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Kwaliteitsverslag 2021 ‘de korf’ vzw 

            “Op puin wordt meest waarschijnlijk iets moois gebouwd.” 
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Omslagfoto: afbraak oud centraal gebouw ‘de korf vzw’ 

“ de korf vzw’ wil zich profileren als 

een dynamische- en kwaliteitsvolle organisatie bijzondere jeugdzorg, 
met een sterke focus op context en netwerk van de cliënt, waar het 
ontmoeten, samen zoeken, ondersteunen in een zorg op maat 
centraal staat, in een klimaat van openheid, transparantie en 
authenticiteit, als een innovatief- en creatief sociaal ondernemer met 
oog voor netwerk verbindende initiatieven.                                                     

                                                                                                        “  
Kwaliteitsmodel Prose 

Doelgroep 
Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context die zich tijdelijk in een problematische leefomgeving 
vinden: 

-waar nood is aan groei  in verbondenheid, veiligheid, welbevinden, geloof in zichzelf en de  
 omgeving 

-waar de persoonlijke problematiek bij het kind/ouder niet primeert en waar binnen een module  
 cb, db, verblijf, tck, cbaw en bijhorende leeftijdsgrenzen en regioafspraken gewerkt  
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“Op puin wordt meest 
waarschijnlijk iets moois 
gebouwd.”1

 

 

 

 

Dat 2020 een onwezenlijk jaar was, daar is iedereen het unaniem mee eens. 
Het decennium is alvast niet goed ingezet en daar horen we de 

doemdenkers erg meewarig over zeggen: “dit komt nooit meer goed”. 
 
COVID-19 hield geen rekening met klasse, gender, status, overtuiging; ze 

trof ons allemaal tot in de ziel van ons bestaan. Het gekke is dat wanneer 

mensen terug vallen op de essentie van hun existentiële bestaan, ze in staat 
zijn om mooie dingen te verwezenlijken. 

De erkenning, ondersteuning en appreciatie naar mensen in de zorg, werd 
sterk gesmaakt: avond handgeklap in straten en pleinen om 20u, 

klokkengeluiden, witte geknoopte lakens in raamkozijnen. Tekenen van 
verbondenheid, helden van welzijn. De wereld, wij allen begrijpen stilaan dat 
mensen een fundamentele kreet slaken naar een ‘wel’-zijn, recht op een 

plekje, verbinding. Maar dit wisten wij reeds lang en etaleren we, elke dag 
opnieuw ! 

 

 
1 Naar Pauwels Caroline, rector VUB, ‘De Afspraak’ © Canvas 19 november 2020. 

 

Vorig jaar werd onze sector getroffen door de besparingsmaatregelen 
(cfr. Beleidsnota 2020, p.1) met een duidelijke impact op het financieel 
management van organisaties. 2020-2021 werd en wordt nog steeds 
hard getroffen door de COVID-19 pandemie met een duidelijke impact 
op het zorg- en medewerkersmanagement. We worden opnieuw 
uitgedaagd om ‘beide werelden’ te verzoenen binnen een 
begrotingsopmaak. 

In 2021 finaliseerden we eindelijk het masterplan nieuwbouw van de 

korf vzw, de omgevingswerken nog buiten beschouwing gelaten. Eind 

juni 2020 verhuisden 3 afdelingen naar de nieuwbouw; op 14 

december 2020 werd het centrale gebouw in gebruik genomen. Half 

februari 2021 werd het oude centrale gebouw volledig afgebroken. 

Begin 2021 werden de omgevingswerken opgestart. 

“In die zin is een goed uitgebalanceerd 

deugdelijk beleid binnen onze organisatie een 

must en zegen.” 

De keuze in 2019 e.v. (cfr. Beleidsnota’s 2019 en 2020) inzake het 

uittekenen van deugdelijk en goed bestuur in de ‘korf vzw’ rond 

opdracht, missie, visie, kerntaak, stakeholdermanagement, 

samenwerking en netwerk, vormt een basis tot het nemen van 

adequate en goede beslissingen. Deze keuzes en beslissingen werden 

in 2020 omgezet in realistische strategische- en operationele 

doelstellingen in het nieuwe strategische beleidsplan 2020-2025.  
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Naast de finalisatie van ons masterplan nieuwbouw krijgt het 

ingezette proces op het vlak van het verkennen van een ruimere 

strategische alliantie (‘Xplo’) meer vaste vorm. 

 

Naast de ingezette oefening met een externe coach en directies (‘Onze 

Kinderen vzw’, ‘vzw O2’ en ‘de korf vzw’) met het oog op een structurele 

verankering o.b.v. 5 generieke ‘winsten (cliëntsysteem, 

medewerkersbeleid, facilitaire diensten, impact op beleid en generen 

van financiële winsten in functie van 4 voorgaande), zetten we ook een 

traject uit met gemandateerde bestuurders van de 3 voorzieningen in 

een kernteam. Binnen de schoot van dit traject worden een aantal 

werven geïnstalleerd (o.a. financiële analyse, gealigneerd  

organisatiemodel, patrimoniumbeheer, deugdelijk bestuur, due 

dillence,…). 

 

Het is van primordiaal belang dat de 2 trajecten (‘kernteam’ en gelopen 

proces ‘directies-coach’) mooi gealigneerd worden.  

 

 

In een eerste quick-win vanuit ‘Xplo’ haalden we in 2020 een 

uitbreidingsdossier Signs of Safety (SofS) binnen: concreet betekent 

dit dat 3 modules contextbegeleiding kortdurend intensief en 3 

modules breedsporig (6 in totaal, 2 per voorziening) ingezet werden, 

en dit vanaf 1 januari 2021. Hierbij stellen de verwijzer en de 

contextbegeleider zich de vraag: Is dit kind voldoende veilig thuis of is 

een tijdelijke plaatsing nodig ? 

 

Ook zetten we in op een nieuw project: Via het uitbreidingsbeleid van 

de Vlaamse Regering voor de sector OBJ, kregen we een uitbreiding 

van 1,44VTE (0,02VTE/verblijfsmodule). Bedoeling is dat extra 

medewerkers wordt ingezet op de werkvloer om de verblijfsmodule te 

ontlasten. ‘de korf vzw’ kiest ervoor om dit in te zetten in een pre-

therapeutisch project waar een 5-tal medewerkers à rato van 

10u/week vrijgesteld worden. 

 

 

‘En als COVID dan toch iets positiefs heeft 

teweeg gebracht, dan weten we dat 

verbinding, de sociale cohesie tussen mensen, 

hét uitgangspunt blijft om iets moois te 

maken.’ 

 

 
Ook zet ‘de korf vzw’ haar ambitie op het vlak van het verkennen van 
een ruimere strategische alliantie verder. De ingezette oefening met 
een externe coach rond ‘Xplo’ (‘Onze Kinderen vzw’, ‘vzw O2’ en ‘de korf 
vzw’) met het oog op een structurele verankering o.b.v. 5 generieke 
‘winsten (cliëntsysteem, medewerkersbeleid, facilitaire diensten, 
impact op beleid en generen van financiële winsten in functie van 4 
voorgaande) hopen we dit te finaliseren eind 2022. Samen met de 
besturen wordt verkend welke rechtsvorm (vorm) hierbij best aansluit 
(inhoud) 
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Dit jaarverslag is een weerspiegeling van de ambities van ‘de korf vzw’. De titel verwijst ook naar de metafoor van de fenix, een Oud-Grieks 

mythodologisch verhaal. ‘de korf vzw’ breekt het oude gebouw af en in de plaats komt een nieuwe infrastructuur die beantwoordt aan de 

hedendaagse normen. En als COVID dan toch iets positiefs heeft teweeg gebracht, dan weten we dat verbinding, de sociale cohesie tussen mensen 

hét uitgangspunt blijft om iets moois te maken. 

 

 

Ivan Lemenu – Algemeen Directeur ‘de korf vzw’   -  mei 2022 
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Kwaliteitsbeleid. 

 
 

 

 
 

 

 

Project ‘In het spoor van Isi & Esther’ – voorbereidende activiteit Zonnebeke november 2021 
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Visie. 
 

 

De strategische keuze om kwaliteitszorg te 

integreren in het operationeel beleid verder 

krijgt steeds verder vorm.  Het voortdurend 

proces van continue verbeteren aan de 

hand van de kwaliteitscirkel (PLAN ➔ DO 

➔ CHECK ➔ ACT) zorgt voor een 

bewustwording en een dynamiek ten 

aanzien van de medewerkers en de 

organisatie enerzijds, en resulteert in een 

kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening ten 

aanzien van de cliënten anderzijds.  

 

In de voorbije jaren werd 

volop werk gemaakt van de 

uitbouw en implementatie 

van de nieuwe 

organisatiestructuur.   
 

Binnen deze reorganisatie nemen we met 

betrekking tot de kwaliteitsbeleid en 

kwaliteit van zorg volgende beslissingen: 

 

(1) We stappen af van een aparte cross – functionele structuur om het kwaliteitsbeleid aan 

te sturen.  Binnen de organisatie is de tijd rijp om de stap te zetten naar integrale 

kwaliteitszorg.  Binnen deze visie stuurt het kwaliteitsbeleid mee de voorziening en is ze 

geïntegreerd in het management.  Vanuit de operationele structuur sturen we een 

kwalitatief beleid aan.  De uitgebouwde overlegstructuren garanderen de betrokkenheid 

van alle proceseigenaars  

(2) Qua borging (kwaliteitshandboek) en planning (kwaliteitsplanning) maken we de 

strategische keuze om ook hier te evolueren naar één kwaliteitshandboek en één 

kwaliteitsplanning voor de totale organisatie. De kwaliteitsplanning wordt gelinkt aan 

het strategisch beleidsplan en afgetoetst binnen het ZER.  

(3) Als kwaliteitszorgsysteem kiezen we doelbewust voor PROSE BJB. Het PROSE-model 

is compatibel met bovenstaand EFQM Excellence model. 
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De motivatie voor de keuze om met dit systeem aan de slag te gaan 

is gebaseerd op volgende elementen: 

• Het PROSE model staat voor een dynamische 

invulling van het begrip ‘kwaliteit’.  Men kiest duidelijk 

voor een procesmatige en verbetergerichte aanpak.  

Het accent ligt op het voortdurend willen verbeteren 

(PLAND ➔ DO ➔ CHECK ➔ ACT).  Deze aanpak sluit 

perfect aan bij onze toch wel specifieke 

kernprocessen (hulp- en dienstverlening).   

• Het PROSE model stelt de klant centraal in alles wat 

de organisatie doet; dat geldt ook voor de interne 

klanten. 

• Kwaliteit is nooit af. Op alle niveaus streven we naar 

een continue kwaliteitsverbetering. 

 

 

 

• Het PROSE systeem is ook in staat om kwaliteitsniveaus te 

garanderen.  M.a.w. er is dus sprake van operationele 

kwaliteitsborging geconcretiseerd in het jaarlijks op te maken ZER.  

• Het model voorziet in een planmatige aanpak, zowel op korte als 

op lange termijn.  

• Leiderschap en persoonlijk engagement van de directie en van de 

leidinggevenden zijn van essentieel belang. 

• Sterke participatie in het kwaliteitsgebeuren (en meer algemeen 

het beleid) van alle medewerkers.  Op deze wijze wordt de 

kwaliteit van de hulp- en dienstverlening de verantwoordelijkheid 

van iedereen.  Door aan de slag te gaan met het kwaliteitsmodel 

wordt teamwerk heel sterk gestimuleerd. 
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1.Leiderschap. 

 
 

Leiderschap vertrekt vanuit bestuur, deugdelijk bestuur.  

 

Leiderschap vertrekt vanuit bestuur, deugdelijk bestuur. In 2018 brachten we in een themadag 

met het bestuur reeds een eerste aanzet in de opmaak van een huishoudelijk reglement. In 

december 2020 finaliseerden we dit document met aandacht voor de nieuwe vzw-wetgeving 

rond vennootschapsrecht. (S.D.1.1.)2 

Verder willen we onze visie op leiderschap actualiseren en verfijnen. We stemmen deze af op de 

gewijzigde beleidscontext en op recentere leiderschapsvisies. 

Verder zetten we in op het schrijven van een breedmaatschappelijke visie, een visie op sociaal 

ondernemerschap (duurzaamheid, innovatie en arbeidsorganisatie dit in samenwerking met het 

CPBW). 

 
2 We verwijzen naar ons Strategisch beleidsplan 2020-2025 

                                

1. finaliseren van het corporate 
governance model. 
 

2. Actualiseren van de visie op 
leiderschap. 
 

3. Uitschrijven van een breed 
maatschappelijke visie. 
 

4. Ontwikkelen van een visie op 
ondernemerschap. 
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2.  Beleid & strategie.  
We willen een koppeling maken tussen het kwaliteitshandboek, het zelfevaluatierapport (ZER) en 

het strategisch beleidsplan. 

 
 

 

Inherent aan het uittekenen van 
een hedendaags beleid en het 
bepalen van de strategie is de 
inzet op maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap. 
We willen inzetten op o.a. 
duurzaamheid. 

(bv. fietsvriendelijke organisatie 
(aankoop elektrische fietsen, 
plaatsen fietsenstalling voor 
medewerkers), inclusie 
(nadenken hoe we onze ‘cliënten’ 
nog meer kunnen betrekken in 
beleid (bv. jongerenraad, 
werkgroep jong-volwassenen, 
werkgroep oudergroep), 
community care (infrastructuur 
ter beschikking stellen van 
kansengroepen). 

 

We willen een koppeling maken 
tussen het kwaliteitshandboek, 
het zelfevaluatierapport (ZER) en 
het strategisch beleidsplan. Dit 
vraagt overleg (intern/extern), 
reflectie. (S.D.2.2.) Dit vertaalt 
zich in het opzetten van 
allerhande werkgroepen. (cfr. p. 
16 ) 

 

 

Het bestuur en directie van ‘de 
korf vzw’ nam samen met 2 
collega-organisaties (Onze 
Kinderen vzw & vzw O2) een 
duidelijke keuze en richting: we     

zoeken naar verbinding, 
verdieping en verbreding. ‘Xplo’  

oftewel een op vandaag netwerk 
verbindend initiatief tussen 3 
organisaties OBJ, kiest resoluut  

 

voor een duidelijke strategie 
waarbij volgende 5 waarden 
fundamenteel zijn: dynamiek, 
geloof in groei, respect, integriteit 
en verbondenheid. Deze 5 
waarden werden in elke 
organisatie afgetoetst met alle 
medewerkers.  

 

Dit waardenverhaal vormt de 
basis waarop alle verdere 
strategische- en inhoudelijke 
beslissingen vertrekken. 

 

In 2021 werd een kernteam 
samengesteld met bestuursleden 
van de 3 organisaties. 
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3. Medewerkersbeleid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van een adequaat 

medewerkersbeleid willen we een 

inspirerende werkplek zijn voor alle 

medewerkers waar medewerkers 

uitgedaagd worden om verder te 

ontwikkelen en te groeien, en gaan we zoek 

naar expliciete waardering en zorg voor 

onze medewerkers.         

 

Het actualiseren van het medewerkers 

beleidsplan (competentieverhaal, POP-

gesprekken, uittekenen personeelsproces-

sen) stond op de agenda 2021 (S.D.3.1.), 

alsook de inzet op zoek naar een betere 

afstemming werk-privé (denken we maar aan 

telewerk tijdens de COVID-10 periode). 

Voor 2021 willen we het volledige HR-traject 

(instroom-uitstroom) uitrollen. Topics worden 

draaiboek nieuwe medewerkers, VTO-beleid, 

coachingstrajecten, diversiteit, cultuursensi-

tieve zorg, retentiebeleid, employer branding, 
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inzetten van talenten, evaluatie- en 

exitgesprekken. 

In het kader van een adequaat 

medewerkersbeleid willen we een 

inspirerende werkplek zijn voor alle 

medewerkers waar medewerkers uitgedaagd 

worden om verder te ontwikkelen en te 

groeien, en gaan we zoek naar expliciete 

waardering en zorg voor onze medewerkers.  

In opvolging van ons strategisch beleidsplan 
wordt in 2021 werk gemaakt van: 

 

-Het ontwikkelen van een nieuwe visie ‘op leren 
en ontwikkelen’.  Deze visie werd concreet 
uitgeschreven en vertaald in een ‘matrix’ ter 
ondersteuning van leer- en 
ontwikkelingsprocessen bij medewerkers.  

-Het verder verfijnen van het onthaalbeleid 
voor alle functiecategorieën  

-Het uitwerken van de wettelijk onderbouwde 
evaluatie – en exit procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het uitwerken van deze specifieke HR 
processen, nemen wij in 2021 vanuit de korf 
ook deel aan de IFIC pilootfase.  Dit 
engagement vertaalt zich is een IFIC 
loonstudie vanuit de specifieke situatie van de 
korf, een analyse van alle functies én een 
integratie van deze functies binnen het IFIC 
functietapijt.   
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4.  Middelen       &   
     Samenwerking. 

 

 

 

De enveloppefinanciering (2013) wordt de volgende legislatuur pas terug  

geïndexeerd (2024) We ervaren vanuit de uitsplitsing werking/personeel 

dat de werkingsmiddelen niet langer meer toereikend zijn. Dit impliceert 

dat wij genoodzaakt worden om als een zeer goede huisvader, -moeder 

om te gaan met de middelen. Daarnaast proberen via het invoeren van 

boordtabellen (personeelsenveloppe) de inzet personele middelen zeer 

goed bij te houden, te leanen waar dit kan !  

 

…de werkingsmiddelen zijn al langer niet meer toereikend. Dit impliceert dat wij genoodzaakt 

worden om als een zeer goede huisvader, -moeder om te gaan met de middelen. 

 

Naast het versterken van onze marktpositie binnen het intersectorale 
landschap (S.D.4.1.), is de focus in 2021 vooral gericht op ‘Xplo’ (cfr. 
supra). 

Het bestuur en directie van ‘de korf vzw’ nam hierin samen met 2 
collega-organisaties een duidelijke keuze en richting: we zoeken naar 
verbinding, verdieping en verbreding. ‘Xplo’ oftewel een op vandaag 
netwerk verbindend initiatief tussen 3 organisaties OBJ, kiest resoluut 
voor een duidelijke strategie waarbij volgende 5 waarden fundamenteel 
zijn: dynamiek, geloof in groei, respect, integriteit en verbondenheid. 
Deze 5 waarden werden in elke organisatie afgetoetst met alle 
medewerkers. Dit waardenverhaal vormt de basis waarop alle verdere 
strategische- en inhoudelijke beslissingen vertrekken. 

De reeds ingezette acties m.b.t. het sensibiliseren van medewerkers 
inzake het optreden als ‘goede huisvader’ ifv. enveloppefinanciering, 
houden we verder aan. (S.D.4.3.) Gezien de krapte van onze 

werkingsenveloppe (cfr. supra), willen we een nog meer efficiënte inzet 
van middelen beogen.  
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  5. Kernprocessen. 

Het uitbouwen en verzorgen van een gedragen hulp- en dienstverlening 

vormt  ontegensprekelijk het hart van de organisatie.  Met het oog op 

een steeds veranderend- en evoluerend hulpverleningslandschap zijn 

we genoodzaakt om voortdurend op zoek te gaan om actuele visie, 

waarden, normen, overtuigingen mee te betrekken in allerhande 

processen.  

Ons motto is en blijft dat het waarborgen van de basisbehoeften van 
onze cliënten primordiaal blijft !! 

We zetten zeer hard in op educatieve activiteiten, vervoer naar 
allerhande vrijetijdsclubs, aanbod externe kampen , paramedische 
kosten , therapeutische behandelingen, kiné & logo.

 

         Het windmolenmodel wordt gebruikt als uitgangspunt in alle hulpverleningsprocessen. 

 

 

Binnen het modulaire aanbod wordt naast de cliënt (kind, jongere) ook de ganse context en 

netwerk vanaf de intake meegenomen in een maattraject. Dit vraagt een grote investering van 

zowel de integrale begeleider als van de organisatie. 

 

 

 

‘Samenwerken’ is één van de 6 

kerncompetenties die we verwachten bij 

elke medewerker. In die zin is het niet 

verwonderlijk dat we hard inzetten op 

samenwerken. (S.D. 5.2.; cfr. p2 metafoor 

van de fenix) 



 

15 
 

 

De werkgroepen overkoepelend 

engageren en jongerenparticipatie, de 

ouderraad en deelname aan allerlei 

samenwerkingsverbanden (o.a. 

Konekti 1G1P Zuid-West-Vlaanderen 

inzet personeel 0,75VTE), JUMP, zijn 

hier mooie voorbeelden van. 

‘JUMP’ richt zich uitdrukkelijk niet op de beperkingen waarmee we in onze samenwerking met 

de jongeren geconfronteerd worden, zijnde wachtlijsten, geen plaats, drempels i.k.v. werkingen 

en profielen, doelgroep die andere jongeren uitsluit, gebrek aan personele middelen, enz. 

‘de korf vzw’ maakt, naast Begeleidingscentrum Bethanie (Jongerenwelzijn), Centrum Jongeren- 

en Gezinsbegeleiding (Jongerenwelzijn), Vzw Oranjehuis (Jongerenwelzijn), De Hoge Kouter 

(VAPH), Groep UbuntuX8K (VAPH), CAW Zuid-West-Vlaanderen (AWW), OCMW Kortrijk, vzw 

AjKo en Boothuis (Jeugdwelzijnswerk Kortrijk), JOIN (GGZ) deel uit van dit initiatief. 

‘de korf vzw’ wil tevens een lerende organisatie zijn (S.D.3). Een permanente werkgroep stuurt 

verschillende werkgroepen aan, vertrekkende vanuit feedback en evaluatie. (o.a. werkgroep 

ouder-kindkamer , werkgroep bindkracht , werkgroep positief leefklimaat, werkgroep stimuleren 

, SOHI (aspect herstel krijgt een duidelijke plaats binnen onze werking). 

 

De korf vzw zet voortdurend in op samenwerken.  

Binnen de organisatie leeft een cultuur waarin ALLE medewerkers efficiënt en ondersteunend 
samenwerken waarbinnen de zorg voor de cliënt centraal staat. 

 

 

 

Uiteraard hypothekeerde het COVID-19 
verhaal heel wat initiatieven. Zo werden 
tijdens de COVID-periode praktisch alle 
overkoepelende werkgroepen on hold 
gezet. 
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Overzicht van de interne werkgroepen: 
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6.Tevredenheid medewerkers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘de korf vzw’ blijft inzetten op tevreden medewerkers en realiseert 

hiervoor een proactief en innovatief medewerkersbeleid. (cfr. supra; 

S.D.7.1.) Denken we hierbij aan de extra-legale voordelen 

(hospitalisatieverzekering), aankoop elektrische fietsen , aanbod sport 

over de middag, covid-attenties, dag van de logistiek , 

eindevakantiehappening , vader-en moederdag, secretaressedag. 
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7. Tevredenheid cliënten & verwijzers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het onderzoeksrapport van de Empowerende Academische 

Werkplaats (EAW 2014) werd ingezoomd op hoe het staat met ‘het 

betrekken van de context binnen een organisatie in volle ontwikkeling 

binnen het vernieuwde jeugdhulplandschap’. In dit kader wil ‘de korf 

vzw’ in 2021 spontane- en gestructureerde cliëntenfeedback 

verzamelen. (S.D.6.1.) Deze informatie wordt verwerkt in het strategisch 

beleidsplan en geconcretiseerd in plannen van overlegorganen en 

werkgroepen. (cfr. supra) 

 

 

 

 

 

Tevredenheid van cliënten en effect van hulpverlening zijn in die zin ook 

de actuele kwaliteitsthema’s (zie verder). Zo zette ‘de korf vzw’ in 2020 

volop in op het meer bereiken van ‘minder of niet bereikbare gezinnen’, 

installeren en organiseren van feedbackrondes, het nog meer 

inventariseren van spontane feedback, versterken en verbreden van de 

oudergroep en opnemen van een trekkersrol binnen West-Vlaanderen, 

het oprichten van een jongerenparticipatiegroep, opstellen van 

samenwerkingsprotocollen met verwijzers, verkrijgen van feedback 

verkrijgen van alle stakeholders. 

 

Vanuit het Agentschap Opgroeien worden 3 indicatoren (factoren die 

je in kaart wilt brengen en vandaar uit uitspraken doen) uitgelicht: 

bereik en uitval (bv. de eenzijdige stopzettingen), cliëntentevredenheid 

over effect en de doelrealisatie(bij afronding in cliëntenfeedback). 

Het doel van het effect van hulpverlening bestaat uit het verder 

verdiepen. We doen dit a.d.h.v. het kritisch meten met schaalvragen. 
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Uit deze cijfers kijken waar al dan niet hiaten aanwezig zijn om zo 

verder in dialoog te gaan met actoren. 
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8. Waardering door de    

           maatschappij. 

 

 

‘de korf vzw’ wil voeling houden met en zet in op maatschappelijk- en 

sectorale ontwikkelingen (S.D.8.1.). 

 

 

 

In 2021 startten we met een nieuw project (zie p. 2) : een pre-

therapeutisch project ‘de Stek’. Vanuit de inzet van het 

uitbreidingsbeleid (1,44VTE) laten we aan 5 medewerkers  (à rato van 

10u/week/medewerker) tijd en ruimte om deze nieuwe zorgvorm uit 

te werken in antwoord op de steeds meer complexe hulpvragen. Dit 

project is tevens innoverend (S.D.8.2): via  creatief-agogische 

werkvormen kunnen we meer gepast ingaan op unieke- en complexe 

vraagstelling van kinderen en jongeren. 
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Tevens willen we inzetten op een ethisch waardenkader/kompas voor 

medewerkers en stakeholders. Binnen de sector OBJ hebben we vaak 

te maken met secundaire posities van ‘onmacht’, ‘samen lijden dragen 

en verdragen’, ‘gedeelde machteloosheid’. 

 

‘de korf vzw’ wil op zoek gaan naar initiatieven waar we ons willen in 

onderscheiden. In het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap) willen we een breedmaatschappelijke rol 

opnemen. De Jeugdhulp is al langer niet meer exclusief voor 

organisaties en professionelen. Het ruime netwerk en de nabije 

omgeving van de cliënt moeten een meer prominente rol opnemen. 

Deze rol is evenzeer waar voor organisaties: waar kunnen we iets 

betekenen voor de maatschappij? 

 

 

 

 

 

 

Drie organisaties binnen de Bijzonder Jeugdbijstand werken samen 

aan een project. Niet alleen de samenwerking is uniek, het project op 

zich is eveneens uniek.  

18 jongeren tussen 14 en 18 jaar uit 3 organisaties OVBJ (waarvan 12 

jongeren uit de korf vzw) willen gedurende enkele maanden werken 

aan dit project om uiteindelijk van 4 tot en met  10 april 2022 naar 

Auschitz – Birkenau te trekken. 

Het doel voor dit project is divers. Niet 

alleen herdenken, maar ook inleven, 

contacten leggen met Poolse jongeren en 

Poolse Blauwhelmen, veiligheid en 

migratie, oorlog en vrede, … zijn 

kernwoorden die zo opborrelen bij het 

thema.  

In 2021 werd het project ingeleid met een 

aantal voorbereidende workshops. 

(historiek, kunstsmederij, dansact)

We gaan op zoek waar we het verschil 

kunnen maken.   
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9.  Performantie van de organisatie. 
 

 
‘de korf vzw’ wil haar markpositie binnen en buiten de sector versterken.  

 

 ‘de korf vzw’ wil: 

 

 

een trekker zijn in intervisiegroepen in de zin van : aanwezigheid op externe overlegmomenten en inzetten op “met anderen samen zoeken” vanuit 

een gelijkwaardige positie. Denken we hierbij o.m. aan het oprichten van een oudergroep OBJ West-Vlaanderen, Voorzitterschap COC West-

Vlaanderen Vlaams Welzijnsverbond, deelname aan LOBJ Zuid-West Vlaanderen Lokaal Overleg Bijzondere Jeugdzorg), WOB (Westvlaams 

Overleg Bijzondere Jeugdzorg), intersectorale commissies (o.a. werkgeverschap, vrijwilligerswerk), JUMP, WINGG,… 

 

‘de korf vzw’ wil zich profileren als een sociaal ondernemer.(S.D.9.1.) Het uitschrijven van een kompas (welke richting willen we uitgaan?) en op 
welke manier we dit doen (welzijnsgericht ondernemen). 

Ook willen we blijvend inzetten op ons internationaal project, dit in samenwerking met vzw Oradea. We bezochten reeds 2 keer een aantal 
initiatieven ‘Youth health care Oradea’ rond input eerstegraadsstrategie (basisklimaat), mee schrijven aan missie en visie. In 2021 gingen we 
samen met de vzw Oradea een evaluatie opmaken en op basis hiervan nieuwe doelstellingen en acties uitschrijven, maar COVID-19 maakte dit 
onmogelijk. 
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  Kerncijfers 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Teambuilding stafmedewerkers ‘de korf vzw’ oktober 2021 



 

24 
 

Capaciteit in modules  
(200) 

  

 

 

Noot: CB SofS: 

           - tijdelijke uitbreiding 1CB SofS 

           - tijdelijke uitbreiding 1 kortverblijf 

CB breedsporig; 17CB ifv autonoom wonen; 
4

CB laagintensief; 95

Dagbegeleiding in groep 
(RTJ); 12

Verblijf minderjarigen 
(lage en hoge 

frequentie)+kortdurend 
crisisverblijf; 64

Kamertraining; 6

Crisisverblijf 
(crisismeldpunt); 2

CAPACITEIT VAN 'DE KORF VZW' IN MODULES
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1. Bezetting 
  

bezettingsgraad de Korf vzw:  01.01.2021-31.12.2021 

 

 

 

CB breedsporig CB ifv autonoom wonen CB laagintensief CB ifv veiligheidsplanning DB in groep (RTJ) Verblijf

2019 105,60% 156% 93,70% 0% 93,20% 102,80%

2020 92,50% 172,50% 94,90% 0% 76% 103,30%

2021 85,20% 152,10% 94,50% 69,70% 81,80% 100,30%
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bezettingsgraad per relevante cluster de Korf vzw:  01.01.2021-31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB breedsporig CB ifv autonoom wonen CB laagintensief Gewogen gemiddelde

2019 105,60% 156% 93,70% 97,70%

2020 92,50% 172,50% 94,90% 97,20%

2021 85,20% 152,10% 94,50% 94,50%
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Duiding van de cijfers. 

 

In het algemeen merken we hoge bezettingscijfers. 

Gezien de vele vragen en noden vinden we het belangrijk om maximaal 
in te zetten op de erkende modules. Vrijgekomen plaatsen worden 
onmiddellijk opengesteld en ingevuld.   

 

Mogelijke vertraging tussen afronding en opstart wordt verklaard 
door volgende factoren: 

- wachtlijsten zijn niet altijd even accuraat  

- hulpvragen moeten soms opnieuw verhelderd worden door 

de verwijzer (vaak omwille van wachttijd) 

- geschikte data voor betrokken partijen vinden vraagt tijd 

 

We kiezen er ook bewust voor om de intakefase effectief te starten na 

afronding zodat we onszelf niet vastrijden wanneer een gepland 

afrondingsmoment toch niet doorgaat. Dit belet ons echter niet om 

vooruit te denken en rekening houdend met mogelijke pistes acties te 

ondernemen. 

“We bewaken de draagkracht van de 

organisatie en het personeel en maken de 

keuze om in te zetten op kwalitatieve hulp met 

maximale inzet op contextbegeleiding, 

individuele begeleiding en groepsbegeleiding.” 

De korf vertrekt vanuit het standpunt om niet continu in overtal te gaan. 

Enkel in uitzonderlijke, tijdelijke situaties wordt bekeken hoe we extra 

kunnen inzetten. We bewaken de draagkracht van de organisatie en 

het personeel en maken de keuze om in te zetten op kwalitatieve hulp 

met maximale inzet op contextbegeleiding, individuele begeleiding en 
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groepsbegeleiding. De bezettingscijfers duiden echter dat er in 2021 

toch wat in overtal werd gewerkt. 

De korf gaat flexibel om met de contextmodules. Beiden worden 

ingezet afhankelijk van de huidige noden.  Jongeren uit verblijf die 

wensen door te stromen naar CBAW krijgen steeds de kans om dit 

binnen de eigen organisatie te doen. Uit de cijfers is af te lezen dat er 

in 2020 veel meer modules CBAW werden ingezet dan volgens de 

erkenning. Er werden daardoor  enkele modules contextbegeleiding 

minder ingezet. 

Het onderscheid tussen contextbegeleiding laagintensief en 

breedsporig wordt enkel op papier gemaakt. Afhankelijk van de 

hulpvraag en de noden wordt een hulpverleningstraject opgezet. Het 

is onmogelijk om ons strikt te houden aan de parameters gekoppeld 

aan beide modules. We kiezen ervoor om flexibel om te gaan met de 

frequentie en intensiteit afhankelijk van de nood van het gezin in een 

bepaalde periode.  

Sinds 2021 zijn we gestart binnen het samenwerkingsproject Akoon 

rond CB Sofs. In opstartfase kozen we voor een geleidelijke doorstart 

waardoor de bezettingscijfers in 2021 nog eerder laag liggen. Wel is 

duidelijk dat er voldoende vraag is en we nu op volle toeren draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de module dagbegeleiding merken we dit jaar hogere cijfers. Nog 

steeds worden niet alle dagbegeleidingsmodules continu ingezet. Dit 

kunnen we verklaren vanuit verschillende redenen: 

      - De korf werkt met integrale afdelingen (afdelingen waar modules  

         verblijf, contextbegeleiding en dagbegeleiding aan gekoppeld  

         (kunnen) worden). 

       - Toch merken we dat clusteren van modules dagbegeleiding in  

          groep noodzakelijk is om een goede werking te garanderen bij  

          nieuwe instroom dagbegeleiding. Vandaar werd de keuze  

          gemaakt om de meeste modules te clusteren over 3 afdelingen  

          en de andere modules beschikbaar te houden voor uitstroom uit  

          verblijf in eigen afdeling of voor instroom uit reeds gekende  

          begeleidingen.  

      - Elke afdeling heeft echter zijn specifieke instroomleeftijd  

          waardoor er niet altijd een match gevonden wordt tussen   

          aanmelding en vrije module. 

        - Er zijn weinig aanmeldingen dagbegeleiding in groep voor heel  

           jonge kinderen (0-6) en jongeren (+12). 

        - Als er modules dagbegeleiding niet kunnen ingevuld worden,  

           wordt dit gecompenseerd met extra modules CB of CBAW. 
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2. Benutting. 
 
 

Benutting per cluster de korf vzw: 01.01.2021-31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

CB breedsporig
CB ifv autonoom

wonen
CB laagintensief

CB ifv
veiligheidsplanning

SofS

Cluster
contextbegeleiding

2019 81,20% 184,90% 113,40% 0% 107,20%

2020 48,30% 217,80% 92,80% 0% 82,80%

2021 47,20% 224,90% 115,40% 57,60% 100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%
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BENUTTING PER CLUSTER CB
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Dagbegeleiding in groep Dagbegeleiding in groep

2019 27,90% 27,90%

2020 29,70% 29,70%

2021 44,30% 44,30%
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Verblijf voor minderjarigen
(hoge frequentie)

Verblijf voor minderjarigen
(lage frequentie)

Crisisverblijf (op verwijzing
crisismeldpunt)

Kamertraining Cluster verblijf

2019 62,60% 62,60% 64,10% 58,40% 62,40%

2020 60,40% 60,40% 68,20% 61,50% 60,50%

2021 62%
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BENUTTlNG PER CLUSTER VERBLIJF

2019 2020 2021
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Nog wat concreter uitgewerkt: 

 

1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Totaal %

CB laagintensief

capaciteit 1209 1209 1209 1209 4836

benutting 1667,75 1424,75 1292,25 1315,75 5700,5 115,40%

CB breedsporig

capaciteit 442 442 442 442 1768

benutting 231 223 162,75 217 833,75 47,20%

CB ifv autonoom wonen

capaciteit 52 52 52 52 208

benutting 137 103,75 129 98 467,75 224,90%

CB ifv veiligheidsplanning

capaciteit

benutting 18 38,25 26 37,5 119,75 57,60%

TOTALE CLUSTER CB

benutting 2053,75 1789,75 1610 1668,25 7121,75 100,00%
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Duiding cijfers: 

 

2021 was tevens een bijzonder jaar. Een heuse pandemie bleef ons boven het hoofd hangen. Covid 19 daagde ons uit tot een bijzondere werking. 
De benuttingscijfers tonen echter aan dat er, ondanks verschillende maatregelen, hard gewerkt werd om gezinnen en kinderen te ondersteunen. 
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“De benutting binnen de cluster 
contextbegeleiding scoort terug hoog. “ 

We zetten binnen de korf sterk in op contextbegeleiding (en individuele 

begeleiding), maar werden beperkt door COVID-19. Het verblijf vroeg 

meer dan anders en toch spreken we van mooie cijfers. 

We maken enkel op papier een onderscheid tussen laagintensieve en 

breedsporige contextbegeleiding. Gezien we meer modules CBAW 

ingezet hebben, en daardoor dus minder modules CB zijn de cijfers 

alsnog een onderschatting van de effectieve inzet binnen 

contextbegeleiding. 

We merken dat de oorspronkelijke toewijzing van de module 

breedsporige contextbegeleiding aan enkele begeleidingen 

momenteel een totaal vertekend beeld geeft. Waar in deze 

begeleidingen toen een vraag was naar meer intensieve begeleiding 

zijn ze geëvolueerd naar afrondende begeleidingen wat duidelijk 

zichtbaar is in de lage benuttingscijfers. We herbekijken hoe we de 

opsplitsing laagintensief-breedsporig zinvol kunnen maken.  

Het blijft echter een artificiële opsplitsing die vertekend beeld geeft en 

totaal geen meerwaarde geeft in de praktijk, gezien in elke begeleiding 

ondersteuning op maat wordt uitgewerkt. 

De module contextbegeleiding autonoom wonen scoort heel hoog 

gezien er nu slechts een gewicht van 1u per week wordt gebruikt.  We 

werken sterk op maat van de jongvolwassene. We werken met erg 

kwetsbare jongvolwassenen en zoeken telkens naar een voor iedereen 

haalbaar evenwicht tussen zelfstandigheid en ondersteuning. 

Aangezien we heel wat meer modules CBAW invulden in 2021, krijgen 

we natuurlijk ook hogere benuttingscijfers… We blijven echter het 

belang van continuiteit in begeleiding onderstrepen, en zeker ook bij 

deze jongvolwassenen. In deze precaire leeftijdsgroep is continuïteit 

bij en vertrouwen in begeleider één van de grootste succesfactoren.  
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1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Totaal %

Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie)

Benutting 3546 3376 2941 3323 13186

Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie)

Benutting 200 223 194 398 1015

Verblijf hoge- en lage frequentie

Capaciteit 23360

Benutting 14201 60,80%

Kortdurend crisisverblijf

Benutting 0 0 0 0 0 0%

Kortverblijf ifv SofS - 245d

Benutting 0 0 128 128 52,24%

Kamertraing

Capaciteit 2190 69,49%

Benutting 430 422 316 354 1522

Verblijf hoog-laag, TCK en kortdurend crisisverblijf

Capaciteit 25550

Benutting 15851 62,03%

Crisisverblijf op verwijzing crisismeldpunt

Capaciteit 730 68,22%

Benutting 103 157 106 132 498

Totale cluster verbljf

Capaciteit 26280

Benutting 16349 62%
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Duiding cijfers: 

“We zoeken telkens naar een zo sterk mogelijke verbinding met de 
context.” 
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de 

organisatie inzet op contextgericht werken 

met maximaal contact met de context. We 

werken kracht- en vraaggericht en zoeken 

met alle betrokkenen naar de meest zinvolle 

verblijfsregeling.  

We zoeken telkens hoe kinderen zo vaak 

mogelijk thuis kunnen zijn. Onze hoge 

benuttingscijfers rond contextbegeleiding 

tonen aan dat we investeren in begeleiding 

thuis, ook in aanwezigheid van kinderen en 

in periodes waarin ze thuis verblijven. 

We werken met integrale begeleiders die 

zowel in de week, overdag als ’s avonds en 

tijdens het weekend kunnen inzetten op 

contextbegeleiding. 

We werken netwerkgericht en zetten in op 

contacten in een ruimer netwerk. 

Overnachten bij familie, vrienden, 

steungezinnen, … is een must in vele 

begeleidingen.  

In deze corona-pandemie verbleven 

kinderen en jongeren soms meer thuis 

tijdens quarantaine- en isolatiemaatregelen.  

Onze organisatie is centraal gelegen 

waardoor we ook flexibel kunnen omgaan 

met een verblijfsregeling tijdens 

schoolweken. Kinderen kunnen vaak zowel 

vanuit de organisatie als vanuit de 

thuiscontext op hun vertrouwde school 

geraken. 

 

Ook wordt sterk ingezet op externe 

vrijetijdsinvulling waardoor er heel veel 

deelname aan externe kampen is tijdens 

vakantieperiodes. De korf investeert hier 

sterk, met het oog op een breder netwerk en 

een gezond en actief vrijetijdsaanbod. 

Uiteraard zorgen deze keuzes voor de 

bovenstaande benuttingscijfers rond 

verblijf. 

De korf werkte samen met enkele partners 

een time-out overeenkomst uit waarbij kort 

op de bal kan gespeeld worden bij crisissen 

of zware agressie-incidenten. Ook in 2021 

werden deze overeenkomsten tijdelijk 

opgeschort omwille van COVID-19 en de 

bijhorende risico’s op kruisbesmetting. Wel 

werd ingezet op kortverblijf binnen de 

modules CB SofS.  

 

 

Ook participeert de korf in het crisisnetwerk 

door 2 plaatsen te voorzien voor 

kinderen/jongeren in crisis.  Aanmeldingen 

vanuit het crisismeldpunt werden niet 

geweigerd. Ook in volle corona-crisis werd 

telkens opengestaan voor nieuwe noden. 

Opvallend in deze periode is dat de 

crisistermijn van maximum 2 weken 

voortdurend werd overschreden.  
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.  

Cluster dagbegeleiding in groep. 

 

 

 

 

 

 

 

1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Totaal

benuttingsdagen 308 390 336 315 1349 44,30%
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Duiding cijfers: 

 

 

De benuttingscijfers voor dagbegeleiding in groep liggen een stuk 

hoger dan de voorbije jaren.  

Zoals hierboven geschreven werden in 2021 nochtans ook niet alle 

modules ingezet (lagere bezettingscijfers). Dit resulteert uiteraard ook 

in lagere benuttingscijfers. Uiteraard is ook COVID-19 hier een 

oorzakelijke factor. Dagbegeleiding in groep was in 2021 niet altijd een 

mogelijke hulpverleningsvorm.  

We merken echter zelf duidelijk wel een stijgende aanwezigheid bij de 

ingevulde modules ondanks het feit dat we blijvend op maat werken 

en inzetten op kracht- en vraaggericht werken. We stappen af van de 

automatische verwachting van 5 dagen aanwezigheid en zoeken hoe 

we naast de ondersteuning vanuit deze module ook kunnen behouden 

wat goed loopt. 

We zetten sterk in op contextbegeleiding en individuele begeleiding. 

We zoeken naar de meest geschikte manier om schoolse 

ondersteuning en opvolging te voorzien, en bekijken welke 

vormingsnoden aanwezig zijn. Daarnaast wordt, samen met het gezin, 

gezocht naar het juiste evenwicht in delen van draaglast en aanbieden 

van vrijetijdsinvulling. Welke momenten het kind daarbij naar de groep 

komt is daarbij afhankelijk van bovenstaande zaken. 

De koppeling aan een verblijfsgroep biedt net meer mogelijkheden tot 

flexibiliteit in aanwezigheid. Ook weekenddagen, avondsituaties zijn 

opties waardoor echt maatwerk mogelijk wordt. 

“We stappen af van de automatische 
verwachting van 5 dagen aanwezigheid en 
zoeken hoe we naast de ondersteuning 
vanuit deze module ook kunnen behouden 
wat goed loopt.” 
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 Zelfevaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw Koepel 7 (gelijkvloers) en Koepel 1 (1ste verdieping) 
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Overzicht ZER 2015-2021 (zelfevaluatierapport) 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kwaliteitszorg            

Organisatie en visie 2 2 2 2 3 3 3 

Betrokkenheid 2 2 2 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 3 3 3 

Kernprocessen     
  

   

Onthaal van de gebruiker 2 2 2 3 3 3 4 

Doelstellingen en 
handelingsplan 

3 3 3 3 3 4 4 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 3 3 4 4 

Pedagogisch profiel 2 2 2 2 3 3 3 

Dossier-beheer 2 3 3 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten     
  

   

Klachten-behandeling 2 3 3 3 3 2 3 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 3 3 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 2 3 3 

Medewerkersresultaten     
  

   

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 2 2 3 

Indicatoren en kengetallen 3 3 3 3 3 3 3 

Samenlevingsresultaten     
  

   

Waardering strategische 
partners 

2 3 3 3 3 2 2 

Maatschappelijke opdracht en 
tendenzen 

2 2 2 2 2 3 3 
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Bepalen van de (groei)niveaus 

 

Nieuw behaald in 2021 Aanwezig/behaald 

Nieuw in ontwikkeling 2021 In ontwikkeling 

 Niet aanwezig/niet behaald 

 

 
 

 

 

Kwaliteitszorg 
 

 

 

Organisatie en visie: groeiniveau 3 

 
 

2 De organisatie heeft een of meer personeelsleden die kwaliteitszorg als 

eindverantwoordelijkheid in hun takenpakket hebben. 

  

De organisatie heeft een visie op integrale kwaliteitszorg   
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Integrale kwaliteitszorg beslaat minimaal de volgende domeinen van de organisatie: 

leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en partnerschappen, 

kernprocessen, gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten 

  

3 Kwaliteitszorg is geïntegreerd in de dagdagelijkse werking en alle activiteitencentra van de 

organisatie 

  

Alle elementen van kwaliteitszorg zijn op elkaar afgestemd en vormen een geheel   

4 De organisatie evalueert systematisch de kwaliteitszorg en stuurt ze bij.   

De organisatie legt minimaal de gebruikers- medewerkers- en samenlevingsresultaten 

samen in een synthese, die de basis vormt om prioritaire verbetertrajecten te bepalen. 

  

5 De organisatie benchmarkt haar kwaliteitszorg en zelfevaluatie   

De organisatie heeft een kwaliteitscertificaat   

De organisatie maakt haar kwaliteitszorg en zelfevaluatie actief kenbaar.   

 

 

Betrokkenheid: groeiniveau  2  
2 De organisatie betrekt medewerkers bij het beleid   

De organisatie betrekt bestuursorganen bij het beleid   

3 Alle functiecategorieën participeren in kwaliteitszorg   

De organisatie bepaalt op doordachte wijze waar de gebruiker bij kwaliteitszorg betrokken 

wordt 

  

De organisatie bepaalt op een doordachte wijze waar de externe partners (verwijzers, andere 

hulpverleners…) bij kwaliteitszorg betrokken worden. 

  

De bestuursorganen participeren in de kwaliteitszorg   



 

43 
 

4 De organisatie evalueert systematisch de wijze waarop de externe partners en de gebruikers 

betrokken worden bij het beleid en stuurt die bij. 

  

5 De organisatie maakt de manier waarop de betrokkenen betrokken worden bij het beleid 

actief kenbaar. 

  

 

 

Methodieken en instrumenten: groeiniveau 2  
2 De organisatie beschikt over een kwaliteitshandboek waarin een 

kwaliteitsbeleid is opgenomen. 

  

De organisatie beschikt over een methodiek of instrument voor 

zelfevaluatie 

  

3 Het kwaliteitshandboek is gebruiksvriendelijk en bevat alle 

elementen volgens artikel 5§4 van het kwaliteitsdecreet. 

  

Alle functiegroepen passen het kwaliteitshandboek toe   

De zelfevaluatie gebeurt op basis van een vooraf vastgelegde en 

gestandaardiseerde manier, waarin de PDCA cyclus duidelijk 

aanwezig is en waarin minimaal de volgende domeinen van de 

organisatie aan bod komen: leiderschap, personeelsbeleid, beleid 

en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, 

gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten. 

  

4 De organisatie evalueert systematisch de ingezette methodiek of 

het instrument voor de zelfevaluatie en stuurt de methodiek of dat 

instrument bij. 

  

5 De organisatie onderneemt actief initiatieven voor kennisdelling 

van de gebruikte methodieken en instrumenten. 

  

De organisatie vergelijkt haar methodieken en instrumenten 

nationaal en internationaal. 

  

De methodieken en instrumenten zijn gecertificeerd of 

wetenschappelijk onderbouwd. 
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Verbetertrajecten: groeiniveau 3  
2 De organisatie ontwikkelt SMART geformuleerde verbetertrajecten   

 De organisatie informeert de medewerkers over de 

verbetertrajecten 

  

3 De organisatie stelt verantwoordelijken aan voor de uitvoering en 

voortgang van verbetertrajecten 

  

De organisatie verloopt systematisch minimaal de volgende 

domeinen van een organisatie (leiderschap, personeelsbeleid, 

beleid en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, 

gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten) bij het 

bepalen van verbetertrajecten binnen het jaar - of meerjarenplan 

van de organisatie 

  

De organisatie communiceert de resultaten van de 

verbetertrajecten aan de betrokkenen 

  

4 De organisatie voert de verbetertrajecten conform de planning uit, 

evalueert ze en stuurt ze bij. 

  

De organisatie implementeert de resultaten van de 

verbetertrajecten in de werking van de organisatie en legt ze 

samen met andere beleidsrelevante informatie. 

  

De organisatie neemt de resultaten van de verbetertrajecten op in 

het kwaliteitshandboek. 

  

5 De organisatie communiceert actief over de verbetertrajecten en 

de resultaten ervan.  
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Kernprocessen 

 

 

 

Onthaal van de gebruiker: groeiniveau 4 

2 Er is een procedure voor onthaal   

3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de 

proceseigenaars 

  

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke verantwoordelijken, 

doelstellingen, instrumenten en werkwijzen 

  

De organisatie communiceert de procedure   

Alle medewerkers passen de procedure toe   

4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt die bij   

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de interne 

partners  

  

5 De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.   

De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak 

van externe partners; 

  

De procedure staat model voor andere organisaties   

  

 

Doelstellingen en handelingsplan: groeiniveau 4  
3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de 

proceseigenaars 

  

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke verantwoordelijken, 

doelstellingen, instrumenten.  

  

De organisatie documenteert en communiceert de procedure   

Alle medewerkers passen de procedure toe   
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4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt die 

bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de 

interne partners 

  

5 De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.   

De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak 

van externe partners.; 

  

De procedure staat model voor andere organisaties   

 

 

Afsluiten en nazorg: groeiniveau 4  
2 Er is een procedure voor  afsluiting en nazorg   

3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de 

proceseigenaars 

  

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke 

verantwoordelijkheden, doelstellingen en instrumenten 

  

De organisatie documenteert en communiceert de procedure   

Alle medewerkers passen de procedure toe   

4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt die 

bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de 

interne partners 

 

 

 

5 De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.   

De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak 

van externe partners. 

  

De procedure staat model voor andere organisaties   
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Pedagogisch profiel: groeiniveau 3  
2 Er is een pedagogische visie   

3 De organisatie documenteert de visie op hulpverlening aan de 

hand van onderbouwde referentiekaders met handvaten voor de 

hulpverleners 

  

Alle betrokken passen de visie en afspraken toe   

De gebruiker heeft inspraak en participeert in alle aspecten van 

het hulpverleningstraject 

  

De hulpverlening maakt voor elke gebruiker 

samenwerkingsafspraken met het externe hulpverleningsnetwerk 

  

De hulpverlening betrekt het directe sociale netwerk actief bij het 

hulpverleningstraject van de gebruiker 

  

4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt die 

bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de 

interne partners 

  

5 De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.   

De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak 

van externe partners; 

  

De procedure staat model voor andere organisaties   

 

Dossier-beheer: groeiniveau  3 
2 Er zijn procedures rond het beheer en de uitwisseling van 

gebruikersdossiers 

  

3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de 

proceseigenaars 

  

De procedure voor het beheer en de uitwisseling van 

gebruikersdossiers zijn geëxpliciteerd volgens de wettelijke 

bepalingen met duidelijke afspraken over het beheer en de 

toegankelijkheid (intern en extern) van de dossiers 
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De organisatie documenteert en communiceert de procedures   

Alle medewerkers passen de procedure toe   

4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt die 

bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de 

interne partners 

  

5 De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.   

De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak 

van externe partners; 

  

De procedure staat model voor andere organisaties   
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Gebruikersresultaten 

 

 

Klachtenbehandeling : groeiniveau 3 
2 De organisatie heeft een klachtenprocedure   

3 De organisatie stelt de klachtenprocedure op met inspraak van 

de proceseigenaars 

  

De klachtenprocedure is geëxpliciteerd met een duidelijk 

stappenplan, en tijdspad, aangewezen verantwoordelijken, 

doelgerichtheid en terugkoppeling aan de gebruiker die de klacht 

heeft ingediend. 

  

De organisatie communiceert de klachtenprocedure   

Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe   

De organisatie bundelt systematisch de klachten van gebruikers 

en bespreekt ze tijden (beleids)overleg 

  

4 De organisatie evalueert systematisch de klachtenprocedure en 

stuurt die bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 

medewerkers 

  

Vanuit de gegevens van de klachtenprocedure zet de organisatie 

systematisch acties op rond de inputgebieden en kernprocessen 

  

De organisatie linkt de gegevens van de klachtenprocedure aan 

de resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde 

interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden 

  

5 De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.   

De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak 

van externe partners; 

  

De procedure staat model voor andere organisaties   
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Gebruikers-tevredenheid: groeiniveau 3  
2 De organisatie hanteert een of enkele methodieken of 

instrumenten om de gebruikerstevredenheid na te gaan 

  

3 De organisatie heeft een duidelijke procedure of afspraken om de 

gebruikerstevredenheid te meten. 

  

De organisatie gebruikt systematisch een methodiek die 

afgestemd is op de doelgroep(en) om de gebruikerstevredenheid 

te meten, waarbij ze minimaal de hulpverleningsprocessen, de 

hulpuitvoering, de inspraak en participatie bevraagt 

  

De organisatie gebruikt de gegevens van de tevredenheidsmeting 

als input voor de beleidsvoering van de organisatie 

  

De organisatie gebruikt de gegevens van de tevredenheidsmeting 

om de communicatie en de samenwerking met gebruikers te 

evalueren 

  

4 De organisatie evalueert systematisch de instrumenten om 

gebruikerstevredenheid te meten en stuurt die bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 

medewerkers 

  

Vanuit de gegevens van de tevredenheidsmeting zet de 

organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en 

kernprocessen 

  

De organisatie linkt de gegevens van de tevredenheidsmeting aan 

de resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde 

interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden 

  

5 Een onafhankelijke externe evalueert de tevredenheidsmeting.  

De organisatie communiceert die resultaten en stuurt de 

tevredenheidsmeting bij. 

  

De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk onderbouwd   

De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model voor 

andere organisaties 
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De organisaties publiceert de resultaten van de 

tevredenheidsmeting 

  

 

Effect van de hulpverlening: groeiniveau 3  
2 De organisatie hanteert één of enkele methodieken of 

instrumenten om het effect van de hulpverlening te meten 

  

3 De organisatie heeft SMART indicatoren geformuleerd om het 

effect van de hulpverlening na te gaan 

  

De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de sectorale 

gegevens uit een uniform registratiesysteem om de effecten en 

de processen van de hulpverlening in kaart te brengen 

  

De organisatie participeert in wetenschappelijk onderzoek   

4 De organisatie evalueert systematisch de indicatoren en 

instrumenten om de effecten van de hulpverlening te meten en 

stuurt die bij 

  

De evaluatie gebeurt de aanbevelingen van wetenschappelijk 

onderzoek om de hulpverlening te optimaliseren. 

  

De organisatie gebruikt de eigen en de sectorale gegevens uit 

een uniform registratiesysteem om systematisch acties op te 

zetten rond de inputgebieden en de kernprocessen 

  

De organisatie linkt de resultaten van de effectmeting aan de 

resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde 

interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden 

  

5 De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de 

sectorregistratiegegevens om te benchmarken 

  

De organisatie staat model voor andere organisaties inzake het 

meten van de effectiviteit van de hulpverlening 

  

De organisatie publiceert de resultaten van de hulpverlening, de 

registratiegegevens en de resultaten van het wetenschappelijk 

onderzoek. 
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Medewerkersresultaten 
 

 

 

 

Personeels-tevredenheid: groeiniveau 3  
2 De organisatie hanteert een of meer methodieken of instrumenten 

om de personeelstevredenheid na te gaan. 

  

3 De organisatie heeft een duidelijke procedure voor of duidelijke 

afspraken over het meten van de personeelstevredenheid 

  

De organisatie voert een duidelijk beleid om signalen en input van 

medewerkers op te vangen, en communiceert daarover 

  

De organisatie bundelt systematisch signalen en input van 

medewerkers en bespreekt ze op (beleids)overleg 

  

De organisatie gebruikt de gegevens van de tevredenheidsmeting 

als input voor de beleidsvoering van de organisatie 

  

4 De organisatie evalueert systematisch het beleid rond de 

medewerkerstevredenheid en stuurt die bij 

  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de medewerkers   

Vanuit de gegevens van de tevredenheidsmeting zet de 

organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en 

kernprocessen 

  

De organisatie linkt de gegevens van de tevredenheidsmeting 

aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een 

gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan 

worden 

  

5 Een onafhankelijke externe evalueert de tevredenheidsmeting.    
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De organisatie communiceert die resultaten en stuurt de 

tevredenheidsmeting bij. 

De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk onderbouwd   

De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model voor 

andere organisaties 

  

 

Indicatoren en kerngetallen: groeiniveau 3  
3 De organisatie bepaalt de personeelskengetallen op een 

doordachte wijze. 

  

De organisatie houdt de verschillende personeelskengetallen 

systematisch bij en bespreekt ze systematisch op 

(beleids)overleg. 

  

4 De organisatie evalueert systematisch de personeelskengetallen 

en stuurt ze bij 

  

Vanuit de gegevens van de personeelskengetallen zet de 

organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en de 

kernprocessen 

  

De organisatie linkt de resultaten van de personeelskengetallen 

aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een 

gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan 

worden. 

  

5 Een onafhankelijke externe evalueert de wijze waarop 

personeelskengetallen worden verzameld, en de resultaten 

ervan.  

De organisatie communiceert die resultaten en stuurt ze bij; 

  

De organisatie gebruikt systematisch de personeelskengetallen 

om te benchmarken 

  

De organisatie stelt de personeelskengetallen als model voor 

andere organisaties 
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Samenlevingsresultaten 
 

 

Waardering strategische partners: groeiniveau 2  
2 De organisatie neemt initiatief om de waardering van de strategische partners na te gaan.  

3 De organisatie verzamelt en analyseert systematisch gegevens over waardering  

De organisatie communiceert de analyse van de gegevens over waardering aan de strategische 

partners 

 

4 Vanuit de analyse van de gegevens over de waardering zet de organisatie systematisch acties op 

rond de inputgebieden en de kernprocessen 

 

De organisatie linkt de gegevens over de waardering aan de resultaten van andere thema’s, 

waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden.  

 

5 De organisatie neemt initiatief en zet samen met strategische partners acties op om de 

waardering en de samenwerking te verbeteren.  

 

De samenwerkingsacties staan model voor andere organisaties  
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Maatschappelijke opdrachten/tendensen: groeiniveau 3  
3 De organisatie actualiseert systematisch haar maatschappelijke opdracht en houdt systematisch 

rekening met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de 

werking van de organisatie  

 

De organisatie communiceert maatschappelijke tendensen die impact hebben op het welzijn van 

de gebruiker en de werking van de organisatie, aan de overheid en andere betrokkenen. 

 

4 Vanuit de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening houdend met 

maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking van de 

organisatie , zet de organisatie acties op rond de inputgebieden en de kernprocessen. 

 

De organisatie linkt de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening houdend met 

maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking van de 

organisatie, aan de resultaten van andere thema’s waardoor een gefundeerde interpretatie van de 

gegevens geformuleerd kan worden. 

 

5 De organisatie neemt acties om, samen met andere betrokkenen, vanuit haar maatschappelijke 

opdracht, proactief en constructief maatschappelijke tendensen te beïnvloeden. 

 

De organisatie staat model voor andere organisaties inzake de implementatie van 

maatschappelijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking. 
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Prioritair mee te nemen in  2022-2023 

 

        

Kwaliteitszorg 

 

 

De organisatie legt minimaal de gebruikers- 

medewerkers- en samenlevingsresultaten 

samen in een synthese, die de basis vormt om 

prioritaire verbetertrajecten te bepalen. 

Alle functiegroepen passen het kwali-

teitshandboek toe 

            

      

Kernprocessen 

 

 

(algemeen) Systematisch evalueren van 

procedures met inspraak van externe partners 

en het extern publiceren/communiceren van alle 

procedures 

                           

Gebruikers-   

               resultaten 

 

 

 

De organisatie evalueert systematisch de 

klachtenprocedure en stuurt deze bij. 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de 

gebruikers en de medewerkers. 

De organisatie publiceert de resultaten van de 

tevredenheidsmeting. 

 

 

Medewerkers-                      

           resultaten 

 
De organisatie voert een duidelijk beleid om 
signalen en input van medewerkers op te 
vangen, en communiceert daarover 

 
 
 
De organisatie gebruikt de gegevens van de 
tevredenheidsmeting bij medewerkers als  
 
 
input voor de beleidsvoering van de 
organisatie 
 
 

 

 

      
Samenlevings-  
             resultaten 

 
 
De organisatie verzamelt en analyseert 
systematisch gegevens over waardering 
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Masterplan nieuwbouw ‘de korf vzw’ – patio centraal gebouw 

Kwaliteitsplanning  
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Strategisch beleidsplan 2020-2024 
 – versie 2022.01  

 

Prose-model Strategische – (SD) en operationele doelen (OD) 2020 2021 2022 2023 2024 

  ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24           

Leiderschap (1) S.D.1.1. We finaliseren het model van corporate governance 
(deugdelijk bestuur. 

               

O.D. 1: We schrijven een charter deugdelijk bestuur uit.  Dit charter 
wordt door het bestuur definitief goedgekeurd en gepubliceerd 
op de website. B 

 

1 1              

O.D. 2: Het model van deugdelijk bestuur wordt definitief geïntegreerd 
binnen de beleidsstructuur van de vzw (Algemene Vergadering, 
Bestuur, Dagelijks Bestuur en Directieteam). B 

 

1 1              

O.D. 3: We ‘verfijnen’ de functie van de Algemene Vergadering. B 
 

1 1              

O.D. 4: Procuratieregels worden definitief vastgelegd, uitgeschreven en 
gepubliceerd. B 

 

1 1              

O.D. 5: We schrijven het mandaat van het Dagelijks bestuur en het 
Directieteam uit en integreren deze binnen het charter corporate 
governance. B 

 

1 1              

O.D. 6: We schrijven een gecoördineerde versie van de statuten uit in 
overeenstemming met de nieuwe wetgeving op 
vennootschappen en verenigingen. B 

 

1               
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O.D. 7: We ontwikkelen een stakeholdersmanagement.  B 
 

               

S.D.1.2. We actualiseren onze visie op leiderschap.                 

O.D. 1: We actualiseren en verfijnen onze bestaande visie op 
leiderschap.  We stemmen deze af op de gewijzigde 
beleidscontext en op recentere leiderschapsvisies. SDO 

 

3 1              

O.D. 2: Op basis van deze vernieuwde visie organiseren we training, 
coaching en aanhoudende supervisie, specifiek voor alle 
lijnsfuncties. SDO 

 

3 1              

O.D. 3: We zetten in op een grondige evaluatie en mogelijke bijsturing 
van de huidige beleidsstructuur.  We willen inzetten op 
structurele en verbindende communicatie en samenwerking, 
‘delen’ in plaats van ‘verdelen’. SDO 

 

3 1              

O.D. 4: We ontwikkelen een feedbackcultuur, zowel spontaan als 
gestructureerd. We evolueren naar een cultuur van 360 graden 
feedback. SDO 

 

3 1              

S.D.1.3. We schrijven een breed maatschappelijk visie uit. SDO 
 

3               

S.D.1.4. We ontwikkelen een visie op sociaal ondernemerschap 
(KOMPAS SOCIAAL ONDERNEMEN), met specifieke aandacht 
voor de aspecten ‘duurzaamheid’, ‘innovatie’ en 
arbeidsorganisatie. DT 

 

3 2              

Beleid & Strategie 
(2) 

S.D.2.1. We zetten in op MVO (maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap)  
               

               

O.D. 1: We vertrekken vanuit duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, 
maken een selectie op waar we inzetten en verfijnen deze binnen 
het CPBW. DT 

3 1              
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O.D. 2: We streven naar de inclusie-gedachte waarbij we onze doelgroep 
zo  
goed als mogelijk laten deel uit maken van de ruimere 
maatschappij  (vrije tijd, werk, netwerk,…) (zie ook 3. 
Kernprocessen/krachtgericht werken) DT/TZ 
 

 2              

S.D.2.2. We integreren het kwaliteitsbeleid (Zelfevaluatie Rapport 
(ZER)) binnen het strategische- en operationeel beleid. SDO 

 

               

O.D. 1:  We actualiseren het kwaliteitshandboek volgens de PDCA-cyclus 
SDO  

 

1 1              

O.D. 2:  We maken een koppeling tussen ZER en het strategisch 
beleidsplan SDO 
 

1               

O.D. 3:  We koppelen de interne werking (werkgroepenstructuur en  
 overlegorganen (intern en extern) aan ZER en het strategisch 
beleidsplan SDO 
 

1               

O.D. 4: We organiseren reflectiemomenten rond gebruikers, 
medewerkers- en  
 samenwerkingsresultaten als basis voor prioritaire 
verbetertrajecten. 
SDO 

2 1              

S.D.2.3. We zetten in op de-institutionalisering, community care, 
empowerment, kracht- en contextgericht werken, vraagsturing en 
respijtzorg.  
                               

               

O.D. 1:  We stellen onze infrastructuur (polyvalente ruimte, 
speelinfrastructuur,  …) breedmaatschappelijk open voor 
kansengroepen, buurt, netwerk, … SDO           

2 1              
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O.D. 2:  We beperken het strikte regulerende karakter zo veel als 
mogelijk en versterken autonomie en eigenaarschap. SDO 

 

2               

O.D. 3:  We richten ons op cliënt-centered maatwerk SDO 
 

1               

S.D.2.4. We gaan actief op zoek om ‘cliënten’ meer te betrekken bij het 
(strategisch) beleid. 
 

               

O.D. 1: We verfijnen expertise en inzet van de ervaringsdeskundige  
              ‘armoedebestrijding’ DT 
 

2 1              

O.D. 2: We versterken de oudergroep/jongerenraad door hen een ‘stem’ 
te geven binnen en     
buiten de organisatie (opnemen trekkersrol West- en Oost-
Vlaanderen) SDO 

2 1               

O.D. 3: Samen met het bestuur gaan we op zoek hoe we ‘de cliënt’ stem 
en  
              positie kunnen geven binnen de optiek ‘deugdelijk bestuur’ B 
 

2 3              

Medewerkersbele
id (3) 

S.D.3.1. We actualiseren het volledige medewerkersbeleid. Cora                

O.D. 1: We actualiseren onze visie op medewerkers en 
medewerkersbeleid. Cora 

 

1               

O.D. 2: We actualiseren de kerncompetenties, functiespecfieke 
competenties en bijhorende competentieprofielen.  Cora 

 

1               

O.D. 3: We evalueren onze POP methodiek met accent op ‘effect’, 
‘ontwikkeling’ en ‘loopvaanontwikkeling’. Cora 

 

1               

O.D. 4: We ontwikkelen en implementeren een performant 
evaluatiesysteem. Cora 

 

1               
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O.D. 5: We hertekenen alle personeelsprocessen (instroom ➔ 
doorstroom ➔ uitstroom). Cora 

 

1               

S.D.3.2. We ontwikkelen het medewerkersbeleid als een strategisch 
speerpunt binnen de organisatie. Cora 

               

O.D. 1: We introduceren indicatoren in functie van sturing, ontwikkeling 
en besluitvorming. Cora 

 

1               

O.D. 2: We gaan actief aan de slag met medewerkerskengetallen om te 
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en tendensen. Cora 

 

1               

S.D.3.3. We herstructureren de HR dienst. DT 
 

1 1              

S.D.3.4. We optimaliseren het VTO beleid. Cora 
 

               

O.D. 1: We ontwikkelen een nieuwe visie op ‘leren’. 
 

1 1              

O.D. 2: We zetten blijvend in op het ontwikkelen van medewerkers en 
gaan hiervoor op zoek naar innovatieve vormen van leren.  

 

1 1              

S.D.3.5. We zetten in op ‘Werkbaar Werk’ Cora 
 

               

O.D. 1: We gaan op zoek naar een betere afstemming tussen ‘werk’ en 
‘prive’. 
 

1               

O.D. 2: We zetten in op ‘loopbaantrajecten’.  
 

1               

0.D. 3: We implementeren ‘telewerk’ en ‘thuiswerk’.  
 

1               

S.D.3.6. We willen talenten aantrekken, talenten behouden en ervoor 
zorgen dat medewerkers optimaal inzetbaar blijven. Cora 

 

1               
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 S.D.3.7. We profileren ons als aantrekkelijke werkgever.  We creëren 
jobs waar medewerkers zelf impact op hebben.  

 

               

S.D.3.8. We ontwikkeling een diversiteitsbeleid. Cora 
 

2               

S.D.3.9. We optimaliseren het stagebeleid en zetten in op een 
structurele samenwerking met onderwijs en opleiding. SDO 

 

1 1              

S.D.3.10. We optimaliseren het structureel overleg met de 
medewerkersvertegenwoordiging. DT 

 

1 1              

Middelen & 
Samenwerking (4) 

S.D.4.1. de korf vzw finaliseert het masterplan VIPA            DT   
   
              

1 1              

S.D.4.2. de korf versterkt haar  marktpositie binnen het intersectorale 
hulpverleningslandschap.  
 

               

O.D.1: Het ingezette coachingstraject wordt eind 2020 gefinaliseerd in 
een  
            concreet stappenplan met het oog op een nieuwe juridische  
            samenwerkingsvorm. DT 
 

1 1              

O.D.2: We verbreden en versterken lokale- en  intersectorale 
partnerships SDO 
 

1               

O.D.3: We engageren ons in lokale social-profit initiatieven. SDO 
 

1               

S.D.4.3. We sensibiliseren onze medewerkers binnen de 
besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering. 
 

               

O.D.1: We geven inzicht in de enveloppe-financiering en aanhangige   
             besparingsmaatregelen aan stafleden DT 
 

1               
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O.D.2: We gaan op zoek naar een nog meer efficiënte inzet van  
            werkingsmiddelen. DT 
 

1 1              

O.D.3: We verkennen out-sourcing voor diensten logistiek. DT 
 

1 1              

S.D.4.4. We verkennen pistes van online hulpverlening en nieuwe 
digitale technologie. SDO 
 

1 1              

S.D.4.5. de korf gaat verder op zoek naar alternatieve financiering. DT 
 

               

O.D.1: We werken aan een gericht- en structureel sponsorbeleid. DT 
 

2 2              

Kernprocessen (5) 
  

S.D. 5.1: 
De algemene visie op hulpverlening wordt door alle 
medewerkers gedragen en is het uitgangspunt bij alle processen TZ 

                

O.D. 1: De missie en visie (windmolenmodel) worden gebruikt als 
uitgangspunt in alle hulpverleningsprocessen TZ 

1
  

              

O.D. 2:  Begeleidend personeel versterkt eigen kracht en zelfsturing van 
cliënten/gezinnen TZ + WG bindkracht 

1 1              

O.D. 3:  We blijven naar kinderen en jongeren staan, ook als het moeilijk 
gaat en nemen onze verantwoordelijkheid op naar relatie en 
verzet (implementatie geweldloos verzet). TZ+ WG geweldloos 
verzet 

1               

O.D. 4:  Er is een gedeelde visie op hulpverlening bij jongvolwassenen 
die duidelijk richting geeft aan alle hulpverleningsprocessen bij 
jongvolwassenen. TZ + WG jongvolwassenen 

1               

• Er is een gedragen kader rond begeleiding van 
jongvolwassenen binnen de korf 

• we zetten in op de nood aan extra/alternatieve 
woonvormen voor jongvolwassenen (en bekijken wat 
overblijvende VIPAmiddelen daarin kunnen betekenen) 

• we zetten in op intersectorale samenwerking rond 
jongvolwassenen (zie verder) 

1 
 
2 
 
 
1 

 
 
1 
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O.D. 5:  We werken aanklampend en zetten in op zorgcontinuïteit 
binnen alle begeleidingen. TZ 

1               

S.D. 5.2: 
De korf zet in op samenwerken 

               

O.D. 1:  Er heerst binnen de korf een cultuur waarin alle medewerkers 
efficiënt en ondersteunend samenwerken waarbinnen zorg 
voor cliënt en medewerkers centraal staat  

1               

• de werkgroep overkoepelend engageren werkt initiatieven 
uit (bv intern wisselleren)  

• initiatieven vanuit TCO/CORA/SDO ten aanzien van 
efficiënt en ondersteunend samenwerken 

• samenwerken als kerncompetentie, opgevolgd in 
ontwikkelingsgesprekken en indien nodig 
evaluatiegesprekken 

               

O.D. 2:  De korf zet in op samenwerken met cliënt(en) 1               

• De werkgroep jongerenparticipatie werkt participatie van 
jongeren binnen de korf verder uit ism vzw Cachet en eigen 
ex-cliënten 

• Cliënten worden actief betrokken in hun eigen 
begeleidingsproces (inspraak- participatie) TZ 

• Individuele begeleiding wordt verder versterkt in visie en 
uitwerking TZ 

               

          

          

O.D. 3:  De korf zet in op samenwerken met sociaal netwerk van 
cliënten TZ 

1               

• we zetten gezinnen en netwerken centraal in onze 
begeleiding 

• We focussen op beide ouders en werken aanklampend naar 
moeder en vader; 

• Ouders hebben een stem in de werking en beleid van de 
korf vzw oa dmv oudergroep 
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• De ervaringsdeskundige verkleint de kloof tussen 
verschillende leefwerelden 

• we verzamelen spontane en gestructureerde 
cliëntenfeedback en gaan ermee aan de slag (zie verder) 

• we informeren het sociaal netwerk ook via de website, 
facebook en een digitale nieuwsbrief 

          

          

O.D. 4:  De korf zet in op samenwerken met ruimer (professioneel) 
netwerk TZ 

1               

• We versterken de samenwerking met andere organisaties 
binnen en buiten de eigen sector (oa Konekti, JUMP, Xplo, 
provinciaal wachtlijstoverleg…) 

• We werken binnen één gezinsplan samen met het gezin en 
alle betrokken partijen 

• we werken samenwerkingsprotocollen uit met oa. 
verwijzers 

               

          

          

S.D. 3: Lerende organisatie:  
De korf werkt aan een permanente verbetering van haar hulp- en 
dienstverlening 

               

O.D. 1:  Een permanente werkgroep stuurt verschillende werkgroepen 
aan zodat de werkgroepenstructuur optimaal ingezet wordt 
om, vertrekkende vanuit evaluatie en feedback, te verankeren 
wat goed is en te veranderen wat beter kan binnen het 
werkingsgebied en mandaat van de werkgroepen. 

 

1               

O.D. 2:  Alle overlegorganen en werkgroepen evalueren 2jaarlijks hun 
werking en stellen een duidelijk plan op met doelstellingen en 
strategieën vertrekkende vanuit kritische zelfevaluatie en ruime 
cliëntenfeedback. DT 

 

 1  1            

O.D. 3:  De ouder-kind kamer zet in op het versterken van de relatie 
tussen ouder-kind. WG ouderkind-kamer 

 

1               

O.D. 4:  We zetten actief in op wachtlijstzorg bij RTH WG bindkracht 1               
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O.D. 5:  We rollen het digitaal cliëntendossier verder uit en verfijnen 
onze manier van informatie bijhouden. TZ 

 

2               

O.D. 6:  We evalueren onze manier van verslaggeving in samenspraak 
met alle betrokkenen. TZ 

 

1               

O.D. 7:  De module dagbegeleiding in groep wordt onder de loep 
genomen ism betrokken afdelingen SDO 

 

2               

O.D. 8:  De module verblijf wordt onder loep genomen (positief 
leefklimaat- groepsgrootte- …) WG positief leefklimaat 

 

1               

O.D. 9:  Het aspect herstel krijgt een duidelijke plaats binnen de werking 
 

1 1              

• SOHI SDO 

• implementatie geweldloos verzet SDO 

• uitrol herstelgerichte ervaringstrajecten ENELPASO DT 

• expertisedeling met La Trao SDO 

 
 
3 

 
 
3 

             

O.D. 10: Het kwaliteitsthema ‘effect van de hulpverlening’ zet aan tot 
kritische reflecties en bijsturing SDO 

 

1               

O.D. 11: Stageprojecten vertrekken vanuit noden op afdelings- of 
organisatieniveau en kaderen binnen het strategisch 
beleidsplan van de organisatie. SDO 

1               

• Er is (over)zicht op alle stageprojecten, de daaraan 
gekoppelde doelen en uitwerking, en een duidelijke 
terugkoppeling naar beleid en werkvloer. 
 

               

O.D. 12: We verkleinen drempels naar regulier jeugdwerk en 
vrijetijdsaanbod 

Werkgroep stimuleren 
 

2               
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O.D. 13: We zetten ervaringstrajecten op met cliënten 
 

1               

• WG fietskamp 

• WG dranouter 

• project in het spoor van Isi en Esther - beleidsmedewerker 
DT 

 
 
1 

 
 
1 

             

  

  

 O.D. 14: we zetten in op pre-therapeutisch werken en rollen een 
structuur daarrond uit 

 1              

O.D.15: we implementeren Signs of Safety  1              

Tevredenheid 
cliënten & 
verwijzers (6) 

S.D. 6.1: 
De korf rolt cliëntenfeedback verder uit TZ 

               

O.D. 1:  We verzamelen op een directe manier spontane en 
gestructureerde cliëntenfeedback TZ 

1               

• Jaarlijks worden alle cliënten bevraagd rond een 
voorafbepaald item binnen de hulpverlening 

• Na elke intakefase en bij afronding gebeurt een 
systematische bevraging bij de cliënt. 

• De oudergroep wordt om feedback gevraagd bij relevante 
processen en beleidsoefeningen. 

• We verwerken jaarlijks zowel spontane als structurele 
feedback en verwerken deze in het strategisch beleidsplan 
van de korf, geconcretiseerd in plannen van 
overlegorganen en werkgroepen 

• We verruimen onze doelgroep voor cliëntenfeedback naar 
de ruimere omgeving en organiseren actieve 
feedbackrondes met ACT, SDJ, OCJ, JRB, …. 

               

          

          

          

          

O.D. 2:  We werken met indirecte feedback via outputindicatoren TZ 2               

Tevredenheid 
medewerkers (7) 

S.D.7.1. We blijven inzetten op ‘tevreden’ medewerkers en realiseren 
hiervoor een proactief en innovatief medewerkersbeleid (zie 
medewerkersbeleid – punt 3) Cora 
 

2 1              

S.D.7.2. We zetten in op een positief arbeidsklimaat en een 
inspirerende arbeidscultuur. Cora 

2               
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O.D. 1: We zetten in op ‘verbinding’, zowel formeel als ‘informeel’. Cora 
+ WG Animeren 
 

               

O.D. 2: Op regelmatige tijdstippen en aan de hand van een specifieke 
methodiek bevragen we ‘actief’ de tevredenheid van medewerkers. Cora 
 

2               

Waardering door 
de maatschappij 
(8) 

S.D.8.1. de korf houdt voeling met en zet in op maatschappelijke- en 
sectorale ontwikkelingen. 
  

               

O.D. 1: We engageren ons in diverse beleidsorganen DT 1 1 1 1 1           

O.D. 2: We houden vast aan een kritische- en ecologische toets op 
nieuwe  
             maatschappelijke ontwikkelingen DT 
 

3 2              

S.D.8.2. de korf wil innoverend en vernieuwend werken. 
   

               

 O.D. 1: We stellen onze werking voortdurend in vraag DT 
   

1 1 1 1 1           

O.D. 2: We gaan op zoek naar initiatieven waarin wij het verschil maken. 
DT 
 

1 1 1 1 1           

O.D. 3: We verkennen het BelRAI-instrument. DT 
 

3 3              

O.D. 4: We gaan op zoek naar nieuwe zorgvormen die antwoorden 
bieden op de  
             steeds meer complexe hulpvragen. DT 
 

1 1              

S.D.8.3. We werken verder aan een de-institutionalisering. 
    

               

O.D. 1: We nemen hieromtrent initiatieven rond infrastructuur en 
inrichting DT 
 

1 1              
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O.D. 2: We willen voor cliënten, medewerkers, stakeholders een ‘warme’  
             organisatie zijn. DT 
 

1 1 1 1 1           

S.D.8.4. We maken een ethisch waardenkader op voor medewerkers 
en stakeholders. SDO + B 
 

               

O.D. 1:  We zijn ons bewust van en leren omgaan met secundaire 
posities als   
              ‘onmacht’, ‘samen lijden verdragen’, ‘gedeelde machteloosheid’ 
 

3 2              

Performantie van 
het centrum (9) 

S.D.9.1: We willen ons profileren als sociaal ondernemer. B 
    

               

O.D. 1: We schrijven een kompas sociaal ondernemerschap uit 
 

3 3              

O.D. 2: We gaan in op de uitdagingen als sociaal ondernemer. (driehoek  
              ‘kwaliteit-toegankelijkheid-betaalbaarheid’) vanuit het charter  
              ‘Welzijnsgericht ondernemer’ 
 

3 3              

 

 


