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ALFABETISCHE LIJST VAN DE AFKORTINGEN 

 

BJB: Bijzondere Jeugd Bijstand 

 

CLB: Centra voor Leerlingen Begeleiding 

 

IJH: Integrale Jeugdhulp 

 

ITP: Intersectorale Toegangspoort 

 

JAC: Jongeren Advies Centrum 

 

MOF: als Misdrijf Omschreven Feit 

 

NRTJ: Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

 

OCJ: Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 

 

OTA: Ondersteuningsteam Allochtonen  

 

RTJ: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

 

SDJR: Sociale Dienst Jeugdrechtbank 

 

AWW: Algemeen Welzijnswerk 
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VOORWOORD 

 

Beste lezer, 

 

Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen mocht dit jaar haar eerste kaarsje als erkende vzw uitblazen. In 

2015 werd er hard gewerkt aan de verderzetting van ons verhaal.  

Dit eerste jaar stond hoofdzakelijk in het teken van identiteitsvorming en (her)profilering. Wie zijn we? 

Waartoe bestaan wij? Hoe maken wij het verschil? Hiervoor werd nauw samengewerkt met de 3 OTA 

teams, medewerkers, bestuurders en vrijwilligers. Dit resulteerde in een vernieuwde visie en missie, 

aangepast aan de huidige context van de Integrale Jeugdhulp. Met behulp van Willem Pirquin werd 

onze visie- en missietekst vertaald in kleurrijke illustraties. 

Dit jaar mochten we 2 nieuwe collega’s verwelkomen. Ik nam afscheid van mijn dossiers. Hierdoor kon 

ik me volledig focussen op de verdere uitbouw van de organisatie, de samenwerking met de sector(en) 

en de evoluties binnen deze sector(en).  

Ook dit jaar kwamen er heel wat uitdagingen op ons pad. De jeugdhulpverlening werd geconfronteerd 

met radicalisering bij jongeren en de gedwongen migratie van heel wat gezinnen en jongeren zonder 

context. Dit bracht verschillende drempels met zich mee voor hulpverleners. Vanuit OTA werd 

nagedacht over de uitwerking van een aanbod dat aansluit bij de noden binnen de sector. Ook het 

komende jaar zullen hier verdere stappen in gezet worden. 

Tenslotte wil ik graag iedereen die meeschrijft aan ons verhaal een dikke pluim geven voor al het werk 

dat het voorbije jaar verricht werd! Ook de organisaties en hulpverleners wil ik bedanken voor de 

aangename samenwerking en het vertrouwen in ons team! 

 

Greet Lenaerts 

Coördinator 
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OTA = een team van interculturele bemiddelaars ter ondersteuning van de hulp- en dienstverlening 

aan minderjarigen en hun context, waarbij elementen van interculturele of levensbeschouwelijke 

diversiteit een rol spelen.  

 

5 medewerkers (vlnr) 

Nevin Eryilmaz – Intercultureel bemiddelaar  

Edna Lamnteh – Intercultureel bemiddelaar  

Fouad El-Ghraibi – Intercultureel bemiddelaar  

Greet Lenaerts -  Coördinator  

Vihamba Kihumulendi – Intercultureel bemiddelaar  

 

Doelgroep: hulpverleners werkzaam binnen IJH 

 

Subsidiërende overheid: Vlaamse Overheid - Agentschap Jongerenwelzijn 

 

Werkingsgebied: Oost- en West-Vlaanderen 
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“OTA werkt aan een samenleving waar kinderen/jongeren met 

verschillende leefwerelden zich verbonden voelen” 

 

1. VISIE VLAAMSE OTA’S 

 

De Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA) 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.  

 

BRUGGEN BOUWEN  

OTA 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. 
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2. MISSIE 

 

OTA organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en vorming voor hulpverleners uit de 

integrale jeugdhulp die jongeren met een migratieachtergrond begeleiden. 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. 

 

 
 

3. DOELSTELLINGEN 

 

De OTA’s willen bijdragen tot :  

 Het optimaliseren van de toegankelijkheid van alle hulpverleningsvormen voor alle minderjarige 

hulpvragers met een familiale migratieachtergrond. 

 Het afstemmen van het hulpverleningsaanbod op de vragen en behoeften van deze doelgroep.  

 Ervoor zorgen dat hulpverleners vanuit een open en tolerante houding extra kennis en 

vaardigheden hanteren in hun hulpverlening aan cliënten met een migratieachtergrond.  

 

Het OTA mag dus niet gezien worden als een categoriale voorziening, maar wel als een toegevoegde 

ondersteuning die binnen de jeugdhulpverlening een integrale en inclusieve benadering mogelijk 

maakt. 
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4. KERNTAKEN OTA 

 

1. Consultfunctie 

 

Qua tijdsbesteding is dit de hoofdopdracht van het OTA. Concreet komt het er op neer dat 

hulpverleners een beroep kunnen doen op het OTA voor: 

 

A. Adviserend consult 

 

Het OTA geeft advies en informatie aan hulpverleners uit de sectoren binnen Integrale 

Jeugdhulp. Zo kan bijvoorbeeld op vraag van een hulpverlener of consulent advies 

gegeven worden in verband met een concreet dossier, zonder dat het team verder 

betrokken wordt bij het hulpverleningsproces. Meestal hebben deze adviesvragen 

betrekking op de culturele achtergrond van de jongeren en/of hun gezin. Zulke 

adviesvragen worden telefonisch of via mail gesteld.  

Kunnen we zelf niet antwoorden op gestelde vragen, dan treden we op als 

doorverwijzer. Door ons inzicht in de sociale kaart betreffende hulp- en dienstverlening aan 

allochtonen, kunnen we hulpverleners doorverwijzen.  

 

B. 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. 

 

 Deelnemen aan (netwerk)overleg.  

Het ondersteuningsteam kan vanuit zijn specifieke deskundigheid gevraagd 

worden om aanwezig te zijn bij een overleg. Vanuit onze invalshoek en 

deskundigheid geven we bij het bespreken van een gezinssituatie meer info 

en duiding over de (culturele) achtergronden van het gezin. Op die manier 

helpen we een inschatting te maken en denken we mee na over een te 

volgen strategie naar de cliënt toe. Het maken van duidelijke rolafspraken in functie van het 

bewaken van onze positie als bemiddelaar, is hierbij belangrijk. 

 

 Verkennende en herkaderende gesprekken. 

 Tijdens aparte gesprekken worden verschillende specifieke factoren en 

aspecten die de allochtone persoon kunnen beïnvloeden en bepalen, 

verkend. Met specifieke factoren wordt verwezen naar de culturele, 

interculturele, intraculturele en migratiefactoren die door middel van 

concrete vragen worden verkend. De betekenissen die mensen geven, 

worden tijdens de verkenning van hun vanzelfsprekendheid ontdaan door aanvullende 

informatie te geven, vragen te stellen, andere betekenissen te opperen en door feiten in een 

andere context te plaatsen. 
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 Bemiddeling. 

Hier gaat het zowel over betekenis- als over conflictbemiddeling tussen de 

jongeren en hun ouders of tussen hulpverleners en cliënten. Door middel van 

aparte gesprekken met alle betrokken partijen gaat de bemiddelaar 

betekenissen over en weer uitklaren en wordt er stil gestaan bij de betekenis 

van het conflict voor de niet aanwezige andere. Nadat de betekenissen op 

elkaar zijn afgestemd kan er gewerkt worden aan een compromis. De bemiddelaars gaan op 

zoek naar gemeenschappelijke belangen die over de belangentegenstellingen heen de 

conflicterende partijen met elkaar verbinden.  

 

 Actieve participatie.  

De bemiddelaar van het OTA kan betrokken worden bij het ganse 

hulpverleningsproces. Concreet gaat dit over hulp bij de inschatting van een 

aangemeld probleem, het voeren van verkennende en herkaderende 

gesprekken en het deelnemen aan netwerkoverleg.  

OTA-medewerkers treden niet zelfstandig op, al kan soms een bepaalde 

actie (bijvoorbeeld telefoneren naar het gezin van de jongere om een afspraak vast te leggen) 

worden ondernomen met een duidelijk mandaat van de consulent of hulpverlener 

Het vroegtijdig inschakelen van een OTA-medewerker kan het hulpverleningsproces aan het 

allochtone gezin positief bevorderen, dit door van bij het begin een juiste inschatting te maken 

en een duidelijke strategie te bepalen. Dit geeft ook de jongere en zijn gezin de kans om een 

vertrouwensband op te bouwen met de bemiddelaar en zorgt ervoor dat de jongere en zijn 

gezin de hulpverlening toelaat. 

 

2. Vorming  

 

Het ondersteuningsteam vindt het belangrijk te werken aan 

deskundigheidsbevordering van professionelen die werken met kinderen, 

jongeren en hun gezinnen uit etnisch-culturele minderheden en in te zetten 

op kennisdeling. En dit via het organiseren van vorming aan diensten en 

instellingen binnen de Integrale Jeugdhulp met betrekking tot het efficiënt 

intercultureel functioneren. Dat kan gebeuren via vorming op maat of via 

vorming in groep. Omdat ook de komende generatie professionelen belangrijk 

is, wordt ook ingegaan op vormingsvragen van sociale hogescholen. 

 

VORMINGEN DOORGEGAAN IN 2015 

Datum Team Vorming 

26/02/2015 Studiedag VK West-Vlaanderen De kloof tussen de hulpverlener en de etnisch-

cultureel andere cliënt 

24/04/2015 OOOC ‘t Laar Basisvorming 

11/06/2015 OSD Oost-Vlaanderen Roma (i.s.m. Buurtstewards Stad Gent) 

01/07/2015 OSD Oost-Vlaanderen + Vlaamse OTA’s Huwelijksdwang (i.s.m UGent) 

19/11/2015 OSD Oost-Vlaanderen Werken met Afrikaanse gezinnen 
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5. DOELGROEP 

 

1. Adviserend consult 

 

Al de hulpverleners werkzaam binnen de Integrale Jeugdhulp kunnen bij OTA terecht voor advies. Een 

adviserend consult kan een vraagverheldering, een advies of een doorverwijzing inhouden. 

 

2. Participatief consult 

 

Binnen dit luik organiseert het OTA zijn diensten voor enerzijds de hulp- en dienstverlening die door de 

toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen en de sociale diensten voor gerechtelijke 

jeugdbijstand wordt ingeschakeld of georganiseerd (NRTJ) en anderzijds voor de minderjarigen en hun 

gezinnen (ook ‘doelwitgroep’ genaamd) die bereikt worden via ondersteuning in concrete dossiers. 

De voorwaarde voor de aanvraag van een consult is het gegeven dat de domicilie van de betreffende 

jongere binnen de provincies Oost- of West-Vlaanderen ligt. Indien dit niet het geval is, verwijzen wij 

door naar het OTA van Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant.  

 

Ook de voorzieningen BJB die rechtstreeks toegankelijk geworden zijn kunnen blijvend beroep doen op 

een participatief consult. 

 

In beperkte mate kunnen ook andere diensten uit het rechtstreeks toegankelijke luik beroep doen op 

het OTA. Wanneer een dossier wordt aangemeld binnen het RTJ (bijvoorbeeld via een CLB) en er 

'afglijding' naar de NRTJ dreigt, kan het OTA ook hier (preventief) ondersteuning bieden. 

 

6. CASELOAD 2015 

 

In dit deel zijn een aantal tabellen opgenomen die de lezer een duidelijk overzicht geven van het aantal 

consulten, zowel adviserend als participatief, het OTA heeft verzorgd. 

1.  Overzicht adviserende consulten 

 

Op maandagvoormiddag, woensdagvoormiddag en donderdagvoormiddag kunnen hulpverleners bij het 

OTA terecht voor telefonisch advies. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diensten die 

tijdens de permanentie een casus voorlegden. De bemiddelaar denkt samen met de hulpverlener na 

over de casus en zet de hulpverlener op weg.  

 

De helft van de vragen komen uit de RTJ, waarbij we vooral een nood aan ondersteuning voelen 

bij de CLB’s. Het aantal adviesvragen vanuit de CLB’s stijgt van 9 naar 14. Deze cijfers blijven echter 

voorlopig beperkt, gezien we tot nu toe weinig bekendheid hebben gegeven aan het aanbod van OTA 

t.a.v. deze diensten. De CLB’s die reeds met ons werkten doen opnieuw beroep op ons. Andere worden 

doorverwezen door consulenten of andere hulpverleners.  

Uit een adviserend consult komt er regelmatig ook een participatieve ondersteuning tot stand met de 

gemandateerde voorzieningen, NRTJ of de gerechtelijke jeugdhulp.  
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Ook bij adviesvragen vanuit de CLB’s beslissen we in sommige casussen over te gaan tot een actieve 

participatie. Gezien we beperkt zijn in middelen, konden we niet ingaan op elke vraag. Het al dan niet 

ingaan op een vraag hangt af van veel factoren. Deze beslissing wordt in team genomen en kadert 

binnen preventief werken om afglijding naar de NRTJ te voorkomen of konden om mee toe te leiden 

naar de nodige intensievere hulp. 

Daarnaast krijgen we ook diverse informatieve vragen betreffende tolken en vertaling, anderstalige 

psychologen, info betreft vrouwelijke genitale verminking, specifieke kennis van de sociale kaart, enz. 

Bij deze vragen formuleren we zelf een antwoord, of indien wij niet over die kennis beschikken, 

verwijzen we door naar de juiste diensten.  

 

In 2015 verzorgden de bemiddelaars 50 adviserende consulten  

Sectoren IJH RTJ CAW 1 

JAC 1 

CLB 14 

CKG 1 

GGZ  4 

VAPH 2 

BJB 1 

TOTAAL 23 

Gemandateerde voorziening OCJ 2 

VK 4 

TOTAAL 6 

NRTJ BT 5 

Pleegzorg 1 

OOOC 3 

TOTAAL 9 

Crisisjeugdhulp CaH 4 

TOTAAL 4 

Andere sectoren Revalidatiesector 1 

Onderwijs 2 

GGZ volwassenen 2 

VAPH Volwassenen 2 

TOTAAL 7 

Herkomstlanden Midden- en Oost-Europa  9 

Centraal Afrika  12 

Maghreb  5 

Midden-Oosten  7 

Azië en Russische Federatie  9 

Onbekend  2 

Turkije  5 



12 
 

 
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent 
09 267 75 34 

 

www.otavzw.be 

 
 

Latijns-Amerika  1 

Regio Oost-Vlaanderen 25 

West-Vlaanderen 25 

 

 
 

2. Overzicht participatieve consulten 

Hieronder geven we een overzicht in cijfers van de dossiers waarin we in 2015 betrokken werden. We 

leggen daarbij verschillende registratiegegevens naast elkaar om de verdeling te schetsen tussen de 

(eerste) aanmelders, verwijzers en de regio’s, de verdeling jongen-meisje-gezin en de herkomst van de 

jongere en zijn context. 

 

In 2015 werkten de bemiddelaars in 100 dossiers en verzorgden 624 consulten 

38 overgedragen dossiers:  

- 316 consulten 

- 103 overlegmomenten met hulpverleners 

- 53 gesprekken met ouders en jongeren samen 

- 86 gesprekken met ouder(s) of context 

- 74 gesprekken met jongere 

 

62 nieuwe dossiers:  

- 308 consulten 

- 123 overlegmomenten met hulpverleners 

- 42 gesprekken met ouders en jongeren samen 

- 92 gesprekken met ouder(s) of context 

- 51 gesprekken met jongere 
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A. AANMELDER nieuwe dossiers in 2015 

 

Na de grote interne veranderingen en de start van IJH in 2014 zien we in 2015 een stijging van het 

aantal aanmeldingen (2014: 45 dossiers en 2015: 62 dossiers). De diensten hebben opnieuw de weg 

naar het OTA gevonden. In juni en september mochten we 2 nieuwe collega’s verwelkomen. De 

nieuwe medewerkers waren reeds betrokken als vrijwilliger waardoor hun inwerking sneller verliep.  

 

Het OTA wordt erkend voor het geven van ondersteuning aan hulp- en dienstverlening die door de 

toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen en de sociale diensten voor gerechtelijke 

jeugdbijstand wordt ingeschakeld of georganiseerd. We zien een opmerkelijke stijging in de 

aanmeldingen vanuit de verwijzende instanties. In 2014 werd reeds geïnvesteerd in 

bekendmaking bij deze diensten via een bezoek. In 2015 werd de samenwerking met het OSD Oost- 

en West-Vlaanderen verder uitgewerkt via een samenwerkingsnota. Daarnaast organiseerde het OSD 

een intern vormingsaanbod voor de consulenten dat gegeven werd door OTA. Via het volgen van een 

teamvergadering van het OCJ in Gent leerden de bemiddelaars van binnenuit kennismaken met de 

werkingsprocessen. 

 

We werden het voorbije jaar ook enkele keren gecontacteerd door het team Onderwijs van het 

Agentschap Integratie en Inburgering. Vanuit hun ondersteuning aan scholen, krijgen zij soms 

concrete casussen voorgelegd waar bemiddeling nodig is. Hun expertise ligt echter niet op dit terrein. 

In de meeste casussen was het CLB betrokken en werd reeds een traject afgelegd zonder resultaat. 

We namen één casus op i.s.m. het CLB, één casus hebben we advies gegeven en werd opgenomen 

met een vrijwilliger en bij een derde casus hebben we doorverwezen. Vanuit het team Onderwijs werd 

de meerwaarde van het OTA duidelijk benoemt. Het OTA zou een meer preventieve rol kunnen 

opnemen in heel wat casussen. 

 

17 dossiers werden aangemeld maar konden nooit opgestart worden. Een deel (7 dossiers) werd 

aangemeld op het einde van het werkjaar, waardoor de opstart pas begin 2016 plaatsvond. Een ander 

deel werd niet opgestart doordat de hulpverlener en bemiddelaar elkaar niet konden bereiken of een 

dossier op korte termijn werd overgedragen naar een andere dienst die op zijn beurt het OTA niet 

verder betrok. Deze dossiers werden niet opgenomen in onderstaande cijfers. 

 

 2015 2014 

RTJ AWW OV-L 1 - 

CLB O-VL 2 3 

CLB W-VL 2 4 

BJB O-VL 3 1 

BJB W-VL 2 - 

Columbus O-VL 1 1 

Columbus W-VL 2 1 

VK W-VL 2 - 

TOTAAL 15 10 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 10 6 
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OCJ W-VL 4 6 

VK O-VL 2 - 

TOTAAL 16 12 

Crisis O-VL 1 - 

CaH O-VL - 1 

TOTAAL 1 1 

NRTJ Dagcentrum O-VL  1 1 

Dagcentrum W-VL 1 - 

Thuisbegeleiding O-VL 4 3 

Gemeenschapsinstelling 1 - 

Begeleidingstehuis O-VL  3 4 

OOOC O-VL 5 1 

OOOC W-VL 2 5 

Pleegzorg O-VL - 1 

HCA O-VL - 1 

TOTAAL 17 16 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 10 1 

SDJR W-VL 2 3 

TOTAAL 12 4 

Andere Onderwijs ism Agentschap Integratie & 

Inburgering O-VL 

1 - 

TOTAAL NIEUWE DOSSIERS 2015 62 45 

  

 
 

B. ONDERSTEUNING overgedragen dossiers in 2015 

 

Er werd gewerkt in 38 dossiers waarbij er in 2014 ook ondersteuning geboden werd. 

 

De langdurige ondersteuning gebeurt vooral t.a.v. gezinnen waar er sprake is van een multi-

RTJ 
24% 

Gemandateerde 
voorziening 

26% Crisisnetwerk 2% 

NRTJ 
27% 

Gerechtelijke 
jeugdhulp 

19% 

Andere 
2% 

Aanmelder nieuwe dossiers 2015 



15 
 

 
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent 
09 267 75 34 

 

www.otavzw.be 

 
 

problematiek, waarbij verschillende kinderen uit één gezin langdurig worden opgevolgd vanuit de 

hulpverlening. Daarnaast betreft dit ook gezinnen waarbij een breuk tot stand kwam tussen de 

jongere en zijn context, waardoor de jongere er alleen voor kwam te staan. Deze jongeren worstelen 

met veel vragen en tegenstrijdige emoties.  

 

Een ander deel van deze dossiers zijn dossiers waarin er weinig continuïteit is in de opvolging. De 

ondersteuning wordt sporadisch gevraagd, wat in sommige gevallen leidt tot een fragmentarische 

begeleiding van onze dienst. Deze continuïteit is echter van belang om een cultuursensitieve aanpak te 

garanderen of een bemiddeling op te starten.  

De samenwerkingsnota met het OSD is een middel om een samenwerkingstraject uit te stippelen, 

echter t.a.v. de voorzieningen hebben we dit kader momenteel nog niet. 

 

Aangemeld in 

2009: 1 dossier (11 consulten) 

2011: 4 dossiers (9 consulten) 

2012: 5 dossiers (59 consulten) 

2013: 9 dossiers (62 consulten) 

2014: 19 dossiers (180 consulten) 

 

 2015 2014 

RTJ GGZ - 1 

CLB O-VL 1 - 

CLB W-VL - 1 

BJB O-VL 5 1 

BJB W-VL - 1 

VAPH O-VL 1 1 

TOTAAL 7 5 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 1 1 

OCJ W-VL 1 4 

TOTAAL 2 5 

NRTJ Dagcentrum O-VL  5 7 

Dagcentrum W-VL 1 3 

Thuisbegeleiding O-VL 3 1 

Thuisbegeleiding W-VL 1 1 

Begeleidingstehuis O-VL  8 8 

Begeleidingstehuis W-VL 2 1 

OOOC O-VL 1 4 

OOOC W-VL - 2 

Pleegzorg W-VL - 2 

HCA O-VL 1 - 

VAPH OV-L - 1 

TOTAAL 22 30 
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Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 2 - 

SDJR W-VL 5 2 

TOTAAL 7 2 

TOTAAL OVERGEDRAGEN DOSSIERS 2015 38 42 

 

 
 

C. TOTALE CASELOAD  2015 2014 

RTJ GGZ O-VL - 1 

AWW O-VL 1 - 

CLB O-VL 3 3 

CLB W-VL 2 5 

BJB O-VL 8 2 

BJB W-VL 2 1 

Columbus O-VL 1 1 

Columbus W-VL 2 1 

VK W-VL 2 - 

VAPH O-VL 1 1 

TOTAAL 22 15 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 11 7 

OCJ W-VL 5 10 

VK O-VL 2 - 

TOTAAL 18 17 

Crisis Crisisnetwerk O-VL 1 - 

CaH O-VL - 1 

TOTAAL 1 1 

NRTJ Dagcentrum O-VL  6 8 

Dagcentrum W-VL 2 3 

RTJ 
16% Gemandateerde 

voorziening 
4% 

NRTJ 
64% 

Gerechtelijke 
jeugdhulp 

16% 

Overgedragen dossiers 
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Thuisbegeleiding O-VL 7 4 

Thuisbegeleiding W-VL 1 1 

Gemeenschapsinstelling 1 - 

Begeleidingstehuis O-VL  11 12 

Begeleidingstehuis W-VL 2 1 

OOOC O-VL 6 5 

OOOC W-VL 2 7 

Pleegzorg O-VL - 1 

Pleegzorg W-VL - 2 

HCA O-VL 1 1 

VAPH O-VL - 3 

TOTAAL 39 48 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 12 1 

SDJR W-VL 7 5 

TOTAAL 19 6 

Andere Onderwijs ism Agentschap Integratie & 

Inburgering O-VL 

1 - 

TOTAAL 1 - 

TOTAAL 100 87 

 

 
 

 

 

 

 

 

RTJ 
22% 

Gemandateerde 
voorziening 

18% 

Crisnetwerk 
1% 

NRTJ 
39% 

Gerechtelijke 
jeugdhulp 

19% 

Andere 
1% 

Totale caseload 2015 



18 
 

 
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent 
09 267 75 34 

 

www.otavzw.be 

 
 

D. REGIO  

 

28% van onze dossiers werd aangemeld vanuit West-Vlaanderen, 72% vanuit Oost-Vlaanderen. De 

verhouding van het aantal dossiers aangemeld vanuit de 2 provincies blijft gelijklopend zoals de 

voorbije jaren. Ten aanzien van vorig jaar merken we echter wel een daling van het aantal 

aanmeldingen vanuit West-Vlaanderen (2014: 36 dossiers en 2015: 28 dossiers). 

 

 
 

E.  OPDELING MEISJE – JONGEN – GEZIN  

 

Deze tabel geeft het aantal dossiers weer per jongere of gezin. In sommige dossiers zijn er meerdere 

kleine kinderen van hetzelfde gezin betrokken. In deze gevallen wordt er één dossier op naam van het 

gezin geopend. Indien de jongeren uit één gezin vanuit verschillende diensten worden opgevolgd dan 

worden de dossiers opgesplitst. De gezinsdossiers worden apart weergegeven.  

 

GEGEVENS  Nieuwe 

dossiers 

2015 

Overgedragen 

dossiers 2015 

TOTAAL 

2015 

TOTAAL 

2014 

TOTAAL  

2013 

TOTAAL  

2012 

M/J/G Meisje 28 21 49 46 49 46 

Jongen  18 7 25 23 53 57 

Gezin 16 10 26 18 36 32 

 

8 7 

1 

34 

1 0 

14 13 

1 

31 

12 

1 

Totale caseload  
Oost-Vlaanderen 

2014 2015

7 

10 

0 

14 

5 

8 

5 

0 

8 
7 

Totale caseload 
West-Vlaanderen 

2014 2015
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F. Land van herkomst 

 

In onderstaand diagram geven we een overzicht van de etnisch-culturele afkomst van de jongeren. 

Hiermee duiden we niet op de nationaliteit maar op het land van herkomst van de jongere, de ouders 

of de grootouders. De meeste cliënten hebben namelijk de Belgische nationaliteit.   

 

Het biedt een overzicht van de in grote diversiteit afkomst van de cliënten. Deze grote diversiteit 

maakt dat de bemiddelaars zich verder dienen te verdiepen en soms genoodzaakt zijn op zoek te gaan 

naar meer expertise. Dan wordt er meestal beroep gedaan op een vrijwilliger (co-bemiddelaar). Hij of 

zij staat de bemiddelaar bij om taal- en cultuurbarrières te kunnen overbruggen bij gezinnen van niet 

courante etnisch culturele minderheden.  

 

In 2015 werkten we in 16 dossiers samen met 11 vrijwilligers afkomstig uit: Afghanistan, Albanië, 

Tibet, Iran, Bulgarije, Kroatië, Kameroen, Tsjetsjenië, Slovakije, Congo en Somalië. In totaal gaat het 

over 88 interventies. 

 

 Nieuwe dossiers Overgedragen 

dossiers 

Totale caseload 

Herkomstlanden

 aantal 

25 17 33 

 

46 

23 
18 

49 

25 26 

Meisje Jongen Gezin

Meisje - Jongen- Gezin 

2014 2015
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7. SAMENWERKINGSVERBANDEN - UITWISSELING 

 

1. Agentschap Jongerenwelzijn 

 

In februari werden de Vlaamse OTA’s uitgenodigd voor een overleg inzake radicalisering door het 

Agentschap Jongerenwelzijn. Het doel van dit overleg was het bevragen en samenbrengen van 

relevante actoren en partners. Tijdens het overleg werd de nota ‘jeugdhulp en radicalisering’ 

doorgenomen en feedback gevraagd. Deze nota had tot doel enerzijds input te geven aan het Vlaamse 

beleid en anderzijds te communiceren over de rol van jeugdhulp in situaties van radicalisering.  

2. OSD Oost- en West-Vlaanderen 

Samen met de regioverantwoordelijke van het OSD Oost-Vlaanderen stippelden we een traject uit hoe 

we de samenwerking tussen OTA en de consulenten konden versterken en evalueren.  

Er werd een samenwerkingsnota opgemaakt die als leidraad kan dienen in de samenwerking tussen de 

bemiddelaars van OTA en de consulenten. Deze werd voorgelegd aan de teamverantwoordelijken 

tijdens het regionaal overleg in Oost-Vlaanderen. De feedback werd verwerkt en de 

samenwerkingsnota werd aan de consulenten en de bemiddelaars bezorgd. Dit werd als voorbeeld 

gebruikt tijdens het regionaal overleg van het OSD in West-Vlaanderen. Opnieuw werd de feedback 

verwerkt en werd de nota aan de consulenten in de regio bezorgd. 

Daarnaast werd door OTA een vormingsaanbod op maat uitgewerkt dat opgenomen werd in het 

interne vormingsaanbod voor de consulenten uit Oost- en West-Vlaanderen (zie blz.9).  

Op het einde van het jaar werd de samenwerkingsnota een eerste maal geëvalueerd met het OSD 

Oost-Vlaanderen en werd het jaarverslag van 2014 samen doornomen. 

Midden- 
en Oost-
Europa 

13% 

Centraal Afrika 
24% 

Maghreb en Midden-
Oosten 

33% 

Azië en Russische 
Federatie 

6% 

Turkije 
15% 

Gemengd 
7% 

Latijns-Amerika 
2% 

Land van herkomst 
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In 2015 woonde het volledige team éénmalig één van de teamvergaderingen binnen het OCJ Gent bij. 

Het doel hiervan was kennis te maken met de werkingsprocessen van het OCJ van binnenuit. Dit werd 

door de bemiddelaars als zeer leerrijk ervaren.   

 

3. Reflectiegroepen minderjarigen en ouders 

OTA neemt deel aan de reflectiegroepen minderjarigen en ouders. Deze werden opgericht binnen 

Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen om de stem van cliënten in de jeugdhulpverlening mee in beeld 

te brengen. Minderjarigen, ouders en hun vertegenwoordigers reflecteren over jeugdhulp vanuit hun 

eigen ervaring en vanuit de ervaringen van hun achterban/doelgroep. OTA brengt onze ervaring met 

de allochtone jongeren en hun gezinnen binnen. Dit wordt concreet opgevolgd door Fouad. 

 

4. Kennismaking  

 

In 2015 kregen we bezoek van CKG ’t Kinderkasteeltje, nodigden we de Cel schijnrelaties van de Stad 

Gent uit en gingen we op bezoek bij vzw Tejo. We woonden het startevenement van zelforganisatie 

vzw Romano Dzuvdipe bij in St-Niklaas en de opening van de nieuwe leefgroepen van de Morgenster in 

Waasmunster. We gingen ook langs bij het OCJ in St-Niklaas en de SDJR in Gent voor een voorstelling 

van onze werking tijdens de teamvergadering.  

 

5. Uitwisseling 

OTA werd gevraagd deel te nemen aan het stakeholdersoverleg van het Kruispunt Migratie-Integratie.  

 

Daarnaast kwamen we samen met het team projectwerk van vzw Odice. Zij stelden de vraag naar een 

toekomstige samenwerking in de vorm van een project. Dit met het oog op het ontstaan van nieuwe 

Huizen van het Kind en met oog op de vragen die in basisscholen leven ivm samenwerken met 

bepaalde ECM gezinnen. Het project zou zich moeten richten op het versterken van professionals en 

het ondersteunen van ouders met als doel: preventief optreden bij gezinnen die risico lopen op 

verhoogde opvoedingsproblemen en het versterken van de professionals in de sector 

onderwijs/opvoeding in het werken met ECM gezinnen en hun context. Er werd afgesproken op zoek te 

gaan naar middelen, want binnen de huidige werking is dit niet haalbaar voor OTA om dit op te 

nemen. Pistes zijn het overleg tussen K&G, Onderwijs en de integratiesector waar Odice deel van 

uitmaakt.  

 

In het najaar werd OTA uitgenodigd door het Columbusproject om de samenwerking tussen het project 

en diverse organisaties (vb. CLB, OTA, …) verder te bekijken. Het doel was samen na te denken over 

een visie op het omgaan met verontrusting en hoe de verschillende diensten hier een partner in 

kunnen zijn voor het Columbusproject.  

 

In oktober stuurde de minister Vandeurzen een rondzendbrief ifv de aanpak van de vluchtelingencrisis 

binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Heel wat NBBM en gezinnen zouden 

opgevangen en begeleid worden binnen IJH. De pleegzorgdiensten werden als partner aangesproken 

om opvang te organiseren van NBBM in pleeggezinnen. OTA nam contact op met pleegzorg Oost- en 
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West-Vlaanderen om de noden te beluisteren. OTA diende een aanvraag in bij het Agentschap 

Jongerenwelzijn om zich kandidaat te stellen als samenwerkingspartner. We pleiten er vanuit OTA voor 

om in te zetten op een preventieve aanpak, zodat de jongeren, de gezinnen van bij het begin de 

begeleiding en ondersteuning krijgen die aansluit bij hun noden. OTA meent dat maatwerk voor deze 

doelgroep zich ook situeert ten aanzien van de verschillende hulpvragen. In dit kader wordt naar onze 

mening nog te weinig expertise ontwikkeld die de verbinding maakt tussen de sector welzijn, 

integratie, onderwijs en alle andere sectoren die in de leefomgeving van de jongeren een rol spelen. 

Expertise is nodig om te zorgen voor een integrale benadering en aanpak van deze jongeren.  

6. Studenten 

 

De werkbezoeken van studenten en voordrachten aan studenten, vinden we belangrijk om toekomstige 

hulpverleners kennis te laten maken met de werking van het OTA. Ook dit jaar kwamen verschillende 

studenten op bezoek.  

Daarnaast werden we aangesproken door Arteveldehogeschool om te participeren aan een 

klankbordgroep bij de voorbereiding van een nieuw postgraduaat ‘Intercultureel werken en coachen’. 

Deze ging uiteindelijk in 2016 door, meer info volgt. 

 

7. Publicaties/teksten 

 

OTA leverde op vraag van vzw Roppov een bijdrage aan Schouders.  

Schouders (nr. 37): De eerste gesprekken in de jeugdhulpverlening – Een vader vertelt … (blz.16 – 21) 

Schouders (nr. 38): Waar slaapt mijn kind vannacht? – Getuigenis (blz.30-32) 

8. Kwaliteit 

 

In 2015 vierde de vzw haar eerste verjaardag als erkende voorziening binnen een gewijzigd 

jeugdhulpverleningslandschap. Dit eerste jaar stond hoofdzakelijk in het teken van identiteitsvorming 

en (her)profilering.  Volgende vragen kwamen hierbij aan bod nl. Wat zijn we? Waartoe bestaan wij? 

Hoe maken wij het verschil? De werkgroep kwaliteitszorg, bestaande uit de 4 coördinatoren van de 

verschillende OTA teams, stippelde een traject uit voor de organisaties om zich samen over deze 

vragen te buigen.  

Een eerste stap daarin was de interprovinciale denkdag die doorging op 7 februari 2015. Samen met 

personeel, bestuurders en vrijwilligers kwamen we samen om woorden te geven aan wat ons onderling 

verbindt en wat ons onderscheidt van anderen.  

Met het verzamelde materiaal tijdens de denkdag werd een tweede stap gezet. De werkgroep 

kwaliteitszorg nam de bestaande visie- en missietekst onder de loep en herwerkte deze tot een nieuwe 

uniforme tekst. Deze is terug te vinden op onze website. 

Om onze visie- en missietekst te bekrachtigen investeerden de OTA’s in illustraties die onze werking in 

beeld brengen. Dit draagt bij tot de herkenbaarheid van de OTA’s. 
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9.  TEAM 

1.  Medewerkers 

 

In 2015 telde het team vijf medewerkers. Fouad El Ghraibi en Nevin Eryilmaz werkten tijdens het hele 

jaar als bemiddelaars (resp. 100 % en 80 %). Greet Lenaerts, coördinator, werkte het grootste deel 

van 2015 aan 100 %. Twee nieuwe bemiddelaars kwamen in de loop van 2015 in dienst. In juni startte 

Vihamba Kihumulendi als halftijdse bemiddelaar, in november Edna Lamnteh als bemiddelaar 80 % in 

een art. 60 statuut. Op jaarbasis bestond het team in 2015 uit 3,03 VTE.  

 

2.  Co-bemiddelaars 

 

In 2015 werd er in 16 dossiers samengewerkt met een co-bemiddelaar (vrijwilliger). In totaal werkten 

er 11 vrijwilligers mee afkomstig uit Afghanistan, Albanië, Tibet, Iran, Bulgarije, Kroatië, Kameroen, 

Tsjetsjenië, Slovakije, Congo en Somalië. Er vonden 88 interventies plaats samen met de bemiddelaar. 

 

3. Stagiaires 

 

Gulcan Safa liep stage van maart 2015 t.e.m. juni 2015 vanuit de opleiding sociaal werk georganiseerd 

door het VSPW. 

4. Persoonlijke opleiding en vorming 

 

In 2015 werd er gewerkt aan de eigen deskundigheidsbevordering.  

Greet Lenaerts – Coördinator 

13/01/2015 Fanny 

14/01/2015 EHBO-cursus - Mediwet 

13/03/2015 Infomoment M-decreet – Toppunt vzw 

26/03/2015 Coachend leiderschap 

27/03/2015 Coachend leiderschap 

08/05/2015 Coachend leiderschap 

18/9/2015 VTO – informant 

08/10/2015 Studiedag Keki 

09/10/2015 VTO – Informant 

 

Nevin Eryilmaz – Intercultureel bemiddelaar 

13/01/2015 Fanny 

14/01/2015  EHBO-cursus - Mediwet 

05/02/2015 Studiedag ‘Impact van het radicaliseringsdebat op jongeren’ - vzw-Motief, Uit De Marge 

& Samenlevingsopbouw 

30/04/2015 Vorming ‘inburgeringscursus voor autochtonen’ - Fanny Matheusen van Goesthing  

05/05/2015 Sociale plattegrond ‘Justitie bij minderjarigen’ – Sociale planning, RWO, sociale kaart en 

lokaal sociaal beleid 
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12/05/2015 Inspiratiedag voor brugfiguren Roma – Kruispunt Migratie – Integratie 

27/05/2015 Introductiedag ‘Samenwerken aan veiligheid’ – Departement Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin 

17/09/2015 ‘Allemaal integraal’ - Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo - Gent 

15/10/2015 Vorming ‘in de ban van e-mail’ – Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Fouad El-Ghraibi – Intercultureel bemiddelaar 

13/01/2015 Fanny 

14/01/2015 EHBO-cursus - Mediwet 

14/01/2015 Vorming ‘toegankelijke communicatie’ – Provincie Oost-Vlaanderen  

05/02/2015 Studiedag ‘Impact van het radicaliseringsdebat op jongeren’ - vzw-Motief, Uit De Marge 

& Samenlevingsopbouw 

26/02/2015 Studiedag ‘De kloof tussen de hulpverlener en de etnisch-cultureel andere cliënt. Gericht 

op het werken rond kindermishandeling’ - VK West-Vlaanderen 

03/04/2015 Vorming ‘Islamitische visies op relaties en opvoeding’ - Hoger Instituut voor 

Gezinswetenschappen  

15/03/2015 Workshop ‘educatief spel ter preventie van radicalisering’ – vzw CIET 

24/04/2015 Vorming ‘Islamitische visies op relaties en opvoeding’ - Hoger Instituut voor 

Gezinswetenschappen 

30/04/2015 Vorming ‘Islamitische visie op zorg voor ouderen en mensen met een beperking’ - Hoger 

Instituut voor Gezinswetenschappen 

12/05/2015 Inspiratiedag voor brugfiguren Roma – Kruispunt Migratie - Integratie 

18/05/2015 Studienamiddag Schijnhuwelijken - Cel Schijnhuwelijk van Stad Gent 

16/09/2015 Vorming ‘Positieve heroriëntering’ – Columbus (Oranjehuis vzw) 

17/09/2015 Vorming ‘Positieve heroriëntering’ – Columbus (Oranjehuis vzw) 

Vihamba Kihumulendi – Intercultureel bemiddelaar 

16/09/2015 Vorming ‘Positieve heroriëntering’ – Columbus (Oranjehuis vzw) 

17/09/2015 Vorming ‘Positieve heroriëntering’ – Columbus (Oranjehuis vzw) 

01/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

08/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

15/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

22/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

27/11/2015 Casustafels Oost-Vlaanderen – Steunpunt Jeugdhulp 

Edna Lamnteh – Intercultureel bemiddelaar 

17/09/2015 ‘Allemaal integraal’ - Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo – Gent 

01/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

08/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

15/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

22/10/2015 Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en inburgering 

27/11/2015 Casustafels Oost-Vlaanderen – Steunpunt Jeugdhulp  
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5. Teamvergadering 

Wekelijks vindt op dinsdagvoormiddag de teamvergadering plaats. Tijdens de teamvergadering worden 

nieuwe aanmeldingen toegewezen en lopende dossiers besproken. Het is tevens een forum tot 

uitwisseling en verdieping rond bemiddelingsmethodieken en het signaleren van aandachtspunten in de 

samenwerking met andere diensten. 

6. Interprovinciaal coördinatorenoverleg  

Sinds de erkenning van de OTA’s komen de coördinatoren vanuit de vier teams op regelmatige basis 

samen. Zij vormen ook de werkgroep kwaliteitszorg van waaruit er wordt samengewerkt aan de 

uitbouw van het kwaliteitsbeleid binnen de organisaties.  

7. Interprovinciaal OTA overleg 

 

Gemiddeld 3 à 4 keer per jaar komen de vier OTA's vanuit de verschillende provincies samen voor een 

overleg. Deze bijeenkomsten zijn van groot belang om ervaringen en methodieken uit te wisselen en 

het gemeenschappelijke concept te bewaken.  

 

Het is immers uitermate belangrijk dat in grote lijnen volgens hetzelfde concept wordt gewerkt. Zowel 

de jongeren als de consulenten, die vaak met verschillende OTA's samenwerken (de OTA's spraken af 

dat de gemeente waar de jongere gedomicilieerd is bepaalt welk OTA tussenkomt), moeten immers 

weten wat ze kunnen verwachten van het OTA. Daarnaast blijft er ruimte voor eigen accenten.  

De agenda wordt steeds samengesteld in onderling overleg tussen de verschillende teams. 

 

13/01/2015 Vorming introductie culturele denkkaders door Fanny Matheusen (Goesthing)  

09/06/2015 Resultaten jaarverslag en opvolging denkdag 

24/11/2015 Vorming spiegeltje spiegeltje aan de wand. Over beeldvorming en identiteit bij jongeren 

door Ella vzw. 

 

8.  Interprovinciale werkgroep vorming 

 

Naast bovenstaande interprovinciale overlegmomenten, werd er vanuit de OTA's een werkgroep 

'vorming ' opgestart. Het doel van deze werkgroep is tweeledig: 

- Interne vorming: zoeken naar een overkoepelend aanbod voor alle teams 

- Externe vorming: kunnen we de aanwezige expertise niet inzetten over de provinciale 

grenzen heen? 

 

In 2014 werden de eerste contacten gelegd met Fanny Matheusen (Goesthing). Zij zal begin 2015 met 

de werkgroep rond de tafel zitten om in eerste ons vormingsaanbod onder de loep te nemen. Met de 

werkgroep willen we in de toekomst een werkinstrument voor hulpverleners ontwikkelen die hen kan 

helpen bij een gesprek om de achtergrond en de context van gezinnen duidelijk te krijgen. Daarnaast 

willen we een intern werkinstrument ontwikkelen, in de vorm van een gemoduleerde vormingsmap, dat 

ons kan helpen bij het samenstellen van vormingen op maat. 
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9. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

 

De vzw wordt geleid door de Raad van Bestuur, aangesteld door de Algemene Vergadering. De 

Algemene Vergadering kwam bijeen op 11 april 2015. 

 

De Raad van Bestuur hield haar vergaderingen op 27 januari, 17 maart, 23 juni, 15 september, 8 

december 2015. 

 

Op 31 december 2015 was deze als volgt samengesteld:  

- Ümit Karanfil – Voorzitter 

- Beatrice Zeltner – Secretaris 

- Emmanuel Steyaert – Penningmeester 

- Jonah Coudenys – Bestuurslid 

- Greet Lenaerts – Coördinator OTA 
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BIJLAGE 1 

VISIETEKST OTA’S VLAANDEREN 

De Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA) 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. 

 

BRUGGEN BOUWEN 

OTA 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. 

 

MISSIE OTA’S VLAANDEREN 

OTA organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en vorming voor hulpverleners uit de 

integrale jeugdhulp die jongeren met een migratieachtergrond begeleiden. 

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. 

 



28 
 

 
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent 
09 267 75 34 

 

www.otavzw.be 

 
 

BIJLAGE 2 

 


