
 

2018 IN EEN NOTENDOP JAARVERSLAG
Ons jaarverslag in een nieuw jasje! 2018 ligt achter ons, het OTA-team heeft niet stil gezeten! Het werd een jaar 
van verandering, van doorzetten, hard werken en timmeren aan de weg vooruit! We nemen u graag mee 
doorheen ons werkjaar.

KERNTAKEN
De kerntaken van het OTA bestaan uit het adviseren en participatief 
ondersteunen van individuele hulpverleners in concrete casussen.  Van de 84 
ondersteuningsvragen zijn 65 nieuw aangemeld (70 in 2017). De grote daling zit in 
het aantal overgedragen dossiers. Het aanbod van OTA werd geëvalueerd, wat 
zijn invloed had op de langdurig lopende trajecten. Dit proces is nog steeds 
lopende en wordt samen met de andere OTA’s in 2019 verdergezet. 

Daarnaast gaan we aan de slag met teams via teamcoaching en vorming. Zo 
konden jullie ons terugvinden met een workshop op de Dag van de Jeugdhulp of 
op de Inspiratiedag ‘Participatie werkt!? We gingen aan de slag met Vzw 
Binnenstad, leefgroep Estas van vzw De Patio, Pleegzorg Oost-Vlaanderen, enz.  In 
de toekomst willen we meer inzetten op deze groepstrajecten zodat organisaties 
komen tot cultuurresponsief handelen, van hulpverlener tot beleid. 

AANMELDERS
Het OTA ondersteunt hulpverleners uit de Integrale Jeugdhulp wanneer ze vragen hebben in 
de begeleiding van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond en hun context. Door 
samen te werken met OTA worden hulpverleners ondersteund in de interculturele 
communicatie met de jongere en zijn gezin en worden ze versterkt in hun (interculturele) 
competenties. 

We zien in 2018 opnieuw een stijging vanuit de NRTJ (17 in 2017). De vragen vanuit de 
gemandateerde voorzieningen en de sociale diensten van de jeugdrechtbank daalden (34 in 
2017). Enkele ondersteuningstrajecten werden vanuit de RTJ verder opgenomen. Deze vragen 
werden vanuit het project in 2017 opgestart en stroomden door naar de reguliere werking.
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LAND VAN HERKOMST

Hierbij geven we een overzicht van de meest voorkomende herkomstlanden. 
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 2018 werkten we met gezinnen uit 
29 verschillende herkomstlanden. 

ONS WERKGEBIED
Het OTA-team ondersteunt 
hulpverleners binnen de Integrale 
Jeugdhulp in Oost- en 
West-Vlaanderen. De verdeling in 
2018 is gelijklopend met 2017.

6. Tunesië
7. Turkije
8. Ghana
9. Guinee
10. Iran

1. Marokko
2. Afghanistan
3. Gemengd
4. Congo
5. Syrië

67 
dossiers

Oost-Vlaanderen

39 
dossiers

West-Vlaanderen

MEISJES/JONGENS/GEZINNEN LEEFTIJDEN
Wanneer we binnen een 
ondersteuningstraject 
werken, worden alle 
kinderen binnen het gezin 
betrokken. Dan wordt de 
leeftijd van de kinderen niet 
geregistreerd.

Meisjes

Jongens

Gezinnen

Van 0 tot 5 jaar

Van 6 tot 12 jaar

Van 13 tot 18 jaar
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PROJECT  ‘Cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter ondersteuning van de impact 
van de vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’

Het project kadert binnen twee maatschappelijke uitdagingen die een impact hebben op het 
jeugdhulpaanbod nl. ‘de toestroom van vluchtelingen’ en ‘radicaliseringsprocessen’ bij 
minderjarige jongeren. Er was een nauwe afstemming tussen de OTA’s in kader van de 
uitwerking van de vier verschillende regionale projecten.

VLUCHTELINGEN
De focus lag op jongeren die sinds 2015 toekwamen in België. 
Naast de individuele ondersteuningstrajecten, teamcoaching en 
vorming, werkten we een training uit omtrent Trenziria.  Dit is 
een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een 
gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren 
over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en 
omgangsvormen tussen mensen.

RADICALISERING
Er werden enkele adviserende en 
participatieve consulten opgenomen, 
maar de focus voor dit thema lag 
vooral op vorming. 
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1G1P
In 2017 lanceerde Minister Vandeurzen werf 1 ‘uitbreiding van de rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp’, met als doel in te zetten op een snelle en voldoende nabije 
jeugdhulp met als vertrekpunt: 1 gezin = 1 plan. OTA engageerde zich als partner in de 
verschillende regionale samenwerkingsverbanden. OTA stelt zijn consultfunctie ter 
beschikking voor alle partners. Daarnaast kan ook steeds de vraag gesteld worden naar 
teamcoaching of vorming.

In Krachtgericht Waas & Dender nemen we een actieve rol op dankzij een uitbreiding van 
middelen. Naast zijn consultfunctie zal OTA ook hulpverleners participatief 
ondersteunen op casusniveau. We verwelkomen hiervoor in mei een nieuwe collega!

CONCLUSIES
1.  Er werd vooral ondersteuning geboden m.b.t. het 
thema ‘vluchtelingen’ dan m.b.t. het thema 
‘radicalisering’.

2.  Er is een vraag naar ondersteuning in de zoektocht 
naar een netwerk voor niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen. Het uitbouwen van een netwerk is niet 
vanzelfsprekend.

3.  Er is een grotere vraag naar ondersteuning van 
teams via intervisie en uitwisseling van good practices.

4. Nu de meeste jongeren gevestigd zijn, komen andere thema’s 
naar boven in ondersteuningsvragen: 

     • gezinshereniging en loyaliteiten van jongeren naar gezin,          
         over grenzen heen
     • seksualiteit en gender: enerzijds de impact van 
         traumatische ervaringen van jongeren tijdens hun vlucht 
         (seksuele uitbuiting), anderzijds het eigen referentiekader 
         omtrent seksualiteit en seksualiteitsbeleving
     • intergenerationele en interculturele conflicten binnen 
         het gezin met een vluchtverhaal

Het project werd verlengd in 2019. Het komende jaar bouwen we verder op deze conclusies en zetten we in op de thema’s 
‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’ en ‘opgroeien in een gepolariseerde wereld’. 



HET TEAM
Doorheen het jaar was het OTA team niet voltallig, wat een weerslag had op de 
werking. We zijn ondertussen opnieuw compleet. Vanaf mei verwelkomen we een 
nieuwe collega, het team breidt uit met een extra intercultureel bemiddelaar.

Ook wij lieten ons inspireren tijdens enkele interessante vormingsmomenten: 
het Topoi-model, versterken in teamcoaching en vorming, identiteits-
ontwikkeling, afstand en nabijheid, verontrusting, enz.
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UITWISSELING
We vinden het belangrijk in te zetten op ontmoeting, uitwisseling en 
samenwerking. Zowel intern en met de verschillende OTA’s als met externe 
organisaties in het brede werkveld. Een blik op enkele boeiende ontmoetingen 
dit jaar:

OTA VZW

Provinciaal Administratief Centrum
2e verdieping, lokaal 217 en 218
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

info@otavzw.be
www.otavzw.be

+32 9 267 75 34

• OverKop Huis Gent
• Netwerk cultuursensitieve zorg 
Oost-Vlaanderen
• Cliëntvertegenwoordiging IROJ
• Departement Onderwijs
• YAR Oost-Vlaanderen

• Trikteam van Stad Gent
• Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten rond 
     het thema radicalisering
• Oost-Vlaams Platform radicalisering
• ...


