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“ 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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“My barn having burned down, 
I can now see the moon.”1

 

 

 

 

Een nieuw decennium dient zich aan en we zullen het geweten hebben. 
De nieuwe Vlaamse Regering beslist om 2,8 mio besparingsmaatrege-
len in te voeren binnen het beleidsdomein WVG (Welzijn-Volksgezond-
heid, Gezin- en armoedebestrijding)! Het betreft een ‘generieke maat-
regel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies’. Binnen Jongerenwel-
zijn zou het gaan, om een besparing van 1,3% op de ambulante werk-
vormen. Daarnaast is er nog een besparing van € 2,5 mio voorzien bin-
nen het Agentschap Opgroeien waar ook nog geen concrete invulling 
is aan gegeven. Daarenboven wordt nog maar eens de niet-indexering 
van de werkingsmiddelen doorgetrokken voor de hele regeerperiode 
(Lees ‘5 jaar!’). Hopelijk heelt het VIA6-akkoord heel wat ‘wonden’. 

Het nieuwe decennium voorspelt niet veel goeds. 

 

Vlaams Minister dHr. Wouter Beke opent zijn beleidsbrief met de quote 
van Mevr. Helen Keller (de eerste vrouw die doof en blind was en toch 
een diploma behaalde aan de universiteit) :  

‘Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we 
zoveel’.  

 
1 Mizuta Masahide (17th century Japanese poet and samurai) 

Alhoewel de lezer binnen een mantra van ambitieuze en sociale stra-
tegische- en operationele doelstellingen die de regering beoogt de in-
druk krijgt dat dit menens wordt, komt van  
een kale reis terug.  Waar het sociale weefsel de bakermat van een 
maatschappij zou moeten zijn, wordt nu herleid tot een efficiëntie-oe-
fening: ‘Veel meer doen met heel wat minder’. 

 

 

En toch rechten we de rug ! Naast de vele acties die samen met onze 
koepelorganisaties zullen worden ondernomen (o.a. ‘Vuurwerk’ dd. 
05.12.2019, initiatieven omtrent debat met allerhande media), tonen 
organisaties non-profit veerkracht en gaan constructief op zoek naar 
haalbare ambities. Akkoord, gezien de precaire situatie stellen we onze 
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ambities noodgedwongen en met pijn in het hart wat bij. Zeker wat 
betreft onze sector ‘de Bijzondere Jeugdzorg’ die financieel héél 
kwetsbaar is !! Weet dat wij op geen enkele manier centen genereren 
en wij voor de volle 100% afhankelijk zijn van subsidiëring. En laat nu 
net dát het issue zijn dat onze cliënten zo hard treft. 

 

De sedert 2013 ingevoerde enveloppefinanciering vertrekt op basis 
van 2 parameters: de historische erkenning (verrekend in een punten-
systeem; voor de korf vzw 449ptn) en de gemiddelde anciënniteit op 
01.01.2020 (voor de korf 19,3 jaar). Concreet betekent dit voor onze 
organisatie een nieuwe niet-geïndexeerde werkingsenveloppe van 
104.016,86 euro lager dan vorig jaar. Als we dan ook nog eens reke-
ning houden met de cijfers van het planbureau (voorspelling komende 

jaren) en de ingezette trend (ouder wordende medewerkers binnen ‘de 
korf vzw’) voorspelt dit niet veel goeds.  De verhouding 88,66 % (perso-
neel) en 11,33%(werking) komt alsmaar meer in het gedrang. Als je dit 
dan koppelt aan de beleidsnota (het gaat niet enkel om geld) vertaalt 
zich dit in een nog meer efficiënter en transparanter beleid van organi-
saties (cfr. Beleidsnota Wouter Beke p. 8).  

 

In die zin koos ‘de korf vzw’ expliciet voor het uittekenen van deugdelijk 
en goed bestuur, en dit niet louter op het niveau van ‘Algemene Verga-
dering’ en ‘het  bestuur’, maar evenzeer vanuit opdracht en missie, vi-
sie, kerntaak , stakeholders, samenwerking, netwerk.  

Dit noopt organisaties tot het nemen van intel-
ligente, juiste en goede keuzes.  

 

In maart 2020 werd de wereld, ons land geconfronteerd met een pan-
demie: COVID-19, een toen nog relatief onbekend begrip, greep mens 
en wereld letterlijk bij de keel. Onze sector, organisatie werd getroffen 
in de ziel van haar bestaan. De unieke relatie tussen cliënt en hulpver-
lener die steeds centraal staat, werd plotseling verstoord, versmacht, 
ontredderd. Het werd voor organisaties ‘alle hens aan dek’. 

 

 

Binnen onze organisatie werden alle mogelijke middelen benut: aan-
schaffen van beschermingsmateriaal, organiseren van corona-proof  
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Overleg, verspreiden van wekelijkse COVID-draaiboeken voor de afdelingen, het actief deelnemen aan de Hoorzitting van het Vlaams 
Parlement (dd. 25 september 2020). 

 

De volledige werking werd op zijn kop gezet: organiseren van stoepbezoeken, beperken tot vermijden van bezoeken in de afdelingen, organiseren 
van pre-teaching binnen afdelingen omwille van het tijdelijk stop zetten van lessen op school, indijken van ontspanningsmogelijkheden en vakantie-
kampen, hopen op het kunnen blijven inzetten van medewerkers. 

In die zin besloot de Vlaamse Regering om vervroegd, reeds vanaf mei 2020 een kwaliteitsinjectie toe te kennen m.n. 0,02FTE/verblijfsmodule. Voor 
onze organisatie betekent dit een uitbreiding van 1,44FTE. 

 

 

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 (cliëntsys-
teem, medewerkersbeleid, facilitaire diensten, impact op beleid en generen van financiële winsten in functie van 4 voorgaande) hopen we dit te 
finaliseren eind 2020. Samen met de besturen wordt verkend welke rechtsvorm (vorm) hierbij best aansluit (inhoud)  

Ondanks alle maatregelen en situationele onzekerheid toont ‘de korf vzw’ veerkracht. De metafoor van de afgebrande schuur (cfr. supra) raakt onze 
cliënten en onze organisatie, maar toch blijven we zoeken naar het licht, de maan. 

 

 

Ivan Lemenu – Algemeen Directeur ‘de korf vzw’   -  mei 2020 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

Kwaliteitsbeleid. 

 
 

 

 
 

Nieuwbouw 3 afdelingen ‘de korf vzw’ 2019-2020 
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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 bewust-

wording en een dynamiek ten aanzien van 

de medewerkers en de organisatie ener-

zijds, 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 organisatie-

structuur.   
 

Binnen deze reorganisatie nemen we met 

betrekking tot de kwaliteitsbeleid en kwali-

teit 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 kwali-

teitszorg.  Binnen deze visie stuurt het kwaliteitsbeleid mee de voorziening en is ze ge-

integreerd in het management.  Vanuit de operationele structuur sturen we een kwalita-

tief beleid aan.  De uitgebouwde overlegstructuren garanderen de betrokkenheid van 

alle proceseigenaars  

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

gische keuze om ook hier te evolueren naar één kwaliteitshandboek en één kwaliteits-

planning voor de totale organisatie. De kwaliteitsplanning wordt gelinkt aan het strate-

gisch 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 invul-

ling 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 kernproces-

sen (hulp- en dienstverlening).   

• Het PROSE model stelt de klant centraal in alles wat 

de organisatie doet; dat geldt ook voor de interne klan-

ten. 

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

een continue kwaliteitsverbetering. 

 

 

 

• Het PROSE systeem is ook in staat om kwaliteitsniveaus te garan-

deren.  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 kwali-

teit van de hulp- en dienstverlening de verantwoordelijkheid van ie-

dereen.  Door aan de slag te gaan met het kwaliteitsmodel wordt 

teamwerk heel sterk gestimuleerd. 

 

 



 

9 
 

1.Leiderschap. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 november 2019 finaliseerden we dit document met aan-

dacht voor de nieuwe vzw-wetgeving die haar intrede doet op 1 januari 2020 (vennootschaps-

recht). 

 

Leiderschap is binnen ‘de korf vzw’ meer dan een managementbegrip: dit wordt duidelijk in de 

aansturing en uitrol van diverse processen. In ons strategisch beleidsplan 2020-2025 willen we 

werken rond een 4-tal strategische doelstellingen: 

 

In 2020 schreven we een charter uit rond deugdelijk bestuur met onze bestuurders.      

   
 

 

 

                                            

 

 

 

1. inaliseren 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 zetten m.a.w. onze enveloppe (werking en personeel) in i.f.v. ‘wat nodig is ‘ (core business) 

en ‘wat haalbaar blijkt’ (realistische ambities). 

 
 

Het voeren van een sociaal be-

leid houdt rekening met sta-

keholders en omgevingsfacto-

ren. In concreto betekent dit dat 

we binnen een zekere creatieve 

ruimte (cfr. o.a. enveloppefinan-

ciering 2013) én rekening hou-

dende met de steeds krapper 

wordende budgettaire marges 

(cfr. supra), nog meer efficiënter 

zullen moeten werken. Als je dit 

vertaalt naar de praktijk houdt 

dit in dat we keuzes zullen moe-

ten maken: ‘alles doen lukt ons 

niet meer!’.  

Het bestuur en directie van ‘de 

korf vzw’ nam hierin samen met 

2 collega-organisaties een duide-

lijke keuze en richting: we zoe-

ken naar verbinding, verdieping 

en verbreding. ‘Xplo’ oftewel 

een op vandaag netwerk verbin-

dend initiatief tussen 3 organisa-

ties OBJ, kiest resoluut voor een 

duidelijke strategie waarbij vol-

gende 5 waarden fundamenteel 

zijn: dynamiek, geloof in groei, 

respect, integriteit en verbon-

denheid.  

 

Deze 5 waarden werden in elke 

organisatie afgetoetst met alle 

medewerkers. Dit waardenver-

haal vormt de basis waarop alle 

verdere strategische- en inhou-

delijke beslissingen vertrekken. 
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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.         

 

 

In 2020 werkten we aan het  HR-traject (in-

stroom-uitstroom) . Topics hierin waren o.a. 

het schrijven van een reconversie van de visie 

op medewerkers, de visie op een  VTO-beleid, 

ontwikkelen van een nieuwe visie op ‘leren’, 

actualiseren van de kern- en functiespeci-

fieke competenties, het evalueren van de 

POP-methodiek met accent op effect, loop-

baanontwikkeling, implementatie van ‘tele-

werk-thuiswerk’. 
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4. Middelen       &   
     Samenwerking. 

 

 

De enveloppefinanciering (2013) wordt de volgende legislatuur niet ge-

indexeerd. (cfr. supra) We ervaren vanuit de uitsplitsing werking/perso-

neel dat de werkingsmiddelen niet langer meer toereikend zijn. Dit impli-

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

moeder om te gaan met de middelen. Daarnaast proberen via het invoe-

ren van boordtabellen (personeelsenveloppe) de inzet personele midde-

len zeer goed bij te houden, te leanen waar dit kan !  

 

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

 

In de begroting blijven we bijge-

volg zeer hard inzetten op educa-

tieve activiteiten , vervoer naar 

allerhande vrijetijdsclubs, aan-

bod externe kampen , paramedi-

sche kosten , therapeutische be-

handelingen , kiné & logo. 

Sedert 2010 werd in overleg met het bestuur beslist om een masterplan 

VIPA uit te schrijven (Zorgstrategie 2010-2012/Technisch-financieel 

plan 2013-2014).  

Zoals beschreven in de inleiding werd het masterplan VIPA in 2020 gefi-

naliseerd. Ook werd door het bestuur beslist om de gronden ‘brandweg 

Damiaanstraat’ -1ste Afdeling, Sectie E, nummer 243z - langs de Speel-

berg vzw aan te kopen (10a40ca). Deze toegangsweg wordt mee opge-

nomen binnen de omgevingswerken masterplan nieuwbouw met als  

functies aanleg parking medewerkers (18pl.) en aanlevering goederen 

centraal gebouw. 

Verder wil ‘de korf vzw’ haar marktpositie binnen het intersectorale land-

schap duidelijk versterken en uitbouwen. (cfr. supra XPLO) 

Andere uitdagingen in 2020: vervlechting met lokaal beleid en vereni-

gingsleven, medewerkers bewust maken van krapte van budgetten (op-

maak draaiboek op afdelingsniveau), inzetten op duurzaamheid (ener-

giezuinig beleid, ecologie (bv. volume papier naar beneden halen), digi-

talisering, aankoopbeleid efficiënter maken, inzet op mobiliteit, kledij lo-

gistiek, geen wegwerpmateriaal, aanleg zonnepanelen op de nieuw-

bouw) 
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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 proces-

sen.  

Naast ons bestaande aanbod verbreden en operationaliseren we de 

naadloze trajecten beter. Dit doen we door o.m. allerhande sectorale- en 

intersectorale partnerschips. We doen dit structureel (bv. Xplo; cfr. su-

pra, time-out projecten met collega-organisaties) als niet-structureel 

(bv. Jump, WING, …). 

 

         Het windmolenmodel wordt gebruikt als uitgangspunt in alle hulpverleningsprocessen. 

 

Het begeleidend personeel versterkt eigen kracht en zelfsturing van de cliënten en gezinscontexten. We blijven naar kinderen en jongeren 

staan, ook als het moeilijk gaat. We nemen onze verantwoordelijkheid op naar relatie en verzet (implementatie van het geweldloos verzet – 

Haim Omer) o.v.v. een werkgroep. 

We schreven een gedeelde visie op zorg bij jongvolwassenen die duidelijk een richting geeft aan alle hulpverleningsprocessen. (o.a. inzetten 

op intersectorale samenwerking rond jongvolwassenen) (JUMP) 
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Binnen het modulaire aanbod wordt naast de cliënt (kind, jongere) ook de ganse context en net-

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

de integrale begeleider als van de organisatie (vervoer bewoners van en naar de context). 

 

 

 

 

 

 

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 alle 
overkoepelende werkgroepen on hold 
gezet. 
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Ook stuurt een permanente werkgroep verschillende andere werkgroepen aan  zodat de 
werkgroepenstructuur optimaal ingezet wordt om, vertrekkend vanuit evaluatie & feedback, te 
verankeren wat goed is en te veranderen wat beter kan binnen het werkingsgebied en mandaat 
van de werkgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 werden een aantal werkgroepen 
geïnstalleerd: werkgroep van het project ‘de 
ouder-kind kamer’ (2 studio’s nieuwbouw) , 
werkgroep bind-kracht (de korf zet actief in 
op de wachtlijstzorg RTH), werkgroep 
positief leefklimaat (kritische reflectie op 
module verblijf). 
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6. Tevredenheid medewerkers. 

 
‘de korf vzw’ wil medewerkers betrekken in alle (6) graden van participatie en dit van het  informatie 

verstrekken tot het mee-beslissen. Deze evenwichtsoefening werd ingezet in 2016 met installatie 

van 2 permanente werkgroepen (samen werken en samen leven) en heel wat deelwerkgroepen 

(wisselleren, participeren, profileren, animeren, stimuleren, engageren, sensibiliseren, inspireren). In 

deze werkgroepen zetelen medewerkers vanuit alle functiecategorieën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Binnen elke werkgroep werden de strategische- en operationele doelstellingen bepaald voor de komende 5 jaar. Op het ‘kampvuurmoment’ dd. no-

vember 2019 kreeg elke medewerker de kans deze doelstellingen aan te vullen, in vraag te stellen. In die zin proberen we een coherent beleid te 

voeren: vanuit een bottom-up oefening de verbinding maken met de weg die onze organisatie wil uitgaan. 

 

Omwille van COVID-19 bevroegen we niet actief de medewerkers a.d.h.v. een specifieke methodiek. Wél werd heel wat ingezet op het verbindend, 

solidair samenwerken. (o.a. interne time-out, opvang onder diverse afdelingen, …) 

 

 



 

17 
 

7. Tevredenheid cliënten & verwijzers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het onderzoeksrapport van de Empowerende Academische Werk-

plaats (EAW 2014) werd ingezoomd op hoe het staat met ‘het betrek-

ken van de context binnen een organisatie in volle ontwikkeling binnen 

het vernieuwde jeugdhulplandschap’. In dit kader zette ‘de korf vzw’ in 

2020 sterk in op het uitbouwen van cliëntenparticipatie.  

 

 

 

 

 

 

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 inventa-

riseren van spontane feedback, versterken en verbreden van de ouder-

groep en opnemen van een trekkersrol binnen West-Vlaanderen, het 

oprichten van een jongerenparticipatiegroep, opstellen van samenwer-

kingsprotocollen 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: be-

reik 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 verdie-

pen. 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 ver-

der in dialoog te gaan met actoren. 

 

Vanaf 2017 ontwikkelden we attitude bij medewerkers rond participatie 

van cliënten: we ontwikkelen bij onze begeleiders het vermogen om vi-

sieverschillen, verschillende  waarden en normen tussen cliëntsys-

teem en organisatie te onderkennen en bespreekbaar  te stellen; we 

leren begeleiders onderscheid te maken in waarden en normen op     3 

niveaus ( m.b.t. het leefgroepsklimaat, het therapeutisch klimaat en de 

persoonlijke waarden en normen); m.b.t. het leren omgaan met span-

ningen in waarden- en normen tussen begeleiders en cliënten beogen 

we  3 vuistregels (we respecteren ten allen tijde de persoon, we stellen 

regels, waarden en normen ter bespreking en we bevorderen de eigen 

verantwoordelijkheid). 
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8. Waardering door de    
           maatschappij. 

 

‘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 opne-

men. 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 maat-

schappij? 

 

 

 

 

We gaan op zoek waar we het verschil kunnen maken. Zo ging ‘de korf vzw’ voor het tweede jaar op 

rij een internationaal engagement aan met ‘vzw Ordea’.  
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Begin februari 2020 vertrokken 6 medewerkers (begeleiders, coördinator en directie) naar een organisatie ‘Youth health Oradea’ (Roemenië). Bedoe-

ling was een traject op te starten met directie en begeleiders rond 2 centrale themata. 

De begeleiders werkten met mensen in Oradea rond het basaal leefgroepsklimaat en agressiehantering; directie van ‘de korf vzw’ 

werkten rond ‘Change-modellen’. 

 

“Sper ca ne putem muta o piatră în această 

săptămână împreună și într-un fel să încerce să facă o 

diferență pentru copiii și tinerii noștri. Este o onoare și 

plăcere să fiu aici împreună cu voi.” 

“Ik hoop dat we deze week samen een steen kunnen verleggen en ergens pro-
beren het verschil te maken voor onze kinderen en jongeren. 

Het is een eer en genoegen hier samen met jullie te mogen zijn.” 
(vrije vertaling van het Roemeens naar het Nederlands) 

 

Ook wilden we een breedmaatschappelijke rol opnemen m.b.t. kansarmoede: bv. organiseren van een themagerichte avond rond budget, samenwer-

king met stad Kortrijk rond uitpas, organiseren van ‘warmste week acties’ die opgezet worden ten voordele van andere organisaties, actieve deel-

name aan het initiatief ‘Levensloop’, uitrol van een dierenproject i.f.v. pre-therapeutisch werken (dit in samenwerking met ‘Xplo’),  verder uitbouwen 

van een ervaringsgericht stapproject ‘Enelpaso’ . Ook hier hypothekeerde  COVID-19 heel wat initiatieven. 

We werken verder aan een de-institutionalisering van de organisatie; zo trokken we eind juni 2020 in de nieuwbouw 3 afdelingen.   Het oude gebouw 

gelegen aan de Pottelberg wordt midden 2021 afgebroken. In de plaats komt een volledig open en toegankelijke site conform het Zorgstrategisch 

Plan VIPA. 
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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-Vlaan-

deren 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,… 
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Kerncijfers 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw 3 afdelingen – in gebruik name juni 2020 
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Capaciteit in modules (200) 
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Kamertraining

Crisisverblijf (crisismeldpunt)
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1. Bezetting 
 

 

bezettingsgraad de Korf vzw:  01.01.2020-31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

bezettingsgraad per relevante cluster de Korf vzw:  01.01.2020-
31.12.2020 
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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 maxi-
maal 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. 

De korf vertrekt vanuit het standpunt om niet 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 
groepsbegeleiding.  

 

“De bezettingscijfers duiden echter dat er in 
2020 verschillende keren 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 breed-
sporig wordt enkel op papier gemaakt. Afhankelijk van de hulpvraag 
en de noden wordt een hulpverleningstraject opgezet. Het is onmoge-
lijk om ons strikt te houden aan de parameters gekoppeld aan beide 
modules. We kiezen ervoor om flexibel om te gaan met de frequentie 
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en intensiteit afhankelijk van de nood van het gezin in een bepaalde 
periode.  

 

Enkel in de module dagbegeleiding merken we lagere cijfers. Niet alle 
dagbegeleidingsmodules werden in 2020 ingezet. Dit kunnen we 
verklaren vanuit verschillende redenen: 

 

- De korf werkt met integrale afdelingen (afdelingen waar mo-

dules verblijf, contextbegeleiding en dagbegeleiding aan ge-

koppeld (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 afdelin-

gen en de andere modules beschikbaar te houden voor uit-

stroom 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: 01.01.2020-31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 was een bijzonder jaar. Een heuse pandemie deed de wereld 
opschrikken. Covid-19 daagde ons uit tot een bijzondere werking. De 
bijhorende, opgelegde, strikte veiligheidsmaatregelen beïnvloedden 
onze werking en dit vertaalt zich uiteraard in bovenstaande 
benuttingscijfers… 
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Nog wat concreter uitgewerkt: 

 

Cluster contextbegeleiding 
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“De benutting binnen de cluster 
contextbegeleiding scoort hoog, maar minder 
hoog dan andere jaren. “ 

 

We zetten binnen de korf sterk in op contextbegeleiding (en individuele 
begeleiding), maar werden beperkt door COVID-19. We merken ook in 
de cijfers een weerspiegeling van heel strikte maatregelen naar het 
huidig kader waarin meer toegestaan en mogelijk werd.  

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 geven. 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.  

 

 

 

 

Het blijft 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 iede-
reen haalbaar evenwicht tussen zelfstandigheid en ondersteuning.  

 

Aangezien we heel wat meer modules CBAW invulden in 2020, 
krijgen we natuurlijk ook hogere benuttingscijfers… 

 

Cluster verblijf 
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Duiding cijfers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type module 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal  

Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie) 

Benutting 3178 3238 2963 3499 12878  

Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie) 

Benutting 347 306 263 305 1221  

Verblijf hoge en lage frequentie 

Capaciteit  23360  
60.4% Benutting  14099 

Kortdurend crisisverblijf 

benutting 0 0 0 0 0 0 % 

Kamertraining 

Capaciteit  2190  
61.5% Benutting 338 284 381 343 1346 

Verblijf hoog-laag,  TCK en kortdurend crisisverblijf 

Capaciteit 25550  
60.5% Benutting 15445 

Crisisverblijf op verwijzing crisismeldpunt 

Capaciteit 730  
68.2% Benutting 103 157 106 132 498 

Totale cluster verblijf 

Capaciteit 26280  
60.6% Benutting 15943 
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“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.  

Daarnaast werden we verplicht om in de 
eerste lockdownperiode van 9 weken een  

 

vaste verblijfsplaats te kiezen. Enkele 
kinderen en jongeren konden deze periode 
voltijds in hun eigen context verblijven. 

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. In 2020 
werden deze overeenkomsten tijdelijk 
opgeschort omwille van COVID-19 en de 
bijhorende risico’s op kruisbesmetting.  

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.  

 



 

32 
 

Cluster dagbegeleiding in groep. 

Duiding cijfers: 

De benuttingscijfers voor dagbegeleiding in groep liggen laag. 

Zoals hierboven geschreven werden in 2020 niet alle modules ingezet 
(lagere bezettingscijfers). Dit resulteert uiteraard ook in lage 
benuttingscijfers. Uiteraard is ook COVID-19 hier een oorzakelijke 
factor. Dagbegeleiding in groep was in 2020 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.  

benutting
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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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Andere relevante cijfers 2020 
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 Zelfevaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw Koepel 7 (gelijkvloers) en Koepel 1 (1ste verdieping) 
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Overzicht Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kwaliteitszorg           

Organisatie en visie 2 2 2 2 3 3 

Betrokkenheid 2 2 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 3 3 

Kernprocessen         

Onthaal van de gebruiker 2 2 2 3 3 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 3 4 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 3 3 4 

Pedagogisch profiel 2 2 2 2 3 3 

Dossier-beheer 2 3 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten         

Klachten-behandeling 2 3 3 3 3 2 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 3 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 2 3 

Medewerkersresultaten         

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 2 2 

Indicatoren en kengetallen 3 3 3 3 3 3 

Samenlevingsresultaten         

Waardering strategische partners 2 3 3 3 3 2 

Maatschappelijke opdracht en tendenzen 2 2 2 2 2 3 

Overzicht ZER (zelfevaluatierapport) 
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Nieuw behaald in 2020 Aanwezig/behaald 

Nieuw in ontwikkeling 2020 In ontwikkeling 

Niet aanwezig/behaald Niet aanwezig/niet behaald 

 

Bepalen van de groeiniveaus 
 
 

 

 

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  

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 organi-

satie 
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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 hulp-

verleners…) bij kwaliteitszorg betrokken worden. 

 

De bestuursorganen participeren in de kwaliteitszorg  

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

trokken worden bij het beleid en stuurt die bij. 

 

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

kenbaar. 
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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 or-

ganisatie aan bod komen: leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en partner-

schappen, kernprocessen, gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten. 

 

4 De organisatie evalueert systematisch de ingezette methodiek of het instrument voor de zelfevalu-

atie 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 (leider-

schap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, gebrui-

kers-, 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 organisa-

tie 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 3  
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  
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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  

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 organisiatie 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 instrumen-

ten 

 

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  
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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  

 

 

Pedagogisch profiel: groeiniveau 3  
2 Er is een pedagogische visie  

3 De organisatie documenteert de visie op hulpverlening aan de hand van onderbouwde referentieka-

ders 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 hulpverle-

ningsnetwerk 

 

De hulpverlening betrekt het directe sociale netwerk actief bij het hulpverleningstraject van de ge-

bruiker 

 

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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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 vol-

gens de wettelijke bepalingen met duidelijke afspraken over het beheer en de toegankelijkheid (in-

tern en extern) van de dossiers 

 

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 2 

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 inge-

diend. 

 

De organisatie communiceert de klachtenprocedure  

Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe  

De organisatie bundelt systematisch de klachten van gebruikers en bespreekt ze tijden (be-

leids)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 organisiatie 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 me-

ten. 

 

De organisatie gebruikt systematisch een methodiek die afgestemd is op de doelgroep(en) om de 

gebruikerstevredenheid te meten, waarbij ze minimaal de hulpverleningsprocessen, de hulpuitvoe-

ring, 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 sa-

menwerking 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 hulpver-

lening 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 registra-

tiesysteem 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, waar-

door een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden 

 

5 De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de sectorregistratiegegevens om te benchmar-

ken 
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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 resulta-

ten van het wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

 

 

 

Medewerkersresultaten 
 

 

Personeels-tevredenheid: groeiniveau 2  
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 (be-

leids)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  
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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  

 

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. 
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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 personeelkengetallen om te benchmarken  

De organisatie stelt de personeelskengetallen als model voor andere organisaties  

 

 

 

 

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 
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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, waar-

door een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden.  

 

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

ring en de samenwerking te verbeteren.  

 

De samenwerkingsacties staan model voor andere organisaties  

 

 

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 maatschappe-

lijke 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. 
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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 maatschappe-

lijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking. 
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Prioritair mee te nemen in  2021-2022 
 

       Kwaliteitszorg 

 

 

De organisatie legt minimaal de gebruikers- me-

dewerkers- en samenlevingsresultaten samen in 

een synthese, die de basis vormt om prioritaire 

verbetertrajecten te bepalen. 

De organisatie beschikt over een kwaliteitshand-

boek waarin een kwaliteitsbeleid is opgenomen. 

            

     Kernprocessen 

 

De organisatie communiceert de procedure rond 

doelstellingen en handelingsplan systematisch 

extern. De organisatie evalueert systematisch de 

procedure (pedagogisch profiel) en stuurt die bij. 

 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebrui-

kers en de interne partners 

De organisatie evalueert systematisch de proce-

dure (dossierbeheer) en stuurt die bij. 

 

 

            Gebruikers-   

               resultaten 

 

De organisatie evalueert systematisch de klach-

tenprocedure en stuurt die bij. 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebrui-

kers en medewerkers. 

De organisaties publiceert de resultaten van de 
tevredenheidsmeting. 
 
 

Medewerkers-                      

           resultaten 

 
De organisatie voert een duidelijk beleid om sig-
nalen en input van medewerkers op te vangen, 
en communiceert daarover. 
 
De organisatie gebruikt de gegevens van de te-
vredenheidsmeting bij medewerkers als input 
voor de beleidsvoering van de organisatie. 
 

 

 

 

     Samenlevings-  
             resultaten 

 
De organisatie verzamelt en analyseert systema-
tisch gegevens over waardering. 
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Kwaliteitsplanning  

 
 

 

 

 
 

‘Bijencup’ voetbaltornooi ‘de korf vzw’ 
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Strategisch beleidsplan 2020-2024 
 – versie 2020.02  

 

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 (deugde-
lijk 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               

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               

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

1               

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

1               

O.D. 5: We schrijven het mandaat van het Dagelijks bestuur en het Direc-
tieteam uit en integreren deze binnen het charter corporate gover-
nance. B 
 

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 leider-
schap.  We stemmen deze af op de gewijzigde beleidscontext en op re-
centere leiderschapsvisies. SDO 
 

3               

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

3               

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 ‘ver-
delen’. SDO 
 

3               

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

3               

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

3               

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

3 2              

Beleid & Strategie 
(2) 

S.D.2.1. We zetten in op MVO (maatschappelijk verantwoord onderne-
merschap)  
               

               

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               

O.D. 2:  We maken een koppeling tussen ZER en het strategisch beleids-
plan SDO 
 

1               

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

1               

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

2       ?        

S.D.2.3. We zetten in op de-institutionalisering, community care, em-
powerment, kracht- en contextgericht werken, vraagsturing en respijt-
zorg.  
                               

               

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

2               

O.D. 2:  We beperken het strikte regulerende karakter zo veel als moge-
lijk en versterken autonomie en eigenaarschap. SDO 
 

2               
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O.D. 3:  We richten ons op cliënt-centered maatwerk SDO 
 

1       S
o
ll
. 

       

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                

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               

Medewerkersbe-
leid (3) 

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

O.D. 1: We actualiseren onze visie op medewerkers en medewerkersbe-
leid. Cora 
 

1               

O.D. 2: We actualiseren de kerncompetenties, functiespecfieke compe-
tenties en bijhorende competentieprofielen.  Cora 
 

1               

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

1               

O.D. 4: We ontwikkelen en implementeren een performant evaluatiesys-
teem. Cora 
 

1               

O.D. 5: We hertekenen alle personeelsprocessen (instroom ➔ door-
stroom ➔ uitstroom). Cora 

1               
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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               

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

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               

 S.D.3.7. We profileren ons als aantrekkelijke werkgever.  We creëren 
jobs waar medewerkers zelf impact op hebben.  
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S.D.3.8. We ontwikkeling een diversiteitsbeleid. Cora 
 

2               

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

1               

S.D.3.10. We optimaliseren het structureel overleg met de medewer-
kersvertegenwoordiging. DT 
 

1 1              

Middelen & Sa-
menwerking (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 partner-
ships 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 besparings-
maatregelen van de Vlaamse Regering. 
 

               

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

1               

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

1 1              
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O.D.3: We verkennen out-sourcing voor diensten logistiek. DT 
 

1 1              

S.D.4.4. We verkenning pistes van online hulpverlening en nieuwe digi-
tale technologie. SDO 
 

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 uit-
gangspunt in alle hulpverleningsprocessen TZ 

1
  

              

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

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 (im-
plementatie 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 jongvolwas-
senen. TZ + WG jongvolwassenen 

1               

• Er is een gedragen kader rond begeleiding van jongvolwas-
senen binnen de korf 

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

• we zetten in op intersectorale samenwerking rond jongvol-
wassenen (zie verder) 

1 
 
2 
 
 
1 

 
 
1 

 
 
 

            

          

          

O.D. 5:  We werken aanklampend en zetten in op zorgcontinuïteit bin-
nen alle begeleidingen. TZ 

1               

S.D. 5.2: 
De korf zet in op samenwerken 
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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 effici-
ent en ondersteunend samenwerken 

• samenwerken als kerncompetentie, opgevolgd in ontwikke-
lingsgesprekken 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 begelei-
dingsproces (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 begelei-
ding 

• 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 

• De ervaringsdeskundige verkleint de kloof tussen verschil-
lende leefwerelden 

• we verzamelen spontane en gestructureerde cliëntenfeed-
back en gaan ermee aan de slag (zie verder) 

               

          

          

          

          

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

1               



 

63 
 

• 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. verwij-
zers 

               

          

          

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, vertrek-
kende vanuit evaluatie en feedback, te verankeren wat goed is en te ver-
anderen 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 strate-
gieën vertrekkende vanuit kritische zelfevaluatie en ruime cliëntenfeed-
back. DT 
 

 1  1            

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

1               

O.D. 4:  We zetten actief in op wachtlijstzorg bij RTH WG bindkracht 
 

1               

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               
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O.D. 7:  De module dagbegeleiding in groep wordt onder de loep geno-
men ism betrokken afdelingen SDO 
 
Duidelijke visie+financiële luik + checklist intake+bedoeling DB is duide-
lijk 
Zeker in koepel 1 en 2; koepel 7? 
 

2               

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

1               

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

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 organi-
satieniveau en kaderen binnen het strategisch beleidsplan van de orga-
nisatie. SDO 

1               

• Er is (over)zicht op alle stageprojecten, de daaraan gekop-
pelde doelen en uitwerking, en een duidelijke terugkoppe-
ling naar beleid en werkvloer. 

 

               

O.D. 12: We verkleinen drempels naar regulier jeugdwerk en vrijetijds-
aanbod 
Werkgroep stimuleren 
 

2               

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

1               

               



 

65 
 

• WG fietskamp 

• WG dranouter 

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

 
1 

 
1 

  

  

Tevredenheid cli-
enten & verwij-
zers (6) 

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

               

O.D. 1:  We verzamelen op een directe manier spontane en gestructu-
reerde cliëntenfeedback TZ 

1               

• Jaarlijks worden alle cliënten bevraagd rond een voorafbe-
paald item binnen de hulpverlening 

• Na elke intakefase en bij afronding gebeurt een systemati-
sche 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 overlegorga-
nen en werkgroepen 

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

               

          

          

          

          

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

Tevredenheid me-
dewerkers (7) 

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

2               

S.D.7.2. We zetten in op een positief arbeidsklimaat en een inspire-
rende arbeidscultuur. Cora 
 

2               

O.D. 1: We zetten in op ‘verbinding’, zowel formeel als ‘informeel’. Cora 
+ WG Animeren 
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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 bie-
den 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 in-
richting DT 
 

1 1              

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

1 1 1 1 1           
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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 posi-
ties als   
              ‘onmacht’, ‘samen lijden verdragen’, ‘gedeelde machteloosheid’ 
 
 

3 3              

Performantie van 
het centrum (9) 

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

 

 


