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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, 

Het voorbije jaar was een bewogen jaar. De aanslagen in Brussel en de dood van Jordy zijn twee 

gebeurtenissen die een diepe indruk nalieten in ons team.  

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De kinderen en jongeren van vandaag zijn de 

volwassenen van morgen. Sommige jongeren vallen of springen uit de boot maar kunnen nog niet 

zwemmen. Ze voelen zich nergens thuis. We dienen te luisteren naar wat zij vertellen en niet vertellen. 

Gedrag is het masker van verdriet, woede, kwetsuren. Het ontbreekt hen vaak aan één persoon die 

naast hen staat, die hen probeert te begrijpen of die hen er weer bij haalt als hij of zij te ver gaat. Wij 

als hulpverleners trachten deze rol op te nemen. 

OTA wil meewerken 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.  

Ieder kind of jongere heeft recht op zorg, opvoeding en familie. Wanneer ouders of familie dit tijdelijk 

of niet kunnen opnemen, springt hulpverlening bij. We menen dat cultuursensitief handelen integraal 

deel uitmaakt van een kwalitatieve jeugdhulp. Zodat ieder kind of jongere, ongeacht zijn origine en 

achtergrond, de gepaste hulp krijgt. 

2016 stond in het teken van reflectie, feedback, terugblik, vooruitkijken, plannen, samenwerken, 

evalueren, kortom stilstaan bij onze opdracht. Doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen? 

Voelen de hulpverleners zich voldoende ondersteund? Groeit het vertrouwen tussen gezinnen en 

hulpverleners? Geraken hulpverleningstrajecten afgestemd op maat van het gezin? Enz. We nodigden 

dit jaar voor de eerste keer onze stakeholders uit, die massaal ingingen op onze uitnodiging. Met veel 

enthousiasme dachten ze mee na over de huidige en toekomstige werking van OTA. Het werd al snel 

duidelijk dat OTA voor een evenwichtsoefening staat tussen het preventief, vroeg interveniërend en 

curatief inzetten van het ondersteuningsaanbod. Een uitdaging voor de toekomst, waar we in 2017 

alvast mee aan de slag gaan! 

Tenslotte een woordje van dank aan mijn collega’s voor jullie dagelijkse inzet, aan de bestuursleden 

voor jullie engagement en steun, aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken in te spelen op de grote 

diversiteit aan vragen, onze collega’s uit de andere provincies voor het uitschrijven van een 

gezamenlijk OTA-verhaal en aan alle andere stakeholders die het voorbije jaar openstonden voor 

samenwerking en vertrouwen!  

 

Greet Lenaerts 

Coördinator 
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OTA = een team van meertalige hulpverleners ter ondersteuning van de hulp- en dienstverlening 

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

diversiteit een rol spelen.  

 

6 medewerkers (vlnr) 

Karima Sherzada – Intercultureel bemiddelaar 

Vihamba Kihumulendi – Intercultureel bemiddelaar  

Greet Lenaerts -  Coördinator  

Fouad El-Ghraibi – Intercultureel bemiddelaar  

Edna Lamnteh – Intercultureel bemiddelaar  

Nevin Eryilmaz – 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 2016 

Datum Team Vorming 

16/02/2016 Hulpverleners IJH Inburgeringscursus voor autochtonen – 
externe spreker: Fanny Matheusen 
(Goesthing) 

21/03/2016 Vzw Pleegzorg Oost-Vlaanderen Vormingsavond aan kandidaat pleegouders 

omtrent migratieproces en -mechanismen bij 

vluchtelingengezinnen 
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22/03/2016 OSD West-Vlaanderen Werken met allochtone jongeren en gezinnen 

20/07/2016 Vzw Lia – leefgroep Alesto Teamcoaching : doelgroep NBBM 

28/09/2016 VOT Jeugdhulp – team Jez11 Werken met allochtone jongeren in de 

leefgroep 

13/10/2016 Arteveldehogeschool 
 

Postgraduaat Intercultureel werken en 
coachen 

 

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 2016 

 

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 maandag-, woensdag- 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.  
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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 verder. 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.  

 

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 om te ondersteunen bij de 

toeleiding naar de nodige intensievere hulp. 

Daarnaast kregen we ook een tiental informatieve vragen betreffende tolken en vertaling, 

anderstalige psychologen, specifieke kennis van de sociale kaart, jeugdwerk op zoek naar vorming 

omtrent diversiteit, omtrent radicalisering, enz. Bij deze vragen formuleren we zelf een antwoord, of 

indien wij niet over de nodige kennis beschikken, verwijzen we door naar de juiste diensten.  

 

In 2016 verzorgden de bemiddelaars 82 adviserende consulten   

Sectoren IJH RTJ 

 

 2016 2015 

AWW 4 2 

CLB 24 17 

K&G 2 1 

GGZ  - 4 

VAPH 5 2 

BJB 6 1 

TOTAAL 41 27 

Gemandateerde voorziening OCJ 12 4 

VK 2 4 

TOTAAL 14 8 

Gerechtelijke Jeugdhulp SDJR 3 3 

TOTAAL 3 3 

NRTJ BT - 10 

Pleegzorg 2 2 

OOOC 3 3 

GI 1 - 

TOTAAL 6 15 

Crisisjeugdhulp CaH - 4 

TOTAAL - 4 

Provinciaal loket bemiddeling IJH TOTAAL 1 - 

Andere sectoren Revalidatiesector 2 1 

Onderwijs 7 1 
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GGZ volwassenen 1 2 

VAPH Volwassenen - 2 

Stadsdienst 2 - 

Hoger onderwijs 2 - 

Politie – afdeling Jeugd en Gezin 1 - 

Asielcentrum 1 - 

OCMW 1 - 

TOTAAL 17 6 

Herkomstland Midden- en Oost-Europa  15 13 

Centraal Afrika  13 12 

Maghreb  9 8 

Midden-Oosten  3 10 

Azië en Russische Federatie  22 11 

Onbekend  - 2 

Turkije  5 6 

Latijns-Amerika  2 1 

Balkan 5 - 

Gemengd 8 - 

Regio Oost-Vlaanderen 53 35 

West-Vlaanderen 27 28 

Antwerpen 2 - 

 

 
 

2. Overzicht participatieve consulten 

Hieronder geven we een overzicht in cijfers van de dossiers waarin we in 2016 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. 
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In 2016 werkten de bemiddelaars in 137 dossiers en verzorgden 665 consulten.  

 

51 overgedragen dossiers:  

-  301 consulten 

-  99 overlegmomenten met hulpverleners 

-  40 gesprekken met ouders en jongeren samen 

-  102 gesprekken met ouder(s) of context 

-  60 gesprekken met jongere 

 

86 nieuwe dossiers:  

-  364 consulten 

-  146 overlegmomenten met hulpverleners 

-  32 gesprekken met ouders en jongeren samen 

-  116 gesprekken met ouder(s) of context 

-  70 gesprekken met jongere 

 

A. AANMELDER nieuwe dossiers in 2016 

 

De opvallendste stijging die we waarnemen in 2016 is het aantal aanmeldingen vanuit de verschillende 

OCJ teams. De laatste twee jaren werd de samenwerking verder uitgebouwd via een 

voorstellingsronde bij de verschillende teams, de opmaak van een samenwerkingsnota, een 

vormingsaanbod voor consulenten, bijwonen van een teamvergadering, stakeholdersoverleg, het op de 

hoogte houden van extern vormingsaanbod, enz. Ook de positief geëvalueerde samenwerkingen 

tussen bemiddelaars en consulenten, zorgen ervoor dat de consulenten opnieuw contact opnemen met 

OTA voor ondersteuning.  

 

We merken echter wel op, en dit bleek ook uit de resultaten van onze tevredenheidsmeting (zie punt 

9), dat het voor heel wat hulpverleners nog steeds onduidelijk is welke rol en mandaat de bemiddelaar 

opneemt. Dit maakt dat hulpverleners niet altijd de weg vinden naar OTA of andere verwachtingen 

hebben tav de bemiddelaar. In 2017 zetten we samen met de andere OTA’s in dit meer te stroomlijnen 

en te concretiseren.  

 

 2016 2015 

RTJ AWW OV-L - 1 

CLB O-VL 4 2 

CLB W-VL - 2 

BJB O-VL 7 3 

BJB W-VL 7 2 

Columbus O-VL - 1 

Columbus W-VL - 2 

VK W-VL - 2 

VK O-VL 1 - 

K&G – CKG O-VL 1 - 
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VAPH W-VL 1 - 

VAPH O-VL 1 - 

TOTAAL 22 15 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 26 10 

OCJ W-VL 8 4 

VK O-VL 2 2 

TOTAAL 36 16 

Crisis O-VL 1 1 

W-VL 1 - 

TOTAAL 2 1 

NRTJ Dagcentrum O-VL  - 1 

Dagcentrum W-VL - 1 

Thuisbegeleiding O-VL 1 4 

Gemeenschapsinstelling - 1 

Begeleidingstehuis O-VL  4 3 

Begeleidingstehuis W-VL 3 - 

OOOC O-VL 2 5 

OOOC W-VL 3 2 

Pleegzorg W-VL 2 - 

Pleegzorg Antwerpen 1 - 

TOTAAL 16 17 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 5 10 

SDJR W-VL 5 2 

TOTAAL 10 12 

Andere Onderwijs ism Agentschap Integratie & 

Inburgering O-VL 

- 1 

TOTAAL NIEUWE DOSSIERS 2016 86 62 

  

 
 

 

RTJ 
24% 

Gemandateerde 
voorziening 

42% Crisisnetwerk 2% 

NRTJ 
19% 

Gerechtelijke 
jeugdhulp 

12% 

Aanmelder nieuwe dossiers 2016 
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B. ONDERSTEUNING overgedragen dossiers in 2016 

 

Er werd in 51 dossiers gewerkt die overgedragen werden van 2015 of die heraangemeld werden. 

 

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

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. Vanuit OTA bekijken we steeds of er nog een meerwaarde 

is aan onze betrokkenheid.  

 

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, 

t.a.v. de voorzieningen zullen we in 2017 inzetten op het creëren van een gelijkaardig kader.  

 

Aangemeld in 

2009: 1 dossier (11 consulten) 

2010: 1 dossier (15 consulten) 

2011: 1 dossier (4 consulten) 

2012: 3 dossiers (29 consulten) 

2013: 3 dossiers (12 consulten) 

2014: 10 dossiers (54 consulten) 

2015: 32 dossiers (175 consulten) 

 

 2016 2015 

RTJ CLB O-VL 2 1 

CLB W-VL 2 - 

BJB O-VL 7 5 

BJB W-VL 1 - 

VAPH O-VL - 1 

VAPH W-VL 1 - 

TOTAAL 13 7 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 10 1 

OCJ W-VL 2 1 

VK O-VL 2 - 

VK W-VL 1 - 

TOTAAL 15 2 

NRTJ Dagcentrum O-VL  - 5 

Dagcentrum W-VL - 1 

Thuisbegeleiding O-VL 1 3 
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Thuisbegeleiding W-VL 1 1 

Begeleidingstehuis O-VL  4 8 

Begeleidingstehuis W-VL - 2 

Gemeenschapsinstelling  1 - 

OOOC O-VL 2 1 

OOOC W-VL 1 - 

HCA O-VL - 1 

VAPH OV-L 1 - 

TOTAAL 11 22 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 9 2 

SDJR W-VL 3 5 

TOTAAL 12 7 

TOTAAL OVERGEDRAGEN DOSSIERS 2016 51 38 

 

 
 

C. TOTALE CASELOAD  2016 2015 

RTJ AWW O-VL - 1 

CLB O-VL 6 3 

CLB W-VL 2 2 

BJB O-VL 14 9 

BJB W-VL 8 4 

VK W-VL - 2 

VK O-VL 1 - 

VAPH O-VL 1 1 

VAPH W-VL 2 - 

K&G – CKG O-VL 1 - 

TOTAAL 35 22 

RTJ 
23% 

Gemandateerde 
voorziening 

29% 
NRTJ 
24% 

Gerechtelijke 
jeugdhulp 

24% 

Overgedragen dossiers 
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Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 36 11 

OCJ W-VL 10 5 

VK O-VL 4 2 

VK W-VL 1 - 

TOTAAL 51 18 

Crisis Crisisnetwerk O-VL 1 1 

CaH O-VL 1 - 

TOTAAL 2 1 

NRTJ Dagcentrum O-VL  - 6 

Dagcentrum W-VL - 2 

Thuisbegeleiding O-VL 2 7 

Thuisbegeleiding W-VL 1 1 

Gemeenschapsinstelling 1 1 

Begeleidingstehuis O-VL  8 11 

Begeleidingstehuis W-VL 3 2 

OOOC O-VL 4 6 

OOOC W-VL 4 2 

Pleegzorg O-VL 2 - 

Pleegzorg Antwerpen 1 - 

HCA O-VL - 1 

VAPH O-VL 1 - 

TOTAAL 27 39 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 14 12 

SDJR W-VL 8 7 

TOTAAL 22 19 

Andere Onderwijs ism Agentschap Integratie & 

Inburgering O-VL 

- 1 

TOTAAL - 1 

TOTAAL 137 100 

 

 

RTJ 
26% 

Gemandateerde 
voorziening 

37% 

Crisnetwerk 
1% 

NRTJ 
20% 

Gerechtelijke jeugdhulp 
16% 

Totale caseload 2016 
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D. REGIO  

 

33% van de aanmeldingen gebeurde vanuit West-Vlaanderen, 65% vanuit Oost-Vlaanderen. De 

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

voorbije jaren. We merken een lichte stijging op vanuit West-Vlaanderen (31%  33%). Twee 

dossiers werden aangemeld vanuit Antwerpen. Samen met onze collega’s uit Antwerpen werd in deze 

dossiers gewerkt. Wij namen de ondersteuning op tav de hulpverleners en context die binnen onze 

regio aanwezig was. 

 

In 2016 vond ons eerste stakeholdersoverleg plaats (zie blz.25). De vraag werd gesteld of een 

antennepunt in West-Vlaanderen mogelijk was. We staan hier positief tegenover, echter momenteel is 

dit niet haalbaar gezien de beperkte middelen. Het team is te klein om een bemiddelaar in West-

Vlaanderen te stationeren wat ten koste van de teamwerking zou gaan. We begrijpen wel dat OTA als 

‘weinig nabij’ gepercipieerd wordt. In de praktijk wordt er echter op eenzelfde manier omgegaan met 

vragen uit West- en Oost-Vlaanderen. We trachten deze gelijke behandeling verder te bewaken qua 

wachttijd van dossiers uit West- en  Oost-Vlaanderen.  
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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.  

 

In 2016 merken we een stijging van het aantal aangemelde jongens (2015: 18) en gezinnen (2015: 

16). De cijfers betreft de meisjes blijven hetzelfde (2015: 28). 

 

Onder de jongens en de meisjes bevindt zich een specifieke doelgroep namelijk de neveninstromers.  

Neveninstromers zijn jongeren die een deel van hun jeugd doorbrachten in het land van herkomst. 

Vaak bleven zij op jonge leeftijd bij één van de ouders of werden ze ondergebracht bij familie wanneer 

één of beide ouders naar het buitenland vertrok. (meer toelichting zie punt 3, Inhoudelijke reflecties) 

In 2016 was 23% van de jongens en meisjes een neveninstromer. 78% van deze jongeren komt uit 

Sub Saharaans Afrika. 41% van onze dossiers uit Sub Saharaans Afrika is een neveninstromer. De 

overige neveninstromers komen uit de Maghreb, Midden-Amerika en de Balkan. 

GEGEVENS  Nieuwe 

dossiers 

2016 

Overgedragen 

dossiers 2016 

TOTAAL 

2016 

TOTAAL 

2015 

TOTAAL  

2014 

TOTAAL  

2013 

M/J/G Meisje 27 25 52 49 46 49 

Jongen  34 13 47 25 23 53 

Gezin 25 13 38 26 18 36 

 
 

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.   

In 2016 werkten we met gezinnen van 43 verschillende herkomstlanden 

 

49 

25 26 

52 
47 

38 

Meisje Jongen Gezin

Meisje - Jongen- Gezin 

2015 2016
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Het biedt een overzicht van de grote diversiteit in afkomst van de gezinnen. 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 2016 werkten we in 33 dossiers samen met 9 vrijwilligers afkomstig uit: Vietnam, Thailand, 

Albanië, Afghanistan, Tsjetsjenië, Ghana, Bulgarije, Pakistan en Syrië. In totaal gaat het over 70 

interventies. 

 

Dit jaar kwamen we opnieuw samen met onze vrijwilligers. Enerzijds is het een moment van 

uitwisseling. We vinden het belangrijk om onze vrijwilligers te laten kennismaken met elkaar. Op die 

manier kunnen zij ervaringen uitwisselen. We nemen ook de tijd om hen te informeren over de werking 

en de evoluties binnen de jeugdhulpverlening. Anderzijds is het ook een moment om hen te bedanken 

voor hun inzet. Dankzij hun betrokkenheid kunnen we inspelen op de grote diversiteit binnen de 

gezinnen.   

 

 

 
 

3. Inhoudelijke reflecties 

 

Het is geen evidentie om uit ons cijfermateriaal conclusies te trekken. Om vergelijkingen te kunnen 

maken hebben we nood aan cijfermateriaal vanuit de jeugdhulpverlening. Hoeveel gezinnen met een 

familiale migratieachtergrond krijgen begeleiding vanuit de jeugdhulpverlening? En hoeveel komen er 

dan bij ons terecht? Wat zijn de achtergronden van deze gezinnen? Over welke generaties gaat het? 

Enz. Dit cijfermateriaal is echter niet voorhanden.  

 

Midden- en 
Oost-Europa 

3% 

Centraal Afrika 
29% 

Midden-Oosten 
7% 

Maghreb 
15% Azië en Russische 

Federatie 
11% 

Turkije 
14% 

Gemengd 
10% 

Balkan 
10% 

Latijns-Amerika 
1% Land van herkomst 
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We zien bijvoorbeeld een stijging van het aantal dossiers uit Subsaharaans Afrika. Wil dit zeggen dat er 

meer problemen zijn binnen deze gemeenschappen? Deze vraag kunnen we niet beantwoorden. Sinds 

2015 hebben we 2 bemiddelaars in dienst met roots in Congo en Kameroen. Uit het verleden blijkt dat 

het aantal dossiers stijgt naargelang de achtergrond van de aanwezige bemiddelaars.  Dit zegt veel 

over de manier waarop hulpverleners kijken naar het OTA en hoe zij invulling geven aan de taak van 

een bemiddelaar. Ook in 2017 zetten we verder in op beeldvorming. Het duidelijk omschrijven van 

onze rol binnen hulpverlening en wederzijdse verwachtingen. Wat kan je als hulpverlener wel en wat 

kan je niet verwachten van ons. Wat is een intercultureel bemiddelaar en dekt deze benaming de 

lading?  

 

Inhoudelijk kwamen het afgelopen jaar heel wat thema’s aan bod, we zoomen hieronder in op een 

aantal. 

 

We hadden het in punt E, opdeling jongens/meisjes/gezin, reeds over een kwetsbare groep, nl. de 

neveninstromers. Deze jongeren groeiden op met weinig of geen contact met hun ouders, waardoor 

zij voor elkaar meestal onbekenden zijn. Op latere leeftijd worden zij door hun ouders naar België 

gehaald, opdat zij een betere toekomst zouden hebben. Beiden hebben grote verwachtingen tav 

elkaar, maar vaak blijkt al snel dat beiden deze verwachtingen niet kunnen inlossen. De kloof tussen 

beiden is soms zo groot dat snel conflicten ontstaan. Veel van deze jongeren komen hierdoor in 

contact met de jeugdhulpverlening. In dergelijke situaties is bemiddeling noodzakelijk om een breuk 

te voorkomen. Veel van deze jongeren hebben vaak weinig of geen netwerk waardoor sommigen in 

een isolement dreigen te geraken met psychische problemen als gevolg. Anderen gaan buiten hun 

gezin op zoek naar steunfiguren, vaak in verkeerde relaties. Hierdoor dreigen ze ook op andere 

domeinen te ontsporen (vb. problemen op school of erger bendevorming, prostitutie, enz.) Deze 

jongeren hebben ondersteuning nodig in het wortelen hier. Vaak hebben ze een verkeerd beeld van de 

rechten en plichten van jongeren in de samenleving. Heel wat ouders kunnen hier alleen niet voor 

zorgen. We adviseren de hulpverlening om aandacht te hebben voor deze doelgroep. Idealiter 

zouden deze jongeren, die via gezinshereniging naar België komen, samen met hun ouders begeleid 

worden in dit proces. Ook binnen het OKAN onderwijs kan preventief gewerkt worden met deze 

jongeren. Niet enkel voor nu maar ook voor later. OTA werkt in verschillende dossiers waarbij de 

ouders ooit naar België kwamen als neveninstromer. Doordat hun wortelingsproces moeilijk verliep, 

zijn deze ouders doorheen hun leven blijven worstelen en hebben hun plek niet gevonden. Dit maakt 

het voor hen extra moeilijk om hun kind te begeleiden in het opgroeien. Deze vicieuze cirkel dient 

vermeden te worden door deze jongeren te ondersteunen in hun komst naar België. 

 

Deze ondersteuning geldt ook voor NBBM en vluchtelingengezinnen met kinderen.  

Vanuit onze contacten met verschillende opvanginitiatieven horen wij een grote bezorgdheid omtrent 

de opvoeding van een grote groep getraumatiseerde kinderen en jongeren. Naast psychologische 

begeleiding is er nood aan opvoedingsondersteuning voor deze gezinnen. Een grote drempel hierbij 

is echter de taal. Wachten tot de ouders voldoende de taal machtig zijn, maakt dat heel wat tijd 

verloren gaat. Het inzetten van tolken vraagt echter de nodige middelen, maar ook het aantal 

beschikbare tolken is voor sommige regio’s problematisch. Daarnaast dient het aanbod afgestemd te 

worden op deze gezinnen. Ouders en kinderen dragen vaak een zware rugzak met zich mee. Dit zorgt 
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voor heel wat stressfactoren in de gezinsrelaties en op de opvoeding. Ook de migratie op zich heeft 

een invloed op de opvoeding. Ouders hebben ondersteuning nodig in het opvoeden van hun kinderen 

in een nieuwe context. Inzicht hebben in deze mechanismen, helpt je als hulpverlener om verbinding 

te maken met de ouders en te enten op hun beleving.  

Ook NBBM hebben ondersteuning nodig in het opgroeien in een andere context. Zij komen in België 

terecht zonder ouders of familie. Deze jongeren werden vaak rolgericht opgevoed, binnen een duidelijk 

verwachtingspatroon waarbij de familie en gemeenschap toekeek en sturend optrad als de jongere 

buiten de vastgelegde grenzen trad. Hier staan ze er plots alleen voor. Deze jongeren krijgen zowel 

vanuit hun familie als vanuit de samenleving een grote verantwoordelijkheid toegewezen. Vanuit de 

samenleving worden zij verwacht direct mee te draaien ondanks verschillen in bijvoorbeeld sociale 

omgang, vrijheden, rechten en plichten van het kind, vanzelfsprekendheden, enz. Hun familie verwacht 

dat zij op korte termijn bijdragen aan een betere toekomst voor de familie. Deze grote 

verantwoordelijkheden zorgen voor heel wat stress bij deze jongeren. Dit kan zich uiten in moeilijk 

gedrag, grenzeloos gedrag, automutilatie, enz. Als hulpverlener is het belangrijk steeds stil te staan bij 

de eigen vanzelfsprekendheden. Deze kleuren immers ons denken en handelen, wat medebepalend is 

voor de ondersteuning en begeleiding die je geeft aan deze jongeren. 

 

Een andere kwetsbare groep zijn de meisjes. Heel wat meisjes willen meer vrijheid en hopen dit te 

bekomen via de hulpverlening. In sommige casussen geven meisjes terecht het signaal dat zij weinig 

kansen krijgen om zichzelf naast school verder te ontplooien. Andere meisjes hebben dan weer geen 

realistische kijk op wat een doorsnee tienermeisje aan vrijheden krijgt. Deze meisjes eisen vaak 

vrijheid i.p.v. deze te verdienen. Ze houden zich niet aan afspraken die hun ouders maken. Ze willen 

steeds meer vrijheid. Door weg te lopen, belanden zij vaak in hulpverlening. 

Een uithuisplaatsing zorgt er voor dat deze meisjes op korte termijn van heel wat vrijheden kunnen 

proeven. Zij hebben echter vaak niet geleerd hoe hiermee om te gaan, waardoor nieuwe problemen 

ontstaan. Ze nestelen zich snel in de hulpverlening, wat de terugkeer naar huis bemoeilijkt. 

Een uithuisplaatsing van deze meisjes heeft verschillende gevolgen, niet enkel op korte termijn. 

We merken op dat een groot deel van deze meisjes in een isolement geraakt. Deze meisjes zijn 

doorgaans opgegroeid in een beschermde omgeving, waar verbinding met familie en gemeenschap 

centraal staat. Een plaatsing zorgt vaak voor een breuk met de familie en de gemeenschap. Deze 

verbinding waar zij aanvankelijk van wegvluchten, wordt na een tijd een groot gemis. Zij stonden er 

immers nooit alleen voor.  

Sommige meisjes glijden weg in een depressie of ontwikkelen andere psychische klachten, andere 

meisjes gaan op zoek naar zorg maar komen hierbij in verkeerde relaties terecht. Een voorbeeld 

hiervan zijn tienerpooiers. Deze meisjes vormen het ideale slachtoffer. Doordat zij hun familie niet 

willen beschamen of bang zijn voor de reacties, zullen deze meisjes niet gauw naar buitenkomen met 

wat zij meemaken. Dit gegeven van eer, schaamte, geheimhouding, enz. maakt hen extra kwetsbaar. 

Tienerpooiers weten dit en spelen hier op in. 

Bemiddeling in deze casussen is nodig zodat op korte termijn kan gewerkt worden aan herstel en 

escalatie wordt vermeden.  

 

Een laatste grote uitdaging die blijft, is de verhoging van de onderwijsparticipatie van Roma. 

Heel wat families in onze regio’s bevinden zich in precaire omstandigheden, waardoor overleven 
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voorrang krijgt op school. School wordt door sommige ouders niet ervaren als hefboom om uit deze 

situatie te geraken. Zij zoeken naar andere manieren om te overleven. Het kleuteronderwijs wordt 

vaak gezien als speelklas, waardoor ouders ervoor kiezen om de kinderen thuis te houden. Hierdoor 

starten de kinderen met een taalachterstand. Komt daarbij dat kinderen niet regelmatig aanwezig zijn, 

maakt dat ze een achterstand ontwikkelen en schoolmoe worden. Naarmate jongeren ouder worden 

haken zij zelf af. Vaak hebben ze ook een ander toekomstbeeld voor ogen waarbij school geen 

meerwaarde biedt.  

Er ligt een grote opdracht binnen het onderwijs en hulpverlening om verbinding te maken met deze 

families. Afstemming omtrent aanpak is nodig. We dienen erin te slagen de intrinsieke motivatie van 

kinderen en jongeren te vergroten, zodat zij zelf graag naar school komen. Indien de interne motivatie 

bij ouders niet aanwezig is, dan kan externe motivatie helpen. Externe motivatie kunnen bijvoorbeeld 

tegemoetkomingen zijn in hun basisbehoeften. Schoolgaan dient aantrekkelijk gemaakt te worden voor 

ouders, wat hebben zij erbij te winnen om hun kind toch naar school te sturen. Dit vraagt overleg 

tussen de verschillende betrokken diensten, zodat duidelijk is wie welke taak op zich neemt en hoe de 

externe motivatie kan geïnstalleerd worden. Daarnaast is het ook belangrijk de brug te slaan naar 

ouders zodat ook de interne motivatie bij hen vergroot. Nodig ouders uit op school, laat hen 

participeren in de klas, werk met brugfiguren en intercultureel bemiddelaars om het wederzijds 

vertrouwen te doen groeien.  

 

7. SAMENWERKINGSVERBANDEN - UITWISSELING 

 

1. Vlaamse OTA’s 

 

In 2016 werkten de verschillende OTA’s opnieuw nauw samen. Zowel op inhoudelijk vlak via de 

werkgroep vorming en de gezamenlijke vorming via IPO (zie blz.28) als op beleidsniveau via de 

werkgroep kwaliteit (zie blz.25). 

 

Op 1 februari namen we deel aan het stakeholdersoverleg van onze collega’s uit Limburg. Op 13 

oktober ging het bij onze collega’s in Antwerpen door. Zelf organiseerden we ons stakeholdersoverleg 

op 17 mei. Uit deze verschillende bijeenkomsten werden een aantal gemeenschappelijke werkpunten 

gedestilleerd waaronder de evenwichtsoefening tussen preventief, vroeg interveniërend en curatief 

inzetten van het ondersteuningsaanbod, alsook de profilering naar nieuwe partnerts ifv IJH en het 

verduidelijken van de kerntaken. De OTA’s zullen hier verder samen aan werken.  

 

2. Agentschap Jongerenwelzijn 

 

De verhoogde instroom van vluchtelingen en de radicalisering van jongeren waren twee van de 

maatschappelijke tendensen in 2016 die zorgde voor een verhoogde druk op de jeugdhulpverlening. 

Naar aanleiding hiervan gingen de OTA’s in overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn. Samen werd 

bekeken welke rol de OTA’s kunnen opnemen in het versterken van de competenties van de 

hulpverleners op dit vlak. Een project werd uitgeschreven en goedgekeurd. Het project gaat van start 

op 1 januari 2017.  
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Het project beoogd twee doelstellingen nl. de opvolging vanuit het regionaal OTA-aanbod, van de 

huidige vormingsaanvragen in het kader van ‘cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter preventie 

van radicaliseringsprocessen’ enerzijds, en de uitwerking van een intersectoraal afgestemd 

ondersteuningsaanbod betreffende de vluchtelingenproblematiek anderzijds.  

 

De OTA’s willen hun expertise breed inzetten voor alle jeugdhulpverleners die te maken krijgen met 

minderjarige vluchtelingen, zowel niet-begeleid als vergezeld door gezinsleden. De OTA‘s engageren 

zich voor de deskundigheidsbevordering van deze hulpverleners, zodat zij professioneler leren 

handelen in complexe situaties waarin culturele en levensbeschouwelijke aspecten meespelen en/of de 

gedwongen migratie aan de basis ligt van het probleem. Het inzicht in migratiemechanismen en 

verlieservaring, de rol van culturele en religieuze elementen in de opvoeding, het effect van 

gedwongen migratie op gezinsdynamiek … helpen de hulpverleners in hun contacten met deze 

jongeren en/of hun gezin(nen). Dit is noodzakelijk bij het verder uitstippelen van een 

hulpverleningstraject op maat. Het bevordert bovendien de opbouw van een vertrouwensrelatie met de 

hulpverlener én met de jeugdhulpverlening in het algemeen. Voor vele jongeren en gezinnen is dit 

immers iets onbekend. 

3. OSD Oost- en West-Vlaanderen 

Vorig jaar werd een samenwerkingsnota opgemaakt die als leidraad dient in de samenwerking tussen 

de bemiddelaars van OTA en de consulenten.  

 

Zowel het OSD als OTA vindt het belangrijk om de samenwerking jaarlijks te evalueren om op die 

manier te kunnen bijsturen waar nodig. We deden dit aan de hand van het jaarverslag, een evaluatie 

van de nota en een evaluatie van het vormingsaanbod. Door de acties die in 2015 genomen werden 

zagen we in 2016 een stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen door consulenten (vooral vanuit 

OCJ) van 26% naar 42%.  

 

We gingen opnieuw in overleg met de vormingsverantwoordelijken van het OSD Oost- en West-

Vlaanderen om een verdere samenwerking op vlak van vorming te bespreken. Dit jaar ging er alvast  

een basisvorming door voor de consulenten uit West-Vlaanderen. Deze werd gepland op 22 maart. 

Gezien de gebeurtenissen in Brussel die dag werd er vooral ruimte gemaakt voor de deelnemers om 

hierover in gesprek te gaan met elkaar. 

In 2017 wordt deze vorming opnieuw gepland voor de consulenten uit beide regio’s.   

 

4. Reflectiegroepen minderjarigen en ouders 

OTA nam ook dit jaar 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 werd concreet opgevolgd door Fouad, maar 

wegens tijdgebrek zal hij in 2017 niet meer structureel aansluiten. Er werd afgesproken dat we op 

vraag steeds bereid zijn aanwezig te zijn om onze expertise te delen. 
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5. Denktank radicalisering 

 

Dit jaar werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘denktank Radicalisering’, georganiseerd 

door de Stad Gent. 

 

De denktank is ontstaan vanuit de nood aan overleg en uitwisseling tussen scholen, stad en politie. Het 

doel van de denktank is het delen van ervaringen en inspiratie geven aan Stad Gent om aan de 

slag te gaan. De denktank wil komen tot een kader rond de vraag hoe scholen aan de slag kunnen met 

signalen van radicalisering. Naast de denktank wil de Stad Gent zich ook focussen op het sensibiliseren 

en informeren van jongeren (preventieve spoor). 

Oorspronkelijk bestond de denktank uit afgevaardigden vanuit de verschillende scholen, Stad Gent en 

politie. De denktank werd verder uitgebreid met experten met een migratie-achtergrond.  

6. Netwerk Cultuursensitieve Zorg Oost-Vlaanderen 

 

Dit jaar werden we ook uitgenodigd door het netwerk CSZ Oost-Vlaanderen.  

 

Het Netwerk Cultuursensitieve Zorg ondersteunt CAW en CGG bij de uitbouw van cultuursensitieve zorg 

en zet in op het bevorderen van samenwerking en van deskundigheid van de hulpverleners. Het heeft 

tot doel: 

 Het bevorderen van de deskundigheid voor hulpverleners via vorming, intervisie en overleg. 

 Het bekendmaken van het hulpverleningsaanbod van CAW en CGG voor de doelgroep (etnisch-

culturele minderheden, vluchtelingen en mensen met een precaire statuut) bij mogelijke 

doorverwijzers en het faciliteren van toeleiding. 

 Het optimaliseren van de samenwerking, doorverwijzing en afstemming tussen de diensten: 

netwerkvorming. 

 Vraag en aanbod in de regio detecteren en onderzoeken op welke manier men hieraan tegemoet 

kan komen. 

 

De CGG en CAW werken hierin samen met andere relevante partners in hun regio. Vanuit hun opdracht 

om intersectoraal te werken werden we gevraagd om aan te sluiten bij het netwerk. 

 

Het netwerk organiseerde een studiedag op 27 mei met als thema ‘Psychosociale hulpverlening 

aan vluchtelingen en asielzoekers’. Het doel van de studiedag was om hulpverleners die werken 

met asielzoekers en vluchtelingen handvatten te geven om hun competentie te vergroten.  

 

7. Kennismaking en uitwisseling 

 

Ook in 2016 vond er heel wat uitwisseling plaats tussen het team en diverse organisaties.  

Zo werden we gevraagd voor een voorstelling van onze werking door het VCLB Kortrijk en de 

expertisecel CSZ van CGG Eclips. Zelf gingen we op bezoek bij de consulenten van het OCJ Ieper 

en het OCJ Roeselare-Tielt. 
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Begin dit jaar kregen we bezoek van een medewerkster van vzw Tanderuis, een 

thuisbegeleidingsdienst voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Ze merkten op dat steeds 

meer anderstalige gezinnen de weg vinden naar hun dienst, wat ze als zeer positief ervaren. Ze voelen 

echter dat het bieden van opvoedingsondersteuning aan deze gezinnen niet evident is. Daarom kozen 

ze als jaarthema ‘Gesprekstechnieken en opvoedingsstrategieën bij kansarme, anderstalige en 

opvoedingszwakke gezinnen’. Ieder teamlid ging op zoek naar een ‘stageplaats’ binnen een organisatie 

die hen op dit vlak iets kon bijbrengen. Zo kwam ze bij OTA terecht.  De begeleidster woonde een 

teamvergadering en twee casusbesprekingen bij. 

 

Ter afronding van het drie jaar durende project van de buurtstewards in Gent publiceerden zij dit 

jaar een boek over hun ervaring met de intra-Europese migranten. We gingen luisteren naar de 

boekvoorstelling. Het Vlaams project werd verlengd met 4 jaar. Er vond ook een overleg plaats tussen 

OTA en het team buurtstewards. Beide teams komen vaak in dezelfde gezinnen. Er werd bekeken op 

welke manier we elkaar kunnen aanvullen. Ook in het kader van het project "integrale aanpak van 

jongerenproblematiek met IEM-achtergrond" dat sinds dit jaar loopt.  

 

Dit jaar gingen twee nieuwe leefgroepen voor NBBM van start binnen onze regio nl. Estas en Alesto. 

We gingen een kijkje nemen tijdens hun opendeurdag. In het kader van Sociale Maribel, konden we 

tijdelijk een extra bemiddelaar in dienst nemen. Zij stond in voor de coaching van beide teams. Dit 

kreeg invulling door verschillende keren aanwezig te zijn tijdens de teamvergadering om inhoudelijke 

thema’s en/of casussen te bespreken. Daarnaast werden enkele individuele ondersteuningstrajecten 

opgestart. 

 

Tijdens onze teamvergadering nodigden we dit jaar vzw Merhaba uit. Vzw Merhaba verdedigt de 

belangen van alle holebi met een migratieachtergrond, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, 

nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, opleiding, 

maatschappelijke positie of wettelijk statuut.  

 

Daarnaast sloot vzw Pleegzorg Oost-Vlaanderen aan bij onze vergadering. Het doel was 

ervaringen uit te wisselen en stil te staan bij onze samenwerking. Er werd ook een overlegmoment 

gepland met beide Pleegzorgdiensten Oost- en West-Vlaanderen waarin gepeild werd naar de 

noden aan ondersteuning ikv de begeleiding en opvang van NBBM en vluchtelingengezinnen binnen 

pleeggezinnen. Dit werd verwerkt in de gezamenlijke projectaanvraag van de OTA’s die in juni aan het 

Agentschap Jongerenwelzijn bezorgd werd. Dezelfde vraag werd gesteld aan de Vlaamse koepel van 

het VCLB. Zowel Pleegzorg als de koepel van het VCLB namen het initiatief om onze projectaanvraag 

mee te onderschrijven. Eind 2016 kregen we hierover een positief antwoord. Het project ging van start 

op 1 januari 2017. 

 

Net zoals vorig jaar bij het OCJ, woonden enkele bemiddelaars dit jaar een teamvergadering van het 

Oost-Vlaams Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bij. Het doel hiervan was kennis te maken 

met de werkingsprocessen van het VK van binnenuit. Dit werd door de bemiddelaars als zeer leerrijk 
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ervaren. Het was tevens een moment om nogmaals de werking van OTA te verduidelijken en de 

samenwerking te bespreken. 

 

8. 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.  

In 2016 participeerden we aan een klankbordgroep bij de voorbereiding van een nieuw postgraduaat 

‘Intercultureel werken en coachen’ georganiseerd door de Arteveldehogeschool. In het kader van deze 

nieuwe opleiding werden we gevraagd een gastles te geven betreft onze ervaring binnen de 

jeugdhulpverlening. Aan de hand van casussen werd er stilgestaan omtrent interculturele 

(mis)communicatie. Verder werden er afspraken gemaakt omtrent het openstellen van een stageplaats 

voor deze opleiding. Uiteindelijk is er geen student gestart bij OTA. 

 

9. Publicaties/teksten 

 

OTA leverde op vraag van vzw Jongerenbegeleiding – Informant een bijdrage aan Agora. 

Jaargang 32 - Nummer 4 –december 2016, blz. 23-26, Interculturele bemiddeling en coaching. 

Kinderen en jongeren op de vlucht … een bijzonder kwetsbare groep. 

Zie bijlage 2 of via volgende link: https://view.publitas.com/vzw-jo-in/agora_dec-2016/ 

 

8. KWALITEIT 

 

Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen werd in 2014 samen met de OTA’s uit de andere provincies erkend 

door de Vlaamse Overheid. De inhoudelijke werking werd overgedragen van het Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen naar een vzw. De overdracht, de erkenning, de veranderingen in de sector, de 

maatschappelijke veranderingen, enz. zorgen voor nieuwe uitdagingen en groeikansen voor de 

werking. In een eerste fase werkten we met de Vlaamse OTA’s aan een gezamenlijk gedragen visie- en 

missietekst.   

 

In een tweede fase, in 2016, stond de bevraging van onze stakeholders centraal.  

Op 19 mei organiseerden we ons eerste stakeholdersoverleg. Er was een zeer grote opkomst en de 

betrokkenheid was groot. De nieuwe visie- en missietekst en de kernopdrachten van het OTA werden 

toegelicht. Onze stakeholders werden uitgenodigd om feedback te geven vanuit hun ervaring. Wat 

verwachten ze van OTA? Op welke punten zijn ze tevreden met de huidige werking? Waar kan het 

beter? Welke vragen of verwachtingen hebben ze naar de toekomst toe? Welke uitdagingen zien ze 

voor OTA in de komende jaren? Enkele belangrijke conclusies die we noteerden: 

 Kan OTA vroeger in het traject van een gezin iets betekenen? (preventief werken) Of kan het 

een organisatie ondersteunen hierbij? Vb. bij CLB. In afwachting zetten we verder in op vorming 

o.a. door  het uitwerken van verschillende vormingsmodules i.s.m. de andere OTA’s. 

 De vraag naar een antennepunt in West-Vlaanderen werd gesteld. OTA wordt als ‘weinig nabij’ 

gepercipieerd door de diensten in West-Vlaanderen. In de praktijk wordt er echter op eenzelfde 

https://view.publitas.com/vzw-jo-in/agora_dec-2016/
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manier omgegaan met vragen uit West- en Oost-Vlaanderen. We staan positief tegenover deze 

vraag maar momenteel is dit niet haalbaar/zinvol gezien de beperkte middelen. Het team is te 

klein om een bemiddelaar in West-Vlaanderen te stationeren wat ten koste van de teamwerking 

zou gaan. We trachten echter de gelijke behandeling qua wachttijd van dossiers uit West- en  

Oost-Vlaanderen te bewaken. 

 Een belangrijke boodschap van de stakeholders is te bewaken dat het allemaal niet te veel wordt, 

zodat we onze huidige werking, ondersteuning in casussen, kunnen voortzetten. Hierbij werd ook 

de vraag gesteld om de rol en het mandaat van de bemiddelaar te verduidelijken.  

In het najaar werd een tevredenheidsmeting onder onze gebruikers afgenomen. De resultaten uit 

deze bevraging bevestigen het resultaat van het stakeholdersoverleg. De rol en het mandaat van de 

bemiddelaar mogen scherper gesteld worden. Er werden reeds inspanningen ondernomen. Zo werd 

een samenwerkingsnota opgesteld tussen de consulenten den de bemiddelaars. Uit de bevraging blijkt 

dat ook hulpverleners binnen de voorzieningen nood hebben aan meer duidelijkheid, wat kunnen zij 

wel en niet verwachten. In 2017 gaan we hier mee aan de slag. 

9.  TEAM 

1.  Medewerkers 

 

In 2016 telde het team gedurende 11 maanden vijf medewerkers. Van eind september kwam onze co-

bemiddelaar Karima Sherzada in dienst voor 7 weken met een beperkt contract (35%).  

Fouad El Ghraibi, Nevin Eryilmaz en Vihamba Kihumulendi werkten tijdens het hele jaar als 

bemiddelaar (resp. 100 %, 80 % en 50%).  

Edna Lamnteh werkte als bemiddelaar 80 % in een art. 60 statuut. 

Greet Lenaerts, coördinator, werkte het grootste deel van 2016 aan 100 %. Van mei tot oktober was 

ze voor 80% aan het werk. 

Op jaarbasis bestond het team in 2016 uit gemiddeld 4,1 VTE.  

 

2.  Co-bemiddelaars 

 

In 2016 werkten we in 33 dossiers samen met een co-bemiddelaar (vrijwilliger). In totaal werkten er 9 

vrijwilligers mee afkomstig uit Vietnam, Thailand, Albanië, Afghanistan, Tsjetsjenië, Ghana, Bulgarije, 

Pakistan en Syrië. Er vonden 70 interventies plaats samen met een co-bemiddelaar. 

4. Stagiaires 

 

Wurod Oubidat liep kijkstage van 3 juni t.e.m. 18 juni 2016 vanuit KOPA (ABVV). 

 

Rana Ajouaou deed haar tweedejaarsstage van oktober t.e.m. december 2016 vanuit de opleiding 

maatschappelijk werk georganiseerd door Hogeschool Odisee. 

5. Persoonlijke opleiding en vorming 

 

In 2016 werd er gewerkt aan de eigen deskundigheidsbevordering.  
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Greet Lenaerts – Coördinator 

22/01/2016 Basismodule Leiden en coachen – Vzw Jo-In 

25/01/2016 Infosessie Sociale Maribel 

29/01/2016 Colloquium Vzw Romani Luma – Integratie, onderwijs, vrouwen en emancipatie, … 

16/02/2016 Middaglezing Integratie en het integratiebeleid van de Vlaamse Overheid – Beleidscel 

Diversiteit en Gender, UGent 

19/02/2016 Basismodule Leiden en Coachen – Vzw Jo-In 

10/03/2016 Ervaringen van ouders en jongeren met de jeugdhulp – Kinderrechtencommissariaat, 

Arteveldehogeschool, Cachet en Roppov 

18/03/2016 Basismodule Leiden en Coachen – Vzw Jo-In 

19/04/2016 Sociale plattegrond vluchtelingen – Provincie Oost-Vlaanderen  

26/04/2016 Coaching via casusbesprekingen door Rachida Coaching  

  Psychosociale begeleiding van vluchtelingenfamilies door vzw Solentra 

17/05/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

02/06/2016 Slotconferentie BIEM: project Brugfiguren IEM – Onderwijscentrum Gent 

04/10/2016 Intersectorale netwerkdag radicalisering – Vlaams Platform Radicalisering 

25/10/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

 

Nevin Eryilmaz – Intercultureel bemiddelaar 

29/01/2016 Colloquium Vzw Romani Luma – Integratie, onderwijs, vrouwen en emancipatie, … 

16/02/2016 Inburgeringscursus voor autochtonen – Goesthing 

17/03/2016 Toonmoment Safety Flow Chart – vzw De Patio 

26/04/2016 Coaching via casusbesprekingen door Rachida Coaching  

  Psychosociale begeleiding van vluchtelingenfamilies door vzw Solentra 

17/05/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

23/09/2016 Praktijkdag circulaire vragen stellen – vzw Jo-In 

25/10/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

24/11/2016 Casustafels verontrusting en maatschappelijke noodzaak – IROJ Oost-Vlaanderen  

16/12/2016 Lunchdebat ‘Radicalisering bij jongeren’ – vzw COJ Oost-Vlaanderen 

 

Fouad El-Ghraibi – Intercultureel bemiddelaar 

2015-2016 Postgraduaat Interculturele Hulpverlening 

29/01/2016 Colloquium Vzw Romani Luma – Integratie, onderwijs, vrouwen en emancipatie, … 

26/04/2016 Coaching via casusbesprekingen door Rachida Coaching  

  Psychosociale begeleiding van vluchtelingenfamilies door vzw Solentra 

17/05/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

23/09/2016 Praktijkdag circulaire vragen stellen – vzw Jo-In 

25/10/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

12/12/2016 Intervisie CGG & CAW olv Koen Van Praet ikv werken met vluchtelingen 

16/12/2016 Lunchdebat ‘Radicalisering bij jongeren’ – vzw COJ Oost-Vlaanderen 
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Vihamba Kihumulendi – Intercultureel bemiddelaar 

17/03/2016 Follow-Up Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en 

inburgering 

26/04/2016 Coaching via casusbesprekingen door Rachida Coaching  

  Psychosociale begeleiding van vluchtelingenfamilies door vzw Solentra 

17/05/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

23/09/2016 Praktijkdag circulaire vragen stellen – vzw Jo-In 

25/10/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

24/11/2016 Casustafels verontrusting en maatschappelijke noodzaak – IROJ Oost-Vlaanderen 

09/12/2016 Samen sterk(er) tegen vrouwelijke genitale verminking – vzw GAMS 

Edna Lamnteh – Intercultureel bemiddelaar 

17/03/2016 Follow-up Intercultureel werken met jongeren en gezinnen – Agentschap intergratie en 

inburgering 

26/04/2016 Coaching via casusbesprekingen door Rachida Coaching  

  Psychosociale begeleiding van vluchtelingenfamilies door vzw Solentra 

17/05/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

03/06/2016 Dialoogdag ‘Goede raad van ouders’ - vzw Roppov 

22/09/2016 Assertiviteitstraining – OCMW Gent 

06/10/2016 Assertiviteitstraining – OCMW Gent 

25/10/2016 Intervisie met Ann Huybrechs 

 

6. 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. 

7. 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. In 2016 ging dit overleg door op 14 januari, 

17 februari, 25 februari, 14 april, 23 mei, 27 juni, 23 augustus, 8 september, 20 oktober, 17 november 

en 22 december. 

7. Interprovinciaal OTA overleg 

 

Gemiddeld 2 à 3 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.  
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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. 

 

26/04/2016 Coaching via casusbesprekingen door Rachida Coaching  

  Psychosociale begeleiding van vluchtelingenfamilies door vzw Solentra 

11/10/2016 Oefendag van de tweedaagse die ontwikkeld werd door de werkgroep vorming. Zo 

konden oefeningen en theoretische kaders besproken, uitgetest en bijgestuurd worden. 

 

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 2016 kwam de werkgroep drie maal samen. Er werd een vormingspakket samengesteld voor een 

tweedaagse basisvorming voor hulpverleners binnen IJH die werken met jongeren en gezinnen met 

een migratieachtergrond. Fanny Matheusen (Goesthing) werd gevraagd dit proces te coachen. Dit 

vormingspakket is niet af. Het vormt de basis van waaruit de verschillende teams kunnen inspelen op 

vormingsvragen op maat. Afhankelijk van de vraag kan er met de verschillende modules gewerkt 

worden. In 2017 zal de gemoduleerde vormingsmap verder afgewerkt worden. 

 

De tweedaagse vorming bestaat uit verschillende modules: 

Dag 1: 

- Opstart (kennismaking, korte voorstelling OTA, mindmap complexiteit gezinscontext) 

- Module migratie (migratiemechanismen, vormen migratie, verschillende generaties, rouw) 

- Module identiteit (kruispuntdenken, meervoudige identiteiten, dominante groep vs minderheid, witte 

privileges) 

- Module communicatie (interculturele communicatie, TOPOI) 

 

Dag 2: 

- Module opvoeding (verschil kindbeeld, opvoedingsstijl, hiërarchie, religie als opvoedingsleer, 

familiestructuren, …) 

- Module wereldbeelden (waarden en normen, niet onderhandelbaar kader, kameleongedrag) 

- Toepassing casussen 

- Afsluiten 

 

 

 



32 
 

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

 

www.otavzw.be 

 
 

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 23 april 2016. 

 

De Raad van Bestuur hield haar vergaderingen op 16 februari, 15 maart, 7 juni, 27 september, 15 

november 2016. 

 

Op 31 december 2016 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: RESULTATEN TEVREDENHEIDSMETING  
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BIJLAGE 2: ARTIKEL AGORA – JAARGANG 32 // nummer 4 // december 2016 
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