 

en leefgroepbegeleiders van zowel het dagcentrum als het begeleidingstehuis. 
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6. Teamspelers, maar ook ondernemers 

Individuele hulpverlening is ons echte doel, maar dat kan niet zonder een solide organisatie die als 

een kleine onderneming de voorwaarden schept om die hulpverlening te volbrengen.  

We willen onze financiële gezondheid bewaren, we zijn gebonden aan de regels van het 

werkgeverschap, de subsidievoorwaarden en we wensen ook een aangename en kwaliteitsvolle 

werkplek te zijn voor onze medewerkers. 

Besef van de kleinschaligheid 

Het is een uitdaging om de voordelen van kleinschaligheid te combineren met de voordelen van een 

ruimere samenwerking. 

Wat samen aankopen betreft hebben we hier al langer voor geopteerd om ons aan te sluiten bij een 

grotere groep (SamenAanKoop gelieerd aan het Vlaams Welzijnsverbond) en dragen we hier ook de 

vruchten van. 

Naar pedagogische werking werd het samenwerkingsverband op 22 februari 2016 hernieuwd met 

het Centrum voor Jongeren – en Gezinbegeleiding te Kortrijk en sloot ook het CIG Huis Ter Leye uit 

Kortrijk aan. Vzw De Witte Berken (recent gewijzigd in vzw O2) te Wervik startte een 

verkenningsronde om aan te sluiten. 

Infrastructuur 

De komst van het Experimenteel Modulair Kader in 2013 (waardoor residentiële capaciteit diende 

afgebouwd), de wijziging in de regelgeving  van de subsidies door de overheid (VIPA), het gebrek aan 

budget door de overheid in 2015 (en de onduidelijkheid voor de komende jaren) waren er onder 

andere oorzaak van dat onze infrastructurele ambities stilgevallen waren. 

We nemen de draad terug op. De Raad van Bestuur bracht alvast in het najaar een werkbezoek aan 

vzw O2 te Wervik om nieuwbouw en verbouwing met VIPA  in te schatten. 

Ondertussen blijven we natuurlijk ook bijschaven. 

Zo werd de oude stookoliebrander vervangen door een hoogrendementsgasketel.  

Voor de eerste maal organiseerden we in het najaar een klusdag met alle medewerkers waarbij 

onder meer de daglokalen van het dagcentrum werden herschilderd en archieven opgeruimd. Voor 

herhaling vatbaar.  

In het dagcentrum kwam er een nieuwe tuinpoort.  

En ook de vervanging van ICT materiaal (laptops, kopiemachine, …) kwam opnieuw aan bod.  

Voor de jongeren werd er in digitale televisie voorzien.  
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Financiële gezondheid 

2016 zal opnieuw eindigen met een financieel positief resultaat. Dit is ook ons doel. We zijn immers 

te afhankelijk van overheidssubsidie. De werkingskosten gaan opnieuw duidelijk in het rood. Het is 

het goed beheer van de personeelskost die ons overeind houdt. Nochtans zit hier ook een sterke 

spanning op: de ploeg stafmedewerkers veroudert en dit leidt tot heel wat arbeidsduurvermindering 

die in de feiten nog nooit gecompenseerd werd. We werken met een zeer beperkte ploeg van 

administratief en stafpersoneel. Het inzetten van een extra kracht  zal een grote impact hebben op 

ons resultaat en is onafwendbaar.  

Het is eerder al gezegd dat er bij nieuwbouw en verbouwing een zeer grote inbreng van de private 

organisatie wordt verwacht. De opbouw van een investeringsfonds is hierbij nodig. De beslissing van 

financiële instellingen om de reeds lage intresten niet langer toe te kennen aan zogenaamde niet 

gereglementeerde spaarrekeningen van o.a. vzw’s is daarbij ook een verlies aan inkomsten.  

2016 was ook het jaar waarin we erkend werden om fiscale giften uit te reiken. Een extra troef voor 

onze sympathisanten en uiteraard voor ons.  

Parkeeroplossing voor de medewerkers 

Bethanie is zeer goed bereikbaar met duurzame mobiliteit voor externen. Het station en de 

busverbindingen zijn op 300 meter afstand, ook voor fietsers uit de stadsomgeving zijn we natuurlijk 

vlot te vinden.   

Als organisatie bieden we een gratis treinabonnement en er is ook een royale fietsvergoeding. Er is 

geen verplichting tot eigen wagen om bij ons te werken, er is een dienstwagen beschikbaar, alsook 

fietsen om zich in de stad te verplaatsen (deze worden veelvuldig gebruikt). 

Toch merken we in de praktijk dat medewerkers voor de verplaatsing met wagen blijven opteren. De 

begin- en einduren van de begeleiders (soms beginnen om 6u30, soms eindigen om 22u of later, ook 

op weekend of feestdagen) maken het moeilijk om de combinatie met het openbaar vervoer te 

maken. Er zijn veel jonge ouders die bij het begin en het einde van het werk een parcours moeten 

afleggen naar school of kinderopvang dat niet haalbaar is om te combineren met bus of trein.  

De discussie heeft vele jaren geduurd en in 2016 werd de knoop doorgehakt.  

Er werd beslist om de eigen parking niet uit te breiden en de huidige beschikbaarheid aan tuin te 

behouden. Daarnaast willen we onze aantrekkelijkheid als werkgever behouden en ook tegemoet 

komen aan de verzuchtingen van de medewerkers. 

Er werden drie extra plaatsen gehuurd op Parking-Haven (op 700 m): deze worden ingevuld door 3 

duo’s die afwisselend op onze eigen parking staan en op de externe parking. Deze zes mensen 

parkeren op de drukke dinsdag allen op de externe parking. 

Er wordt een garage gehuurd voor de dienstwagen zodat deze niet meer op de parking staat. 

Met de administratieve en logistieke medewerkers is er de afspraak dat zij elk één dag per 

schoolweek niet op onze eigen parking staan. 
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Op die manier wordt de druk op de eigen parking ( die max 10 plaatsen telt ) op maandag,  woensdag 

en vrijdag  verminderd met 4 wagens, op donderdag met 6 wagens  en op dinsdag met 9 wagens. Het 

continue dubbel parkeren is hiermee ook van de baan.  
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7. Bijlagen – Bethanie in cijfers 

7.1. Personeelsomkadering 

7.1.1. Gekwalificeerde medewerkers 

Bethanie beschikt over een personeelskader met verschillende kwalificaties en achtergronden. 28 

personeelsleden (10 voltijdse en 18 deeltijdse) maken hier deel van uit. 

Als officiële kwalificatie vinden we op 1 januari 2017 binnen onze werking: 

- met een masterdiploma: 4 (ortho) pedagogen, 1 psycholoog en 1 criminoloog 

- met een bachelordiploma: 10 orthopedagogen, 2 ergotherapeuten, 1 kleuteronderwijzer en 

1 kinesist 

- met een diploma secundair onderwijs: 3 afgestudeerden Bijzondere Jeugdzorg, 1 

Secretariaat-Talen en 1 Handel 

 

7.1.2. Personeelskader op 1 januari 2016 

Stafmedewerkers 

Rudy Van Eeckhout – directeur  

Sabien De Mol – pedagogisch coördinator  

Griet Pype – pedagogisch coördinator  

Gunter Spitaels – administratief verantwoordelijke 

 

Ondersteunende teams 

Verantwoordelijke: Gunter Spitaels  

Administratie: Carine Colasse  

Logistiek: Rita Coudron, Sofie Callant, Jean-Pierre Van Droogenbroeck 

 

Team verblijf 

Verantwoordelijke: Griet Pype  

Hoofdbegeleider:  Jo Seynaeve  

Begeleiders: Tom Persyn, Melissa Salomez, Lies Seghers (moederschapsverlof), Emily Defever, Darky 

Seynaeve (in tijdskrediet), Sabrine Yaghi, Ann-Sophie Soenen, Sarah Lecluyse, Eveline Neyrinck en 

Sofie De Craemer 

 

Team Dagbegeleiding  

Verantwoordelijke: Sabien De Mol  

Begeleiders: Valerie Noreilde, Elke Devos, Sharon Castelein en Quincy Lucas 

 

Team Contextbegeleiding  

Verantwoordelijken: Griet Pype en Sabien De Mol  

Begeleiders: Joke Van Hamme, Sarah Bertrem, Lore De Meulemeester, Lisa Schacht en Lieve 

Bouckaert 



Begeleidingscentrum Bethanie vzw – Jaarverslag  2016 21 

 

7.1.3. Specifieke opdrachten binnen het personeelskader 

- Kwaliteitscoördinator: Griet Pype 

- Preventieadviseur: Sabien De Mol 

- Veiligheidsconsulent dataverkeer: Gunter Spitaels 

- Ondersteunende module: Melissa Salomez & Sarah Bertrem 

 

7.2. Jongeren in Bethanie 

7.2.1. Opnames 

In 2016 bedroeg het totaal aantal opgenomen jongeren 21.  

Elf jongeren werden opgenomen in de gebruikelijke werking.  

- Module dagbegeleiding: 5 

- Module verblijf: 4 

- Module mobiele contextbegeleiding: 2 

Het gaat hierbij om de toewijzing aan een module bij de begeleidingsstart. Achteraf gebeuren ook 

schakelingen tussen de verschillende modules. 

Negen meisjes en één jongen werden voor een maximumduur van 14 dagen opgenomen in het kader 

van crisisopvang of time-out: vier meisjes werden doorverwezen vanuit het crisismeldpunt West-

Vlaanderen, één door Binnenstad vzw, afdeling Maria Goretti uit Brugge en één door 

Begeleidingscentrum Stappen te Sint-Amandsberg, beiden in het kader van een CANO-

samenwerkingsverband, en één door vzw O2 te Wervik in het kader van een gedeelde time-out 

overeenkomst. Eén meisje en één jongen, beiden begeleid in de module dagbegeleiding, werden 

opgevangen voor een crisisopvang tijdens het weekend. 

 

7.2.2. Verwijzende instantie 

Van de elf reguliere opnames, waren er 8 in het kader van een maatregel door de jeugdrechtbank en 

3 vanuit de brede instap. 

 VERDELING OVER DE MODULES 

 Verblijf 

(max. 10) 

Dagbegeleiding 

(max. 10) 

Contextbegeleiding CBAW 

Brede instap  3   

JRB 4 2 2  

 4 5 2 0 
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7.2.3. Interne schakelingen 
 

VAN  NAAR AANTAL 

Dagbegeleiding + 

contextbegeleiding 
�  

Verblijf + contextbegeleiding 1 

  Contextbegeleiding 0 

  CBAW 0 

    

Verblijf + contextbegeleiding �  Dagbegeleiding + 

contextbegeleiding 

0 

  Contextbegeleiding 4 

  CBAW 1 

    

Contextbegeleiding �  Verblijf + contextbegeleiding 2 

  Dagbegeleiding + 

contextbegeleiding 

0 

  CBAW 0 

    

CBAW �  Verblijf + contextbegeleiding 0 

  Dagbegeleiding + 

contextbegeleiding 

0 

  Contextbegeleiding 0 
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7.3. Bezettingscijfers 

7.3.1. Bezetting module verblijf 

Vergelijking werkjaar 2013 – 2014 – 2015 – 2016 in begeleidingsdagen 

Werkjaar KW1 KW 2 KW 3 KW 4 Jaartotaal 

2013 1024 971 809 830 3634 

2014 852 865 825 839 3381 

2015 719 781 829 814 3143 

2016 882 842 973 945 3642 
 

 

Grafische voorstelling 

 

 

2013 was een overgangsjaar door de opstart van de het experimenteel modulair kader. Dit hield ook 

in dat er een residentiële afbouw diende te gebeuren. In de praktijk leverde dit een overtal op 

gedurende enkele maanden.  

In 2016 bedroeg de bezetting van module verblijf 99,51%. De niet-bezetting is vooral te wijten aan 

het afronden van een begeleiding en de moeilijke opstart van een nieuwe begeleiding (bv: fugue, 

wegvallen van de noodzaak…). Tijdens periodes van niet-bezetting, waren we als organisatie 

beschikbaar voor crisis- en time-outplaatsingen (11 opnames van maximaal 14 dagen). 

Daarnaast zijn er ook binnen de verblijfsperiode redenen waarom bedden niet altijd effectief 

ingevuld zijn. De meest voorkomende reden is de beslissing om een dossier in module verblijf te 

behouden als hervalmogelijkheid bij het opstarten van mobiele begeleiding. 
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7.3.2. Bezetting module dagbegeleiding 

Berekening bezetting 

 

max. 

bezetting 
(incl. weekends) 

Effectieve 

bezettings-

dagen 
(incl. weekends) 

%  

bezetting 

KW 1 910 909 99,89% 

KW 2 910 933 102,53% 

KW 3 920 902 98,04% 

KW 4 920 919 99,89% 

 

3660 3663 100,08% 

 

Met een bezettingspercentage van net iets meer dan 100% (100,08%) waren we doorheen het hele 

jaar bijna volledig volzet, met in het tweede kwartaal zelfs een overtalsituatie. 

 

7.3.3. De norm inzake face-to-face contacten 

Vanuit de overheid verwacht men een minimaal aantal uren face-to-face contacten per week met 

betrekking tot de doelstellingen en het handelingsplan. De intensiteit van de begeleiding hangt 

samen met de erkende modules contextbegeleiding. 

Binnen onze organisatie zijn volgende modules contextbegeleiding erkend op 31 december 2016; 

- 11 modules laag intensieve contextbegeleiding (1u face-to-face) 

- 9 modules breedsporige contextbegeleiding (2u face-to-face) 

- 6 modules kortdurende intensieve contextbegeleiding (3u face-to-face) 

 

Procentuele weergave 

 Te realiseren uren/jaar Gerealiseerde uren % 

Dagbegeleiding 728 1326,57 182,22% 

Verblijf + mobiel 1560 1464,88 93,90% 

 2288 2791,45 122% 

 

Met 122% bereiken we ruim de vooropgestelde doelen. 
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7.3.4. Overheidsverwachtingen t.a.v onze ondersteunende module ‘bINNENSTEbUITEN’ 

Onze ondersteunende module heeft tot doel om onze begeleidingen te versterken, zowel voor niet-

schoolgaande jongeren, ervaringsleren, verhogen van zelfkennis, time-out, opstart van 

begeleidingstrajecten… 

We beschikken over één erkende module, wat inhoudt dat we per jaar minimaal 240 dagdelen 

moeten aanbieden aan minstens 10 unieke jongeren. 

In 2016 bereikten we net als vorig jaar 29 unieke jongeren. 

Procentuele weergave 

  

min. te presteren 

dagdelen 

gepresteerde  

dagdelen 
% 

KW 1 60 45 75,00% 

KW 2 60 55 91,67% 

KW 3 60 92 153,33% 

KW 4 60 60 100,00% 

Totaal 240 252 105,00% 

  

 

7.3.5. Bezetting op organisatieniveau 

Onze drie kernmodules (dagbegeleiding, verblijf en mobiele contextbegeleiding) leiden samen tot 

een bezettingsgraad van iets meer dan 98%. De mobiele contextbegeleiding en de verblijfsmodule 

worden op elkaar afgestemd om overtal de vermijden. 

 

max 

bezettings-  

dagen 

module dagbegeleiding + 

contextbeg. 

module verblijf + 

contextbeg. 
mobiele CB + CBAW 

totaal 

bezetting 

  

max. 

bezetting 

effectieve 

beg.dagen 
% 

max. 

beg.dagen 

effectieve 

beg.dagen 
% 

max. 

beg.dagen 

effectieve 

beg.dagen 
% 

aant. 

effect. 

dagen 

% 

KW 1 2275 910 909 99,89% 910 882 96,92% 455 454 99,78% 2245 98,68% 

KW 2 2275 910 933 102,53% 910 842 92,53% 455 444 97,58% 2219 97,54% 

KW 3 2300 920 902 98,04% 920 973 105,76% 460 393 85,43% 2268 98,61% 

KW 4 2300 920 919 99,89% 920 945 103,70% 460 376 81,74% 2240 97,78% 

 
9150 3660 3663 100,08% 3660 3642 99,51% 1830 1667 91,09% 8972 98,05% 

 


