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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 

 

AC: adviserend consult 

 

PC: participatief consult 
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Beste lezer, 

 

In dit jaarverslag neem ik u mee in een reflectie en weergave van al onze activiteiten op vlak van 

ondersteuning, samenwerking en overleg op verschillende niveaus, met veel verschillende partners in 2017 

We voelen de bewustwording en de noden van hulpverleners en organisaties omtrent een cultuursensitief 

hulpverleningsaanbod stijgen. Dit merken we in het aantal vragen die ons bereiken vanuit de Integrale 

Jeugdhulp. Via de bekendmaking van ons aanbod t.a.v. minderjarige vluchtelingen in kader van 

projectmiddelen, vonden en vinden steeds meer hulpverleners uit de IJH de weg naar OTA Oost- en West-

Vlaanderen. Het aantal adviesvragen steeg met meer dan de helft. Heel wat van deze vragen waren 

afkomstig uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Veel vragen hielden een vraag naar ondersteuning 

in. Vragen die niet kaderden binnen het project, konden helaas niet opgenomen worden. Samen met de 

andere Vlaamse OTA’s schreven we aan een eindverslag waarin de vastgestelde noden, onze bevindingen 

en aanbevelingen werden opgenomen. 

 

Naast dit gezamenlijk eindrapport werd ook geschreven aan een gezamenlijke nota, welke de leidraad was 

om in gesprek te gaan met het Agentschap Jongerenwelzijn en het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin. Het thema diversiteit verdient binnen de integrale jeugdhulp meer aandacht! Ieder kind, 

jongere of gezin, ongeacht zijn achtergrond heeft recht op hulp op maat. De realiteit ervaren wij helaas 

anders. Het thema diversiteit is nog steeds te vrijblijvend waardoor heel wat hulpverleningsaanbod niet 

aansluit bij de noden van heel wat jongeren en gezinnen met een familiale migratieachtergrond. De 

Vlaamse OTA’s blijven aan de kar trekken om dit thema hoger op de agenda te krijgen. Desondanks de 

inspanningen die geleverd worden, blijft het ook op beleidsniveau een ad hoc thema.  

 

In 2018 gaan we verder op dit elan. In 2017 schreef OTA Oost- en West-Vlaanderen mee aan enkele 

beleidsaanbevelingen rond diversiteit. We deden dit samen met een aantal andere actoren uit de 

Jeugdhulp en werden hierbij ondersteund door de koepelorganisatie vzw Jo-In. In mei staat opnieuw een 

overleg met het kabinet en het Agentschap Jongerenwelzijn op de agenda. Dit keer nodigden we ook het 

Departement WVG, het kabinet Onderwijs en kabinet K&G uit.  

 

Naast overleg op beleidsniveau, trachten we ook in de sector met organisaties in gesprek te gaan. Werf 

één, nl. de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (1G1P), was alvast een forum 

om in overleg aan te gaan. We tekenden met ieder samenwerkingsverband een engagementsverklaring. 

We volgden enkele trajecten actief en brachten het thema diversiteit op tafel. Uiteindelijk trok het 

samenwerkingsverband Waas en Dender ook effectief de kaart van cultuursensitieve jeugdhulp. Ze 

versterken ons team met een halftijdse bemiddelaar zodat we effectief aan de slag kunnen in de regio. We 

kijken met veel goesting en enthousiasme uit naar deze samenwerking! 

 

 

 

Greet Lenaerts 

Coördinator  



5 
 

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

 

www.otavzw.be 

 
 

 

“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/teamcoaching  

 

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 of teamcoaching. 

Omdat ook de komende generatie professionelen belangrijk is, wordt ook 

ingegaan op vormingsvragen van sociale hogescholen. 

 

VORMINGEN DOORGEGAAN IN 2017 

Datum Team Vorming 

21/04/2017 
05/05/2017 

Vzw De Patio Werken met jongeren en gezinnen met een familiale 
migratiegeschiedenis 

02/10/2017 

13/11/2017 

Huis van het Kind St-Niklaas Werken met jongeren en gezinnen met een familiale 

migratiegeschiedenis 

09/10/2017 Studiedag Veelkleurige zorg - 
drughulpverlening 

Deelname panelgesprek 

23/11/2017 OSD West-Vlaanderen Werken met jongeren en gezinnen met een familiale 
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07/12/2017 migratiegeschiedenis 

30/11/2017 Studiedag Netwerk 
Cultuursensitieve Zorg 

Voorstelling methodiek OTA 

 

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 2017 

 

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-, donderdag- en vrijdagvoormiddag 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.  

 

In kader van het project ‘Cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter ondersteuning van de impact van de 

vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’, maakten we onze werking bekend binnen 

de andere sectoren van de IJH. Hierdoor merken we meer dan een verdubbeling van het aantal 
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adviesvragen vanuit de RTJ op. Dit toont de grote nood aan ondersteuning bij hulpverleners binnen 

de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan. Meer info hierover kan u lezen op blz. 22. 

 

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

psychologen, anderstalige doventolken, hoe omgaan met hoofddoeken op school, hoe omgaan met 

spijbelproblematiek, specifieke kennis van de sociale kaart, 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 2017 verzorgden de bemiddelaars 119 adviserende consulten   

Sectoren IJH RTJ 

 

 2017 2016 

AWW 4 4 

CLB 54 24 

K&G 3 2 

GGZ  1 - 

VAPH 9 5 

BJB 13 6 

TOTAAL 84 41 

Gemandateerde voorziening OCJ 7 12 

VK 3 2 

TOTAAL 10 14 

Gerechtelijke Jeugdhulp SDJR 1 3 

TOTAAL 1 3 

NRTJ BT 1 - 

Pleegzorg - 2 

OOOC 1 3 

GI - 1 

TOTAAL 2 6 

Crisisjeugdhulp CaH 5 - 

TOTAAL 5 - 

Provinciaal loket bemiddeling IJH TOTAAL - 1 

Andere sectoren Revalidatiesector 2 2 

Onderwijs 5 7 

GGZ volwassenen - 1 

VAPH Volwassenen - - 

Stadsdienst - 2 

Hoger onderwijs - 2 

Politie – afdeling Jeugd en Gezin - 1 

Asielcentrum - 1 

OCMW - 1 

Jongere zelf 2 - 

Privétherapeut 2 - 

Psychiatrie 3 - 

Huiswerkbegeleiding 3 - 

TOTAAL 17 17 
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Herkomstland Midden- en Oost-Europa  12 15 

West-Europa 2 - 

Centraal Afrika  15 13 

Maghreb  15 9 

Midden-Oosten  13 3 

Azië en Russische Federatie  19 22 

Onbekend  14 - 

Latijns-Amerika  - 2 

Balkan 19 10 

Gemengd 8 8 

Regio Oost-Vlaanderen 65 53 

West-Vlaanderen 45 27 

Antwerpen - 2 

Onbekend 9 - 

 

 
 

2. Overzicht participatieve consulten 

Hieronder geven we een overzicht in cijfers van de dossiers waarin we in 2017 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 2017 werkten de bemiddelaars in 161 dossiers en verzorgden 684 consulten.  

 

62 overgedragen dossiers  

-  251 consulten 

-  92 overlegmomenten met hulpverleners 

-  34 gesprekken met ouders en jongeren samen 

-  94 gesprekken met ouder(s) of context 

84 

10 
1 2 5 

0 

17 

41 

14 
3 6 

0 1 

17 

RTJ OCJ/VK Gerechtelijke
jeugdhulp

NRTJ Crisis Loket
bemiddeling

Andere

Adviserende consulten 

2017 2016
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-  32 gesprekken met jongere 

 

70 nieuwe dossiers  

-  313 consulten 

-  112 overlegmomenten met hulpverleners 

-  27 gesprekken met ouders en jongeren samen 

-  106 gesprekken met ouder(s) of context 

-  68 gesprekken met jongere 

 

28 dossiers, 120 consulten ikv het project ‘Cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter 

ondersteuning van de impact van de vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’ (zie blz 

20)  

 

 

A. AANMELDER nieuwe dossiers in 2017 

 

In 2017 werd er gewerkt in 70 nieuwe dossiers, samen met de cijfers vanuit het project (zie blz. 21) 

werkten we in totaal in 91 nieuwe dossiers.  

 

In kader van het project konden hulpverleners vanuit de RTJ ook de vraag stellen naar een participatief 

consult. De vragen vanuit de RTJ kwamen echter traag op gang, vermoedelijk door de communicatie 

binnen de verschillende organisaties. De informatie betreffende het aanbod bleef vermoedelijk bij de 

directie of het secretariaat en kwam niet onmiddellijk bij de hulpverleners terecht. Via de overlegmomenten 

met de verschillende sectoren werd het aanbod nogmaals bekend gemaakt en stegen de vragen in de loop 

van het jaar.  

 

Uiteindelijk werden er in totaal 39 dossiers (waarvan 21 ikv het project)  aangemeld vanuit de RTJ. Heel 

wat vragen vanuit de RTJ kaderden echter niet binnen het project en konden we dus ook niet opnemen. 

Vandaar de aanzienlijke stijging van het aantal adviesvragen vanuit de RTJ.  

 

In 2017 werden er minder dossiers aangemeld vanuit de gemandateerde voorzieningen, vooral 

vanuit de teams OCJ. Jaarlijks zit OTA samen met de OSD van Oost- en West-Vlaanderen om de 

samenwerking te bekijken. 

 

 2017 2016 

RTJ CLB O-VL - 4 

CLB W-VL 2 - 

BJB O-VL 8 7 

BJB W-VL 2 7 

Columbus W-VL 1 - 

VK O-VL - 1 

K&G – CKG O-VL - 1 

K&G – CKG W-VL 1 - 
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VAPH W-VL - 1 

VAPH O-VL - 1 

CGG – O-VL 1 - 

TOTAAL 15 22 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 11 26 

OCJ W-VL 10 8 

VK O-VL 1 2 

TOTAAL 22 36 

Crisis O-VL 3 1 

W-VL - 1 

TOTAAL 3 2 

NRTJ Dagcentrum W-VL 1 - 

Thuisbegeleiding O-VL 1 1 

Gemeenschapsinstelling 1 - 

Begeleidingstehuis O-VL  2 4 

Begeleidingstehuis W-VL - 3 

OOOC O-VL 5 2 

OOOC W-VL 3 3 

Pleegzorg W-VL - 2 

Pleegzorg O-VL 3 - 

Pleegzorg Antwerpen - 1 

K&G W-VL 1 - 

TOTAAL 17 16 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 8 5 

SDJR W-VL 4 5 

TOTAAL 12 10 

Andere Psychiatrie O-VL 2 - 

TOTAAL NIEUWE DOSSIERS 2017 71 86 

  

 
 

RTJ 
22% 

Gemandateerde 
voorziening 

31% 
Crisisnetwerk 2% 

NRTJ 
23% 

Gerechtelijke 
jeugdhulp 

17% 

Andere 
3% 

Aanmelder nieuwe dossiers 2017 
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B. ONDERSTEUNING overgedragen dossiers in 2017 

Er werd in 62 dossiers gewerkt die overgedragen werden van 2016 of die heraangemeld werden. In 

kader van het project werd er daarnaast nog in 7 dossiers gewerkt. 

 

We trachten de langdurige ondersteuning af te bouwen. Vanuit OTA bekijken we steeds of er nog een 

meerwaarde is aan onze betrokkenheid. Vaak betreft dit 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.  

 

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.  

 

We hebben reeds eens samenwerkingsnota met de OSD, t.a.v. de voorzieningen zullen we in 2018 inzetten 

op het creëren van een gelijkaardig kader.  

 

Aangemeld in 

2009: 1 dossier (6 consulten) 

2010: 1 dossier (10 consulten) 

2012: 2 dossiers (9 consulten) 

2013: 3 dossiers (9 consulten) 

2014: 3 dossiers (18 consulten) 

2015: 9 dossiers (32 consulten) 

2016: 43 dossiers (167 consulten) 

 2017 2016 

RTJ CLB O-VL 1 2 

CLB W-VL 1 2 

BJB O-VL 1 7 

BJB W-VL - 1 

VAPH W-VL - 1 

TOTAAL 3 13 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 13 10 

OCJ W-VL 6 2 

VK O-VL 4 2 

VK W-VL - 1 

TOTAAL 23 15 

NRTJ Dagcentrum O-VL  1 - 

Thuisbegeleiding O-VL - 1 

Thuisbegeleiding W-VL 1 1 

Begeleidingstehuis O-VL  11 4 
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Begeleidingstehuis W-VL 1  

Gemeenschapsinstelling  - 1 

OOOC O-VL 1 2 

OOOC W-VL 1 1 

VAPH OV-L - 1 

Pleegzorg Antwerpen 1 - 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen 1 - 

Pleegzorg West-Vlaanderen 1  

TOTAAL 19 11 

Crisis  W-VL 1 - 

TOTAAL 1 - 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 13 9 

SDJR W-VL 3 3 

TOTAAL 16 12 

TOTAAL OVERGEDRAGEN DOSSIERS 2017 62 51 
 

 
 

C. TOTALE CASELOAD  2017  
(ex. Project) 

2017  
(inc.  Project) 

2016 

RTJ CLB O-VL 1 6 6 

CLB W-VL 3 5 2 

BJB O-VL 9 12 14 

BJB W-VL 2 11 8 

Columbus W-VL 1 1 - 

VK O-VL - - 1 

VAPH O-VL - - 1 

VAPH W-VL - - 2 

K&G – CKG O-VL - - 1 

K&G – CKG W-VL 1 2 - 

CGG O-VL 1 1 - 

TOTAAL 18 39 35 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL 24 25 36 

OCJ W-VL 16 18 10 

RTJ 
5% 

Gemandateerde 
voorziening 

37% 

NRTJ 
31% 

Crisis 
1% 

Gerechtelijke jeugdhulp 
26% 

Overgedragen dossiers 
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VK O-VL 5 5 4 

VK W-VL - - 1 

TOTAAL 45 48 51 

Crisis O-VL 3 4 2 

W-VL 1 2 1 

TOTAAL 4 6 2 

NRTJ Dagcentrum O-VL  1 1 - 

Dagcentrum W-VL 1 1 - 

Thuisbegeleiding O-VL 1 1 2 

Thuisbegeleiding W-VL 1 1 1 

Gemeenschapsinstelling 1 1 1 

Begeleidingstehuis O-VL  13 13 8 

Begeleidingstehuis W-VL 1 1 3 

OOOC O-VL 6 6 4 

OOOC W-VL 4 4 4 

Pleegzorg O-VL 4 4 2 

Pleegzorg Antwerpen 1 1 1 

Pleegzorg W-VL 1 1  

VAPH O-VL - - 1 

K&G W-VL 1 1  

TOTAAL 36 36 27 

Gerechtelijke jeugdhulp SDJR O-VL 21 21 14 

SDJR W-VL 7 9 8 

TOTAAL 28 30 22 

Andere Psychiatrie O-VL 2 2 - 

TOTAAL 2 2 - 

TOTAAL 133 161 137 

 

14% 

34% 

3% 

27% 

21% 
1% 

Totale caseload 2017  
ex. project 

RTJ

Gemandateerde voorziening

Crisnetwerk

NRTJ

Gerechtelijke jeugdhulp

Andere

24% 

30% 

4% 

22% 

19% 
1% 

Totale caseload 2017  
incl. project 

RTJ

Gemandateerde voorziening

Crisnetwerk

NRTJ

Gerechtelijke jeugdhulp

Andere
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D. REGIO  

 

36% van de aanmeldingen gebeurde vanuit West-Vlaanderen, 63% vanuit Oost-Vlaanderen. De 

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

jaren. We merken opnieuw een lichte stijging op vanuit West-Vlaanderen (33%  37%). Een dossier werd 

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. 

 

 
 

E.  OPDELING MEISJE – JONGEN – GEZIN  

 

We zien een stijging van het aantal jongens in onze dossiers. Dit heeft te maken met de doelgroep die we 

bereikten in kader van het project. Meer dan de helft van de jongens die aangemeld werden, zijn niet 

begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV).  

 

GEGEVENS  Nieuwe 

dossiers 

2017 

Overgedragen 

dossiers 2017 

TOTAAL 

2017 

TOTAAL  
PROJECT 

TOTAAL 

2016 

TOTAAL  

2015 

M/J/G Meisje 39 21 62 2 52 49 

Jongen  25 20 67 22 47 25 

Gezin 7 22 32 3 38 26 

 

22 

36 

1 

17 
14 

0 

20 

30 

3 

23 23 

2 

RTJ OCJ/VK Crisis NRTJ SDJR Andere

Totale caseload  
Oost-Vlaanderen 

2016 2017

12 
10 

1 

8 8 

0 

21 

18 

2 

7 
9 

1 

RTJ OCJ/VK Crisis NRTJ SDJR GI

Totale caseload 
West-Vlaanderen 

2016 2017
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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 jongeren hebben namelijk de Belgische nationaliteit.   

In 2017 werkten we met gezinnen uit 42 verschillende herkomstlanden. 

 

Het biedt een overzicht van de grote diversiteit in afkomst van de gezinnen. Om op deze grote 

diversiteit te kunnen inspelen werken we met een pool van vrijwilligers (co-bemiddelaars). Deze 

worden ingeschakeld wanneer de bemiddelaar het nodig acht. Zij ondersteunen de bemiddelaars 

enerzijds bij het overbruggen van de taalbarrière, anderzijds bij de opbouw van vertrouwen en het 

maken van verbinding met het gezin.   

 

In 2017 werkten we in 15 dossiers samen met 8 vrijwilligers afkomstig uit: Thailand, Albanië, 

Polen, Slovakije, Ghana, Pakistan en Syrië. In totaal gaat het over 42 interventies. 

 

Dit jaar kon de vrijwilligersdag niet doorgaan. In 2018 plannen we een nieuw moment waarop we 

samen komen 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.   

 

 

52 
47 

38 

62 
67 

32 

Meisje Jongen Gezin

Meisje - Jongen- Gezin 

2016 2017
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7. PROJECT 

 

In 2017 werden de Vlaamse OTA’s tijdelijk versterkt voor het project  ‘Cultuursensitief vormen en 

sensibiliseren ter ondersteuning van de impact van de vluchtelingencrisis en radicalisering op 

de integrale jeugdhulp’. 

 

Dit project was tweeledig.  

1. De opvolging van de vormingsaanvragen in het kader van cultuursensitief vormen en sensibiliseren 

ter preventie van radicaliseringsprocessen, die in 2016 door OTA Vlaams-Brabant werden 

uitgewerkt, nu vanuit de regionale werkingen.  

2. De uitwerking van een intersectoraal afgestemd ondersteuningsaanbod betreffende de 

vluchtelingenproblematiek : De OTA’s wilden hun expertise breed inzetten voor alle 

jeugdhulpverleners die te maken krijgen met minderjarige vluchtelingen, zowel niet-begeleid als 

vergezeld door gezinsleden. De OTA’s engageerden zich voor de deskundigheidsbevordering van 

deze hulpverleners zodat zij professioneler leerden te 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 effect van gedwongen migratie op 

gezinsdynamiek,.. helpen de hulpverleners in hun contacten met deze jongeren en/of hun 

gezin(nen). Dit was en is nog steeds noodzakelijk bij het verdere 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.  

 

Er was een nauwe afstemming tussen de OTA’s in het kader van de uitwerking van de vier verschillende 

regionale projecten.  

 

West-Europa 
1% 

Midden- en 
Oost-Europa 

7% 

Centraal Afrika 
20% 

Midden-Oosten 
7% Maghreb 

14% 

Azië en 
Russische 
Federatie 

19% 

Turkije 
13% 

Gemengd 
15% 

Balkan 
4% 

Land van herkomst 
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In 2017 werkten de bemiddelaars in kader van het project in 28 dossiers en verzorgden 120 consulten.  

5 dossiers werden aangemeld nav een verontrusting omtrent radicalisering.  

Ook achter de schermen werden hulpverleners ondersteunt, dit via 17 adviesvragen. 

 

Binnen de dossiers betreffende de minderjarige vluchtelingen, werden enkel die jongeren of 

gezinnen opgenomen die sinds de vluchtelingencrisis van 2015 in België verblijven. De gezinnen die 

aangemeld werden waren afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Irak en Tsjetsjenië. 

 

7 overgedragen dossiers  

-  23 consulten 

-  8 overlegmomenten met hulpverleners 

-  1 gesprek met ouders en jongere samen 

-  5 gesprekken met ouder(s) of context 

-  9 gesprekken met jongere 

 

21 nieuwe dossiers  

-  97 consulten 

-  27 overlegmomenten met hulpverleners 

-  17 gesprekken met ouders en jongere samen 

-  29 gesprekken met ouder(s) of context 

-  24 gesprekken met jongere 

Sectoren IJH RTJ 

 

 Vluchtelingen Radicalisering 

AC PC AC PC 

CLB O-VL 2 3 2 2 

CLB W-VL 4 2 1 - 

K&G O-VL 1 - - - 

K&G W-VL - 1 - - 

GGZ O-VL - - 1 - 

BJB O-VL 1 4 1 1 

BJB W-VL - 8 - 1 

VAPH W-VL - - 1 - 

TOTAAL 8 18 6 4 

Gemandateerde voorziening OCJ O-VL - 1 - - 

OCJ W-VL 1 2 - - 

TOTAAL 1 3 0 0 

Gerechtelijke Jeugdhulp SDJR W-VL - 1 - 1 

TOTAAL 0 1 0 1 

Crisisjeugdhulp W-VL - 1 - - 

TOTAAL 0 1 0 0 

Andere  Onderwijs - - 1 - 

Privétherapeut 1 - - - 

TOTAAL 1 0 1 0 

TOTAAL  10 23 7 5 
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GROEPSWERK 

Datum Dienst Vorm Inhoud 

30/03/2017 Vzw De Patio – leefgroep Estas Teamcoaching Ramadan toelichting en casusbespreking 

28/04/2017 Leefgroep Estas en Alesto Teamcoaching Intervisie voor begeleiders 

04/05/2017 Vzw Lia – leefgroep Alesto Teamcoaching Ramadan toelichting en casusbespreking 

12/05/2017 Leefgroep Estas en Alesto Teamcoaching Intervisie voor begeleiders 

15/05/2017 Pleegzorg West-Vlaanderen Teamcoaching Intervisie voor begeleiders 

16/05/2017 Vzw De Patio – leefgroep Estas Teamcoaching Ramadan feedback op aanpak 

08/06/2017 Open aanbod OVL Vorming Radicalisering 

13/06/2017 Open aanbod WVL Vorming Radicalisering 

05/10/2017 CLB West-Vlaanderen - Veurne Vorming  Workshop cultuursensitief werken 

10/10/2017 CLB West-Vlaanderen - Brugge Vorming  Workshop cultuursensitief werken 

17/10/2017 CLB Oost-Vlaanderen Vorming  Workshop cultuursensitief werken 

09/11/2017 CLB West-Vlaanderen - Waregem Vorming  Workshop cultuursensitief werken 

15/11/2017 Vzw De Patio – leefgroep Estas Teamcoaching Implementatie Trenziria methodiek 

16/11/2017 Leefgroep Estas en Alesto Teamcoaching Intervisie voor begeleiders 

 

OVERLEG IFV INTERSECTORALE AFSTEMMING 

 

Het project richtte zich tot alle jeugdhulpaanbieders uit de integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Aangezien de 

brede integrale jeugdhulp geen deel uitmaakt van de doelgroep binnen de kernopdracht van OTA, 

veronderstelde dit in eerste instantie een actieve afstemming met de andere sectoren dan de Bijzondere 

Jeugdzorg om de noden in kaart te brengen en het reeds bestaande aanbod op elkaar af te stemmen. We 

verstuurden een bevraging naar de verschillende sectoren binnen de IJH en sloten aan bij volgende 

overlegtafels: 

 

- Overleg leefgroepen NBBM van vzw De Patio en vzw Lia 

- Werkgroep kansengroepen – VCLB Oost-Vlaanderen 

- Overleg CKG’s Oost-Vlaanderen 

- Overleg Pleegzorg Oost- en West-Vlaanderen 

- Werkgroep vluchtelingen – VCLB Oost-Vlaanderen 

- Overleg met traumapsychologen CLB Oost- en West-Vlaanderen 

- Overleg OKAN Kortrijk 

- Overleg Stad Roeselare omtrent radicalisering 

- Overleg minderjarigen VAPH Oost-Vlaanderen 

 

CONCLUSIES UIT HET EINDRAPPORT 

 

Het eindrapport werd samen met de andere OTA’s opgemaakt. Het volledige rapport kan opgevraagd 

worden bij de OTA’s. 

 

1. De bevraging van de verschillende sectoren toont aan dat de noden in het werkveld talrijk zijn en  de 

doelgroep ‘minderjarige vluchtelingen’ overstijgen. Er is vraag naar ondersteuning binnen het ruime kader 

van ‘diversiteitsgevoelig communiceren en handelen’. Er is nood aan handvatten voor de praktijk: hoe in 
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gesprek gaan met een jongere en zijn context? Hoe werken rond identiteitsontwikkeling? Hoe spreken over 

religie of spiritualiteit? Enzovoorts… 

 

2. Er bestaat een ondersteuningsaanbod voor hulpverleners binnen de IJH, maar het aanbod is enorm 

versnipperd waardoor hulpverleners vaak niet weten bij wie ze met welke ondersteuningsvragen terecht 

kunnen. Er is bovendien overlap in het aanbod, vooral als het om vormingsaanbod gaat, en dat zorgt voor 

bijkomende onduidelijkheid. 

Als het gaat om individuele ondersteuning op casusniveau is het aanbod beperkter en duidelijker. Er wordt 

vaak beroep gedaan op OTA.  

Vanuit de OTA’s geven we hier wel graag de bedenking mee dat de interventies in individuele dossiers 

eerder ad hoc zijn en dat er nood is aan structurele procesbegeleiding in diversiteit: Hoe kan er in een 

organisatie van beleid tot werkvloer nagedacht worden over hulpverlening in superdiversiteit? 

 

3. Jeugdhulp bevindt zich op een snijpunt tussen meerdere sectoren, zoals Onderwijs en Welzijn. Een 

betere afstemming en samenwerking tussen deze sectoren valt aan te bevelen. 

 

4. De recente migratiestroom zorgt ervoor dat thema ’s als eergerelateerd geweld weer vaker en intenser 

voorkomen. Veel hulpverleners zijn niet bekend met deze thematieken en zijn op zoek naar ondersteuning. 

 

5. In onze cijferoverzichten beperkten we ons tot aanmeldingen van jongeren die vanaf 2015 in België 

arriveerden, hoewel we ook heel wat aanmeldingen kregen van jongeren/gezinnen die vóór 2015  in België 

aankwamen na gedwongen migratie. We leiden hieruit af –wat ook uit onze reguliere werking blijkt- dat 

migratie een blijvende impact heeft op jongeren/gezinnen en dat de IJH dus langdurig het effect zal voelen 

van de vluchtelingenstroom die in 2015 op gang kwam.  

 

8. SAMENWERKINGSVERBANDEN - UITWISSELING 

 

1. Vlaamse OTA’s 

 

In 2017 werkten de verschillende OTA’s opnieuw nauw samen. Zowel op inhoudelijk vlak via de werkgroep 

vorming, gezamenlijke vorming via IPO als op beleidsniveau via het coördinatorenoverleg dat ongeveer 6 

wekelijks samenkomt (zie blz. 29). 

 

In kader van een verdere afstemming tussen de verschillende teams kwamen de voorzitters en de 

coördinatoren tweemaal samen. Er werd nagedacht hoe we de werking van de OTA’s verder kunnen 

uitbouwen en versterken in de toekomst. 

 

2. Agentschap Jongerenwelzijn 

 

Naar aanleiding van de opvolging en aansturing van het project (blz. 20) kwam de stuurgroep tweemaal 

samen. Mogelijke bijsturing, afhankelijk van regionale noden, werd in deze stuurgroep besproken. 
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Daarnaast kwam er vanuit de OTA’s het initiatief om samen te komen met het Kabinet. Aan de hand van 

een nota die de OTA’s gezamenlijk opmaakten, werd het thema diversiteit in de jeugdhulp en de rol van de 

OTA’s in de jeugdhulp opnieuw op tafel gelegd.  

Volgend jaar viert het OTA Oost- en West-Vlaanderen zijn 25 jarig bestaan. De collega’s in Antwerpen 

vieren dit jaar reeds hun 30 jarig bestaan. Toch merken we op dat er nog steeds heel veel werk is op vlak 

van het interculturaliseren van de jeugdhulpverlening.  

Migratie is van alle tijden en zal steeds blijven bestaan. De OTA’s hebben de samenleving sterk zien 

veranderen: waar we vroeger spraken over de kinderen van de ‘de gastarbeiders’, gaat het nu over de 

achterkleinkinderen (4de generatie). Daarnaast is ook de diversiteit tussen en in de verschillende 

gemeenschappen enorm toegenomen waardoor vandaag de term ‘superdiversiteit’ wordt gebruikt om de 

maatschappij te omschrijven. De overheid heeft de opdracht ‘diversiteit’ tot prioriteit te maken om 

komende generaties een plaats te geven in deze samenleving. 

De complexiteit in de dossiers neemt toe, dit merken we uit de casussen die binnenkomen. Er is een tekort 

aan ondersteuningsaanbod in de jeugdhulpverlening. Het aantal aanmeldingen blijft stijgen en met de 

nieuwe doelgroepen die blijven komen, zal dit niet afnemen. Binnen het kader van de huidige middelen 

alsook binnen het kader van onze erkenning, kunnen we op dit moment niet ingaan op al de vragen die 

gesteld worden door hulpverleners uit de jeugdhulpverlening, dit ten koste van de kinderen en jongeren.  

We hebben dan ook een versterking van de OTA’s gevraagd, vanuit alle sectoren. De OTA’s willen hun 

expertise inzetten voor alle organisaties die binnen de jeugdhulpverlening met deze doelgroep werken.  

3. OSD Oost- en West-Vlaanderen 

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

te kunnen bijsturen waar nodig. Aan de hand van een samenwerkingsnota, die als leidraad dient in de 

samenwerking tussen de bemiddelaars van OTA en de consulenten, wordt het samenwerken geëvalueerd. 

Daarnaast bekijken we samen het jaarverslag en evalueren we het vormingsaanbod.  

 

De vormingsverantwoordelijken van het OSD Oost- en West-Vlaanderen brachten de noden betreft 

deskundigheidsbevordering in kaart. Uit de bevraging in West-Vlaanderen bleek dat vorming omtrent 

cultuursensitieve hulpverlening (ook en zeker i.v.m. armoede) voor alle regio's voorop zou moeten staan In 

2017 ging er opnieuw een basisvorming door voor de consulenten uit West-Vlaanderen. De vorming in 

Oost-Vlaanderen werd geannuleerd vanwege een tekort aantal deelnemers. 

 

4. Werf 1: Eén gezin één plan 

 

Op 25 september lichte Minister Vandeurzen en de betrokken ambtenaren hun beleidsintenties voor de 

komende periode voor de jeugdhulp toe. In 2018 en 2019 zal er extra geïnvesteerd worden in de 

jeugdhulp via 4 werven.  

Eén werf daarvan is de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp, genaamd ‘Eén gezin 

éen plan’ (1G1P). De doelstellingen zijn: 

- De afstand tussen de brede instap en het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod korter maken. 

- De extra capaciteit in de jeugdhulp sneller tot bij de hulpvraag brengen. 

- Door versterkte regionale samenwerking de mazen van het net dichten ook in crisissituaties of wanneer 

er sprake is van verontrusting. 
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Vanuit het OTA volgde de coördinator het beleidsmoment, alsook de regionale infomomenten in Oost- en 

West-Vlaanderen. Het OTA stelde zich voor als partner naar de verschillende samenwerkingsverbanden 

toe. Er ontstonden in de beide provincies samen 8 samenwerkingsverbanden, waarvan er 6 geselecteerd 

werden in 2018. We tekenden 8 engagementsverklaringen, aangezien we dit als een kans zien voor de 

jeugdhulp om het aanbod van OTA preventief te kunnen inzetten in alle sectoren van de rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp. 

Ondertussen zijn de samenwerkingsverbanden gevormd en zal het OTA enkel in het samenwerkings-

verband van Waas en Dender een actieve rol opnemen. De andere samenwerkingsverbanden kiezen voor 

eerder een coachende rol.  

 

5. Overleggroep diversiteit & jeugdhulp   

In de loop van 2017 werden we aangesproken door CKG het Open Poortje en onze collega’s uit Antwerpen 

om deel te nemen aan de overleggroep diversiteit & jeugdhulp. Dit overleg kwam er na de vaststelling dat 

de armoedecijfers uit het kinderarmoederapport van 2016 zeer gekleurd waren, doch deze groep 

amper aanwezig was binnen het preventieve kader van het CKG. De vraag die gesteld werd, hoe komt dit 

en wat moet er anders? 

 

We kwamen 4 maal samen, een groep van vertegenwoordigers uit CKG, K&G, OTA, OCMW, onderwijs en 

vzw Jo-In rond het thema ‘diversiteit in de jeugdhulp’, met een focus op het belang van en de nood 

aan een duidelijk diversiteitsbeleid, dit op verschillende niveaus en domeinen binnen de jeugdhulp.  

Vandaag zijn er al heel wat initiatieven om diversiteit en een diversiteitsbeleid meer op de agenda te 

zetten, dit zowel op het niveau van de overheid, het onderwijs als jeugdhulporganisaties. Deze initiatieven 

blijven echter te vaak beperkt tot het niveau van onderzoek of analyse en leiden, wegens het relatief 

vrijblijvend karakter, te weinig tot concrete actieplannen en acties.  

 

We werkten een tekst uit met aanbevelingen waarmee we willen bijdragen tot meer concrete acties naar 

een gedragen en kwaliteitsvol diversiteitsbeleid. Met deze aanbevelingen richten we ons tot de overheid, 

de jeugdhulporganisaties en het onderwijs. De ruimere nota, waarin we deze aanbevelingen en het tot 

stand komen ervan verder toelichten, kan opgevraagd worden. 

 

6. Denktank radicalisering 

 

Ook in 2017 participeerden we verder 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.  
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7. Netwerk Cultuursensitieve Zorg Oost-Vlaanderen 

 

OTA maakt sinds 2016 deel uit van het netwerk Cultuursensitieve Zorg Oost-Vlaanderen, vanuit hun 

opdracht om intersectoraal te werken.  

 

Het OTA was betrokken in de organisatie van: 

 

- De boekvoorstelling ‘Mijn held is een hulpverlener’ van Fanny Matheussen, een boek over hoe als 

hulpverlener omgaan met de superdiverse samenleving. 

 

- Een inspiratiedag cultuursensitieve zorg in de vorm van een methodiekencafé. Voor heel wat 

hulpverleners is het werken met kinderen, jongeren en hun context niet altijd evident, zeker in contact 

met cliënten met een andere afkomst dan hun afkomst. Dit vraagt een zoektocht naar de juiste taal om 

elkaar te begrijpen. Dit brengt vaak wat onzekerheid met zich mee. Het doel van de dag was deelnemers 

vertrouwd maken in het werken met methodieken en technieken, deelnemers inspireren en hen motiveren 

verder vorming of opleiding te volgen. 

 

8. Kennismaking en uitwisseling 

 

Ook in 2017 vond er heel wat uitwisseling plaats tussen het team en diverse organisaties.  

Zo werden we gevraagd voor een voorstelling van onze werking door het vzw Nieuwland, vzw Apart, 

vzw Radar, CIG Huis Ter Leye, Begeleidingstehuis St-Jan Baptist, VCLB Gent, psychologenstaf en 

sociale dienst UZ Gent.  

 

We kregen ook de vraag via het Agentschap Integratie en Inburgering te participeren aan een overleg 

vanuit onze expertise omtrent de bezorgdheid die vanuit een lokale afdeling van Kind en Gezin 

gesignaleerd werd, nl. de uithuwelijking van minderjarigen binnen een bepaalde gemeenschap in hun 

regio. 

 

OTA was ook partner van het forum ter voorbereiding van de opstart van het Overkop Gent, Huis voor 

jongeren in Gent. 

 

We nodigden dit jaar Childfocus uit op onze teamvergadering. Zij werken reeds enkele jaren omtrent 

tienerpooiers en prostitutie. De vraag kwam er naar aanleiding van het feit dat we een stijging zien van het 

aantal meisjes waarbij we vermoeden dat ze in het tienerpooiercircuit zijn beland. We merken ook op in 

bepaalde dossiers dat er weinig beweging is bij verdwijning van meisjes binnen de hulpverlening. Meisjes 

lopen weg, politie gaat af en toe langs bij mogelijkse adressen maar meer weet de hulpverlener/consulent 

vaak niet. Sommige meisjes blijven dan 4 à 5 weken weg of zelfs langer, waarbij we eerder een 

afwachtende houding opmerken dan dat er actief gezocht wordt naar hen. Childfocus neemt vooral een 

aanklampende rol op tav politie om te bewaken dat ze hier effectief mee aan de slag gaan, want blijkbaar 

is er bij politie in sommige regio’s weinig ambitie om hard te zoeken naar verdwenen meisjes. Ze geven 

ook aan dat het soms moeilijk samenwerken is met hulpverleners, vooral consulenten als de jongere 

gevolgd wordt door hulpverlening. Childfocus focust zich ook op het informeren van de ouders of context 
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zodat zij weten wat er voor acties worden ondernomen. Bij veel meisjes zijn de ouders vaak niet of weinig 

inbeeld, waardoor zij het opnemen voor de meisjes want vaak is niemand naar hen op zoek.  

OTA ging naar aanleiding van het project Mentor2Work in gesprek met het Minderhedenforum. Met dit 

project wil het Minderhedenforum de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond 

vergroten op de arbeidsmarkt. Ze matchen werkzoekenden aan een mentor om hen te versterken in de 

zoektocht naar werk. Voor werkzoekenden met een migratieachtergrond is het niet altijd eenvoudig om 

een job te vinden. Ondanks diploma’s en/of relevante ervaring botsen ze in hun zoektocht naar werk op 

heel wat moeilijkheden. Via het project wil OTA een coachende rol opnemen voor werkzoekenden met 

interesse voor de jeugdhulpverlening. OTA brengt werkzoekenden in contact met partners uit de sector. Op 

die manier willen we bijdragen aan het diverser maken van het personeelsbestand in de 

jeugdhulpverlening. 

9. 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 het kader van het postgraduaat ‘Intercultureel werken en coachen’ georganiseerd door de 

Arteveldehogeschool gaven we opnieuw een gastles betreft onze ervaring binnen de jeugdhulpverlening. 

Aan de hand van casussen werd er stilgestaan omtrent interculturele (mis)communicatie.  

 

OTA werd gevraagd te zetelen in een adviescommissie, georganiseerd door een doctoraatsstudent 

vanuit de UGent. Het doctoraat betreft de integratieprocessen van de eerste, tweede en derde generatie.  

 

9. KWALITEIT 

 

In het najaar 2016 werd een tevredenheidsmeting afgenomen onder onze gebruikers. De resultaten uit 

deze bevraging bevestigen het resultaat van het stakeholdersoverleg dat in 2016 doorging. De rol en het 

mandaat van de bemiddelaar mogen scherper gesteld worden.  

In 2017 gingen we hier op provinciaal niveau verder mee aan de slag. De opmaak van een gezamenlijke 

samenwerkingsnota bleek echter geen evidente opdracht. Het was een aanzet voor een veel bredere debat 

en denkoefening over de invulling van onze rol als bemiddelaar en de invulling van een ondersteuning of 

bemiddeling. Heel wat vragen stelden zich zoals op welke manier positioneren we ons in de toekomst 

binnen de sector, hoe vullen we onze opdracht in, welke invalshoek gebruiken we, hoe zit het met onze 

visie, enz. Deze denkoefening werd echter nog niet afgerond en zal in 2018 verder gezet worden.    

In 2017 werd een gezamenlijk registratieprogramma voor de 4 organisaties in gebruik genomen. Dit werd 

proefgedraaid bij de collega’s in Vlaams-Brabant en zal vanaf 1 januari door alles OTA teams gebruikt 

worden.  
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9.  TEAM 

1.  Personeel 

 

Het OTA team bestond in 2017 uit 4 vaste medewerkers, 1 projectmedewerker, 1 medewerker Artikel 60 

en 1 medewerker sociale maribel. 

 

Structureel: 3,1 VTE  

Projectmatig: 1,3 VTE (januari tem december) 

Artikel 60: 0,8 VTE (januari tem april) 

Sociale maribel: 1 VTE (midden september tem midden december) 

 

2.  Co-bemiddelaars 

 

In 2017 werkten we in 15 dossiers samen met een co-bemiddelaar (vrijwilliger). In totaal werkten er 8 

vrijwilligers mee afkomstig uit: Thailand, Albanië, Polen, Slovakije, Ghana, Pakistan en Syrië. Er vonden 42 

interventies plaats samen met een co-bemiddelaar. 

3. Stagiaires 

In 2017 werkten we samen met de afdeling Sociaal Werk van HoGent. Een studente liep haar 

tweedejaarsstage bij ons van oktober tem december. Een andere studente kwam in het kader van het 

opleidingsonderdeel “maatschappelijk assistent in de praktijk”, een maatschappelijk engagement uitvoeren 

van februari tem mei. 

4. Persoonlijke opleiding en vorming 

 

In 2017 werd er op verschillende manieren gewerkt aan de eigen deskundigheidsbevordering. Zo werden 

er studiedagen, workshops en dergelijke gevolgd, alsook werd ingezet op wisselleren zowel met externen 

als tussen de OTA’s onderling. 

- Studiedag ‘polarisering en radicalisering op school en in de klas’ (Stad Gent) 

- Vorming 'intercultureel werken met jongeren en gezinnen’ (Agentschap Integratie en Inburgering) 

- Debatlunch ‘de betekenis van de uithuisplaatsing als kind in het (volwassen) leven van jeugdzorgverlaters’ 

(vzw COJ Oost-Vlaanderen) 

- Morele dilemmatraining (CAW Oost- Vlaanderen) 

- Familieopstellingen (vzw Jo-In) 

- Werkgever met kennis van zaken (SD Worx) 

- Verbinding maken bij culturele verschillen (Diversiteitsacademie) 

- Handelen in situaties van verontrusting (Agentschap Jongerenwelzijn) 

- Trenziria (Interactieacademie) 

- Het institutioneel discours in de jeugdbescherming rond jongeren met een migratieachtergrond (vzw COJ 

Oost-Vlaanderen)  

- Infomoment Signs of Safety (Agentschap Jongerenwelzijn 
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- Leiderschap en kwaliteit (Vzw Jo-In) 

- Wisselleren: deelname teamvergadering SDJR Gent 

- Wisselleren: bijwonen vorming ‘radicalisering’ door OTA Antwerpen 

- Wisselleren: bijwonen vorming ‘radicalisering’ door OTA Vlaams-Brabant-Brussel 

- Wisselleren: bijwonen vorming ‘stel eens een andere vraag’ door OTA Antwerpen 

- Studiedag ‘jeugddelinquentie en gesloten publieke opvang’ (Agentschap Jongerenwelzijn) 

- Dag van de Jeugdhulp (Agentschap Jongerenwelzijn) 

- Dialoogdag ‘drempels in de jeugdhulp’ (vzw Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen) 

- Preventie burnout en bemiddeling (Mediwet) 

- Webbinar ‘culturele verschillen op de werkvloer’ (VIVO) 

- Webbinar ‘preventie burn-out’ (VIVO) 

- Lezing ‘jongeren en radicalisering’ (Bibliotheek Deinze) 

- Infodag kwaliteit (Agentschap Jongerenwelzijn) 

- Vreemdgaan bij ICLB Gent 

- Studiedag ‘methodiekencafé’(netwerk cultuursensitieve zorg) 

 

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.  

Daarnaast nodigden we ook een aantal externen uit voor inhoudelijke input. Volgende thema’s kwamen 

aan bod: 

- Ontschuldigen (intervisie OTA) 

- Eigen Kracht conferenties (vzw EKC) 

- Tienerpooiers (Childfocus) 

- Omgaan met vermoedens van seksueel misbruik (intervisie OTA) 

- Integrale jeugdhulp (Vzw Jo-In) 

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. In 2017 ging dit overleg door op 3 februari, 9 maart, 20 

april, 8 mei, 1 juni, 19 juni, 11 augustus, 13 september, 26 oktober, 28 november en 14 december. 

7. Interprovinciaal OTA overleg 

 

Op 18 mei kwamen de bemiddelaars vanuit de vier OTA's samen voor overleg. Vanuit de 

tevredenheidsmeting en stakeholdersoverleg dat doorging 2016 bleek dit voor heel wat hulpverleners niet 

altijd duidelijk is wat zij kunnen verwachten van de ICB. De focus voor het overleg lag dan ook op de rol 

van de ICB binnen de Integrale Jeugdhulp.  
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8.  Interprovinciale werkgroep vorming 

 

In 2017 kwam de werkgroep 3 maal samen. Een verdere afstemming bleek nodig om het vormingspakket 

verder te enten op de werking van de OTA’s. Er werd beslist dat ieder OTA team verder werkt op zijn 

tempo, waarbij materiaal dat ze ontwikkelen delen met de andere teams.  

Eind 2017 kwam een nieuwe collega tijdelijk in dienst ter versterking voor het verder uitwerken van het 

pakket. Momenteel werd dit proces tijdelijk op pauze gezet.  

 

10. 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 6 mei 2017. 

 

De Raad van Bestuur hield haar vergaderingen op 31 januari, 3 april, 26 juni, 22 augustus, 10 oktober, 4 

december en 12 december 2017. 

 

 


