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“Het innovatief project geeft het gevoel dat groeien naar 
één organisatie een vanzelfsprekend gebeuren is. Het 

geeft ruimte om geleidelijk aan samen te leren werken.” 
 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam voorziening:  

                          Sint-Isabella –  Vrijheid  100 –  2370  Arendonk 

Vanaf 01-04-2015:  Ciris  vzw  
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Contactpersoon Innovatief Project:  

                          Ann Laurijssen  –  Ciris  vzw  –  tel 014 401030 

ann.laurijssen@cirisvzw.be 

Magda Hooyberghs –  Cirkant  vzw –  tel  014 448141 

magda.hooyberghs@cirkant-vzw.be 

Peter Callens -  Cirkant  vzw  -   tel 014 44  81  55 

peter.callens@cirkant-vzw.be 
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De afgelopen drie jaar hebben wij de mogelijkheid gekregen om in een boeiend innovatief project te                
duiken met twee organisaties jeugdzorg die erg op elkaar betrokken zijn. Graag laten wij u meekijken                
in het gelopen parcours.  

Vanaf 01/04/2015 krijgt OCMW-begeleidingstehuis Sint-Isabella de nieuwe naam Ciris vzw. In het            
tussentijds verslag komen beide namen aan bod, in de projectomschrijving spreken we nog over Sint-               
Isabella, vanaf de evaluatie gebruiken we de nieuwe, ondertussen geheel ingeburgerde, naam Ciris             
vzw. 

 

1. HET PROJECT:   BESCHRIJVING  
 

Cirkant vzw en OCMW-begeleidingstehuis Sint- Isabella zoeken sinds 2013 naar een mogelijk            
samenwerkingsverband. Aangezien het een samenwerking betreft tussen een private vzw en een            
publieke organisatie zijn de modaliteiten hiervoor niet vanzelfsprekend. Daarnaast was OCMW           
Arendonk al enkele jaren in onderhandeling met Welzijnszorg Kempen om van het lokale initiatief              
St-Isabella een regionaal initiatief te maken. Op deze manier is er een gezamenlijke zoektocht ontstaan               
tussen directie en bestuur van Cirkant vzw, OCMW Arendonk en Welzijnszorg Kempen.  

In de zoektocht naar een samenwerking op organisatieniveau is ook de mogelijkheid tot het opstarten               
van een innovatief project verder uitgediept. Een innovatief project creëert voor Cirkant en St-Isabella              
de opportuniteit om over organisatiegrenzen heen een nauwe samenwerking uit te bouwen die zowel              
de cliënten als de organisaties ten goede komt:  

 
a) Complementaire modules in nabijgelegen organisaties:  

          prioritaire partners 
 

In haar werking mist Cirkant de module verblijf voor min 12-jarigen. Deze module wordt wel               
aangeboden door St-Isabella. Aangezien beide organisaties in dezelfde regio liggen, is samenwerking            
een haalbare kaart, ook voor cliënten die gebruik maken van het openbaar vervoer. In het kader van                 
crisisverblijf, maar ook op vlak van reguliere werking kan de module verblijf voor min 12-jarigen een                
zinvolle aanvulling zijn op de huidige werking van Cirkant. 

Ook voor St-Isabella is een intense samenwerking met Cirkant een meerwaarde. Een vlotte schakeling              
naar één van de contextmodules van Cirkant kan een extra troef zijn voor de huidige werking van                 
St-Isabella. Voor sommige jongeren zou naadloos schakelen naar een autonome dienst           
Contextbegeleiding ifv. Autonoom Wonen (CB AW) een meerwaarde kunnen zijn. 

Graag stellen we voor om in kader van het innovatief project beide organisaties modulair te laten                
functioneren als ware het één organisatie. Op die manier wordt het mogelijk om flexibel te schakelen                
tussen complementaire modules in nabijgelegen organisaties. Dit betekent een enorme meerwaarde           
voor onze cliënten, maar het creëert ook de mogelijkheid voor beide organisaties om concreet te gaan                
samenwerken, zowel op de dagelijkse werkvloer als op beleidsniveau. 

→ Inzet in kader van het innovatief project: één module verblijf (4 punten) 
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b) Expertisedeling mbt contextbegeleiding 

 
St-Isabella is vragende partij naar expertisedeling op vlak van contextbegeleiding. St-Isabella heeft een             
jarenlange ervaring in residentieel werken. In hun werking hebben ze uiteraard steeds oog gehad voor               
de context van de jongere en werd hier ook expliciet op ingezet; de kern van de werking is echter                   
opgebouwd rond de leefgroepwerking. Het zou de werking ten goede komen om knowhow en visie in                
huis te halen waarbij men vertrekt vanuit een contextgerichte en krachtgerichte mobiele werking zoals              
die in Cirkant aanwezig is (contextbegeleiding, crisishulp aan huis, CB AW, CANO-werking, dienst             
ondersteunende begeleiding). Door sterker in te zetten op contextbegeleiding tijdens het residentieel            
traject kan de doorstroom in het begeleidingstehuis worden bevorderd. 

Verder wordt er gedacht aan het opzetten van gezamenlijke ouderwerking/groepswerking en           
gezamenlijke vormingstrajecten.  

→ Inzet in kader  van  het innovatief project: 3 punten contextbegeleiding 
     (vertaald  naar  één part-time  contextbegeleider  die vrijgesteld is  voor  het project) 

 
c) Try-out privaat - publiek 

 
Daarnaast worden de mogelijkheden van een organisatorisch samenwerkingstraject tussen beide          
organisaties verkend. Het innovatief project kan een eerste concrete aanzet zijn om over organisaties              
heen een inhoudelijke samenwerking op te zetten tussen een private en een publieke organisatie. Op               
basis van deze ‘try-out’ zal het samenwerkingsverband verder vorm krijgen. 

Naast het innovatief project wordt er geïnvesteerd       
in het op touw zetten van een structureel        
samenwerkingsverband tussen beide organisaties.    
Aangezien het een samenwerking betreft tussen een       
private en een publieke organisatie zijn de       
modaliteiten om tot en met fusie te gaan niet         
vanzelfsprekend. Daarom wordt er eerst gewerkt      
aan de oprichting van een nieuwe vzw waarbij        
OCMW Arendonk, Cirkant vzw en Welzijnszorg      
Kempen participeren in de Raad van Bestuur       
(opmerking: aangezien op 01-04-2015 Ciris vzw effectief       
is opgestart, spreken we verder in het verslag over Ciris          

ipv Sint-Isabella). 
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2. CONCRETE UITWERKING VAN HET PROJECT 
 

De drie doelstellingen van het project hebben doorheen de drie project jaren op verschillende              
manieren vorm gekregen. Je zal merken dat de inhoud soms wat overlapt omdat er voor het verslag                 
telkens vertrokken is vanuit dezelfde visie met als centrale vraag: “hoe kunnen we groeien naar één                
organisatie?”  
 

a) Samenwerken als prioritaire partners  
 

CirkantCiris, CirisCirkant, … twee termen die in regio Turnhout ondertussen bijna onlosmakelijk met             
elkaar verbonden zijn. In de aanvangsfase van het project sprak men van twee autonome organisaties               
jeugdzorg met een sterke interesse om samen te werken, nu worden Cirkant en Ciris in één adem                 
genoemd door partners in de regio,   als vanzelfsprekend …  

 
SCHAKELMOGELIJKHEDEN OVER BEIDE ORGANISATIES HEEN 

Voor de cliënten ligt de kern van het samenwerken als prioritaire partners in de schakelmogelijkheden               
tussen beide organisaties. In overleg met Jeugdhulpregie en door de mogelijkheden van het Innovatief              
Project, kunnen Cirkant en Ciris schakelen alsof ze één organisatie zijn. Technisch gezien zijn              
gezamenlijke instroomlijsten op Insisto nog niet mogelijk, maar door eenzelfde jeugdhulpregisseur aan            
te stellen en een interne regiegroep in te richten kunnen we al heel wat stappen zetten in het                  
gezamenlijke verhaal. 

De mogelijkheid ontstaat om op basis van casuïstiek intenser samen te werken. Wat kan Cirkant               
betekenen voor gezinnen in Ciris en wat kan Ciris betekenen voor gezinnen in Cirkant? Hoe kunnen we                 
aanvullend aan de slag? Welke doorstroommogelijkheden kunnen we creëren in de           
hulpverleningstrajecten van de gezinnen? Los van casuïstiek en procedures valt op dat er naar elkaars               
expertise wordt gezocht. Soms lijkt overnemen een stap in de goede richting, op andere momenten               
lijkt intens samenwerken de beste optie.  

Ciris heeft 4 punten ingezet in het innovatief project. Dit betekent dat er in Ciris gedurende het ganse                  
project een bed ‘virtueel’ bezet wordt. Toch hebben we er voor geopteerd om dit ‘virtueel bezette                
bed’ mee in te zetten in het project onder de vorm van een ‘innovatief bed’: Cirkant heeft in haar eigen                    
organisatie geen mogelijkheid om -12-jarigen op te vangen in crisissituaties of regulier. Door de inzet               
van het innovatieve bed kan Cirkant deze vraag naar opvang voor -12-jarigen naadloos stellen aan               
Ciris. Op deze manier creëren we extra ruimte om tegemoet te komen aan een opvangvraag in Cirkant                 
zonder de continuïteit van de hulpverlening in het gedrang te brengen.  

 

“Je kan aan jongeren en gezinnen een meer gevarieerd  
aanbod doen door de samenwerking tussen Cirkant en Ciris” 
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Deze schakelmogelijkheden tussen Cirkant en Ciris zijn erg complementair en maken het mogelijk om              
het traject van het gezin meer op maat te snijden. We ervaren het als een absolute meerwaarde in het                   
innovatief project en hopen dit te continueren in een eventuele fusie. 

 
ONTMOETINGSMOMENTEN IN TAL VAN VORMEN 

Om casusgericht een kwalitatieve hulpverlening neer te zetten en sterke kernprocessen uit te             
bouwen, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de medewerkers. Beide organisaties hebben              
hun eigen stijl, hun eigen gewoonten, hun eigen visie en werking. Samenwerken vraagt toenadering.              
Wij hebben getracht verschillende mogelijkheden te creëren waardoor medewerkers van beide           
organisaties elkaar kunnen ontmoeten op velerlei manieren: gezamenlijke vormingstrajecten,         
methodiekenteams, een samenwerking tussen technische en logistieke diensten, werkgroepen (SGOG,          
DRM, stage, ouderwerking, …), een (innovatieve) trajectgroep, een gezamenlijke Q-dag, zelfs een            
gezamenlijke CIRkantclub (waarin het organiseren van ont-moetingsactiviteiten centraal staat). 
 

 

 
We merken dat deze ontmoetingsmomenten – in welke vorm dan ook – duidelijk resultaat opleveren.               
Waar we in het eerste projectjaar sterk aan de slag zijn gegaan met de formele mogelijkheden en                 
randvoorwaarden, merken we in het tweede projectjaar een meer ‘organisch’ samenwerken. Het            
zoeken naar correcte procedures en afspraken, heeft plaatsgemaakt voor een spontane, transparante            
& respectvolle manier van samenwerken. Medewerkers zijn welkom op elkaars team. Vanuit een             
verschillende bril wordt er naar een casus gekeken en wordt elkaars blik aangevuld, kritisch in vraag                
gesteld, verzacht of versterkt…  Dit elan werd ook in het laatste projectjaar verdergezet. 

 

“In het eerste projectjaar is er veel tijd gegaan naar kennismaking,                     
missie/visie, afspraken, enz. Vanaf het tweede projectjaar stellen we vast dat                     
bepaalde afspraken uit de eerste periode al minder noodzakelijk zijn omdat de                       
samenwerking spontaan vlot verloopt … Niemand is nog bezig met ‘we moeten                       
minstens één keer per maand op elkaars team aansluiten in een gezamenlijke                       
casus’ omdat er spontaan al voldoende overleg en afstemming plaatsvindt.” 
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CIRKANT – CIRIS – CIRKANT-CIRIS 
In het tweede projectjaar wordt het woord ‘intern’ niet alleen gebruikt voor de eigen interne werking                
in Cirkant of in Ciris, maar krijgt ‘intern’ al een betekenis voor het geheel van Cirkant en Ciris of zoals                    
we vlot zijn beginnen zeggen voor Cirkant-Ciris. Deze spontane woordkeuze heeft ook zijn effect op               
extern overleg… 

Zeker in arrondissement Turnhout, maar ook op bepaalde provinciale overlegplatformen, is de term             
Cirkant-Ciris zeer vertrouwd geraakt: de nauwe samenwerking wordt wezenlijk ervaren en het groeien             
naar één organisatie is voor iedereen helder.  

Tussen Cirkant en Ciris zijn er van bij de aanvang van het innovatieve project duidelijke afspraken                
gemaakt ikv externe vertegenwoordiging, het afstemmen van standpunten, uitbreidingsbeleid,         
uitstraling, …  

Op de modulemarkt Integrale Jeugdhulp Kempen in februari 2016 is er bewust voor gekozen om beide                
organisaties samen voor te stellen. Dat heeft geleid tot volgende prezi-presentatie: 

Cirkant - Ciris,  bijzonder in Jeugdzorg 

Omdat het hulpaanbod van Cirkant en Ciris samen een zeer breed en gediversifieerd gamma aan               
modules, afhandelingsvormen en projecten bestrijkt, hebben we dit zo helder mogelijk in één             
totaalplaatje aan de sector gepresenteerd (stand van zaken op moment van dit verslag):  
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“Voor mij is er geen verschil tussen samenwerken met Ciris of                     
samenwerken met een andere afdeling in Cirkant, het voelt even                   
bekend en vertrouwd …” 
 

 
Met betrekking tot het uitbreidingsbeleid 2016 zijn Cirkant en Ciris er in geslaagd zijn om één                
gezamenlijk gedragen dossier in te dienen (nog ingediend op naam van één van de organisaties,               
Cirkant, aangezien slechts één organisatie de erkenning kan verwerven). Eén van de doelstellingen van              
het Actieplan Jeugdhulp (2015) leek ons zeer goed aan te sluiten bij het innovatief project, namelijk de                 
uitbreiding van het aanbod laagintensieve contextbegeleiding voor gezinnen met jonge kinderen in            
een situatie van verontrusting en dreigende uithuisplaatsing (LiCB-12). Niet enkel Cirkant heeft            
uitgebreid ervaring met deze contextbegeleidingen, maar ook voor Ciris is het midden in hun              
doelgroep ‘gezinnen met jonge kinderen in een situatie van verontrusting’. Na grondig ‘intern’ overleg              
in het directieteam en op advies van beide raden van bestuur werd er een gezamenlijk gedragen                
dossier ingediend door Cirkant vzw. En met resultaat! Sinds januari 2016 zetten we 6 nieuwe modules                
LiCB exclusief in voor gezinnen met jonge kinderen in deze doelgroep. 

 
 

b) Versterken van contextbegeleiding in Ciris (én Cirkant) 
 

In het innovatief project heeft Cirkant 3 punten ingezet. Deze punten zijn vertaald naar de vrijstelling                
van een halftijdse contextbegeleider die zich zal inzetten in het innovatief project, meer bepaald voor               
de doelstelling ‘het versterken van de contextbegeleiding in Ciris’. 

 
TRAJECTGROEP CIRKANT-CIRIS 

We hebben voor deze doelstelling in het innovatief project de ‘Trajectgroep’ ingericht, een werkgroep              
die multidisciplinair is samengesteld over beide organisaties heen. De Trajectgroep heeft als opdracht             
om de inhoudelijke samenwerking mbt contextbegeleiding uit te werken, te implementeren, te            
evalueren en bij te sturen. Het innovatief project wordt beschouwd als een leertraject. 

De trajectgroep bestaat uit volgende functies: 

- Individuele begeleider / Leefgroepbegeleider (2) - Ciris 
- Familiebegeleider (2) - Ciris 
- Coördinator - Ciris 
- Contextbegeleider (2) - Cirkant Mobiel  
- Teambegeleider Contextbegeleiding - Cirkant 
- Contextbegeleider - CANO Cirkant 
- Directie - Ciris 
- Coördinator - Cirkant Mobiel  
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“Bij de uitbreiding van de trajectgroep met het team LiCB-12 bleek dat                       
een voorstellingsrondje niet nodig was omdat alle medewerkers elkaar al                   
kenden vanuit gezamenlijke vorming, ouderwerking of casusoverleg …” 
 

Op deze manier krijgen we een multidisciplinaire werkgroep met complementaire expertises.  

Waar de trajectgroep in het eerste projectjaar 4x heeft vergaderd, is het ritme vanaf het tweede                
projectjaar geëvolueerd naar 2 vergaderingen omdat de taakinvulling gaandeweg wijzigde: van           
intensieve kennismaking en implementatie van samenwerking naar evaluatie en bijsturing als           
kernopdracht.  

Op de agenda: 

● Kennismaking Cirkant – Ciris 
● Implementatie en evaluatie Innovatief Project met focus op contextbegeleiding 
● Evaluatie invulling ‘consultfunctie contextbegeleiding’ door mdw van Cirkant 
● Evaluatie samenwerking Cirkant-Ciris op casus-niveau 
● Stavaza Innovatief bed 
● Gezamenlijke vorming: planning, evaluatie & implementatie 
● Gezamenlijke methodiekenteams: planning, evaluatie & implementatie 
● Gezamenlijke ouderwerking: planning en evaluatie 
● Opstart en opvolging team laagintensieve contextbegeleiding voor gezinnen met jonge          

kinderen in situatie van verontrusting en dreigende uithuisplaatsing vanaf 2016.  
 
 

CONSULTFUNCTIE CONTEXTBEGELEIDING 
Ciris heeft een jarenlange ervaring in residentieel werken. In hun werking hebben ze uiteraard steeds               
oog gehad voor de context van de jongere en werd hier ook expliciet op ingezet. De kern van de                   
werking is echter opgebouwd rond de leefgroepwerking. Het zou de werking ten goede komen om               
knowhow en visie in huis te halen waarbij men vertrekt vanuit een contextgerichte en krachtgerichte               
mobiele werking zoals die in Cirkant aanwezig is.  

Om dit te bewerkstelligen is er binnen het innovatief project een halftijdse contextbegeleider van              
Cirkant - genaamd Vicky - vrijgesteld om in Ciris een ‘consultfunctie’ op te nemen. Vanaf september                
2014 loopt zij mee in Ciris, eerst voorzichtig kennismakend, vervolgens eerste ‘context’-prikken            
uitdelend om daarna lepeltje voor lepeltje te voorzien in mobiele, krachtgerichte methodieken ter             
ondersteuning van de werking. 

In de praktijk betekent dit dat Vicky aansluit bij de teamvergaderingen van beide leefgroepen in Ciris.                
Dit in eerste instantie vooral met de bedoeling om kennis te maken en voeling te krijgen met de                  
teamwerking en casussen in Ciris. De aanwezigheid op teamvergaderingen biedt ook de ideale             
gelegenheid om de focus op contextbegeleiding te leggen. Door de juiste context- gerichte vragen te               
stellen, zet Vicky het team aan het denken. Op vraag van het team of op voorzet van Vicky zelf, biedt                    
ze ook passende methodieken aan die begeleiders extra kunnen inzetten. 
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Vicky sluit ook aan bij de subteams in Ciris. Een subteam is een overlegmoment voor het                
hulpverlenersteam dat op één specifiek dossier betrokken is en bestaat uit de individuele             
begeleidingstandem, de familiebegeleider en de coördinator. De focus van het subteam is het             
hulpverleningstraject van de cliënt. Het is de ideale gelegenheid voor Vicky om meer zicht te krijgen op                 
de dossiers en samen te zoeken naar meer contextgerichte invalshoeken. Ook hier kan Vicky een extra                
aanbod doen aan passende methodieken. 
 
 

INTERVISIE CONTEXTBEGELEIDING 
In de loop van het project is de focus van consult op het team verlegd naar intervisie met                  
medewerkers. Vicky sluit niet langer aan op de teamvergaderingen – er is voldoende voeling met de                
werking van Ciris – maar richt zich naar één-op-één-contacten met medewerkers ter voorbereiding of              
nabespreking van een context contact. Twee keer per week is Vicky beschikbaar voor de medewerkers               
van Ciris.  

Daarnaast zijn de focus op context en de gewijzigde verwachtingen tav medewerkers uiteraard             
thema’s in de huidige functioneringsgesprekken. 

 

“Meer contextgericht werken, ook als individuele begeleider, is absoluut een                   
meerwaarde voor de jongere, het gezin en de begeleider maar het brengt soms                         
ook verwarring met zich mee: Wie doet wat? Welke info mag ik delen? Welke                           
positie neem ik best in? Het vraagt heel wat extra communicatie en                       
taakbelasting, maar het is het waard!” 

 

Waar we merken dat het contextgericht werken voor sommige begeleiders binnen Ciris echt wel als               
een bijkomende en moeilijke opdracht ervaren is, menen we toch dat de meerderheid van de               
medewerkers het een verrijking vindt. Door contextgericht te werken leren ze ook de jongeren beter               
kennen en begrijpen, wat het makkelijker maakt om met hen aan de slag te gaan. Het blijft echter een                   
uitdaging om te zoeken hoe contextgericht werken organisatorisch te combineren met een uurrooster             
in continue diensten. 

In het laatste projectjaar merken we op dat er van de extra beschikbaarheid van Vicky minder en                 
minder gebruik wordt gemaakt. Dit blijkt echter een positief signaal. Medewerkers van Ciris geven aan               
voldoende terecht te kunnen binnen de eigen werking: overleg met collega’s, coördinator of             
contextbegeleider biedt voldoende ondersteuning om de contextbegeleiding mee vorm te geven.           
Opnieuw hebben we geopteerd om de inzet van Vicky aan te passen aan de nieuwe realiteit.  

 
TEAM LAAGINTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN  

IN EEN SITUATIE VAN VERONTRUSTING EN DREIGENDE UITHUISPLAATSING 
Vanaf januari 2016 mag Cirkant zes extra contextbegeleidingen aanbieden voor de doelgroep            
‘gezinnen met jonge kinderen in een situatie van verontrusting en dreigende uithuisplaatsing’            
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(LiCB-12). Vanuit het directieoverleg – en uiteraard in overleg met de teambegeleiders – wordt er voor                
geopteerd deze uitbreiding in te bedden in het innovatief project en een nieuw team samen te stellen                 
dat zich lokaliseert in Ciris vzw. Het team zal bestaan uit medewerkers van Cirkant en een medewerker                 
van Ciris en wordt aangestuurd door een leidinggevende van Ciris.  

De organisatie van het team LiCB-12 is opgevat als een ‘proeftraject’. Gedurende één jaar zal het team                 
op deze manier draaien om vervolgens te evalueren en eventueel bij te sturen. Er wordt voor                
geopteerd om de uren- en expertise-inzet van Vicky extra in te zetten in dit team.  

Deze keuze is ingegeven vanuit volgende doelstellingen: 

● De expliciete keuze om in Ciris een ambulant team op te starten zodat, naast de modules                
verblijf, een contextteam ontstaat (versterken van de contextbegeleiding in Ciris). 

● De expliciete keuze om een team van Cirkant en Ciris te mengen om nog intenser samen te                 
werken en elkaars werking nog beter te leren kennen: regie, administratie, missie/visie,            
methodieken, stijl, personeelsmanagement, … (groei naar één organisatie). 

● De expliciete keuze om een apart team samen te stellen zodat de module LiCB-12 een duidelijk                
eigen manier van werken kan ontwikkelen (uitbreidingsbeleid). 

Na anderhalf jaar intens samenwerken, hebben we het ‘proeftraject’ beëindigd en het team             
geconsolideerd in het mobiel punt van Cirkant. Door deze bijzondere manier van werken te verkiezen,               
stellen we vast dat we een aantal doelstellingen zeker hebben bereikt:  

- In Ciris is een contextteam ontstaan (wijziging organogram – landschapsbureaus –           
functie-inhoud). 

- In Cirkant is een afgelijnde module aan het mobiel punt toegevoegd met de nadruk op               
gezinnen met jonge kinderen en kortdurend werken in verontrustende situaties. 

- Intensieve samenwerking tussen beide teams/organisaties vanuit gedeelde casuïstiek. 
 

GEZAMENLIJKE OUDERWERKING 
De ouderwerking van Cirkant en van Ciris wordt opengesteld voor de betrokken ouders uit beide               
organisaties. Activiteiten van Cirkant worden bekend gemaakt in Ciris en vice versa. Elke organisatie              
doet werving bij de eigen ouders en begeleidt ze gedurende het traject dat ze lopen ifv de                 
ouderwerking: motivationele gespreksvoering, praktische afspraken, eventuele huiswerkopdrachten,       
… 

In het tweede projectjaar zijn we een stap verder gegaan. Er is vanuit beide organisaties één                
werkgroep ‘ouderwerking’ samengesteld die de jaarwerking plant, voorbereidt, uitnodigt en uitvoert.           
Op deze manier zijn inhoud en timing meer op elkaar afgestemd en kan er een gezamenlijk gedragen                 
ouderwerking worden aangeboden waarbij ouders van beide organisaties kunnen aansluiten.  

Een greep uit het aanbod ouderwerking: Triple P voor kinderen en Triple P voor tieners,               
Echtscheiding-Vechtscheiding, Sociale Media-training, buitenspeeldagen, een gezinsuitstap, een       
thema-moment rond ‘feesten’, Met je kind in de hulpverlening, Lichter in je hoofd, … 
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Het samen aan de slag gaan in de werkgroep ‘ouderwerking’ heeft naast een meer afgestemde inhoud                
en timing ook een leuk neveneffect in Ciris. De zeer gesmaakte jaarlijkse buitenspeeldag van Cirkant zal                
ook op de domeinen van Ciris ingericht worden. Een traditie lijkt geboren: een ‘zomer-buitenspeeldag’              
aan het einde van de vakantie gevolgd door een ‘warme winteravond’ ergens in de donkere maanden.  

 

“Ook voor het innovatief project was Ciris bepaalde samenwerkingen met                   
Cirkant al gewoon (DOTT, CAFT, …) maar door elkaar beter te leren kennen,                         
ga je sneller van elkaars expertise gebruik maken. Onze groeps-time-out is                     
daar een mooi voorbeeld van! Ook mogen we zeggen dat de ouderwerking in                         
Ciris echt wel vorm heeft gekregen door de samenwerking met Cirkant.” 

 

De gezamenlijke ouderwerking betekent meer aanbod voor de gezinnen enerzijds, maar eveneens            
meer interactie tussen de medewerkers vanuit de verschillende afdelingen in beide organisaties.            
Win-win dus. 

Er is gaandeweg ook een bijzonder initiatief ontstaan. Het Cirkant–Ouder–Team - of kortweg ’t COT -                
lijkt geboren. In de schoot van de vormingssessies ‘met je kind in de hulpverlening’ groeide nagenoeg                
spontaan een ouderplatform. Ouders in begeleiding (of zelfs na begeleiding) komen op regelmatige             
tijdstippen samen, gemengd vanuit Cirkant en Ciris, aangestuurd door een contextbegeleider van Ciris.             
Steeds draait het rond ‘ouder zijn’ en ‘hulpverlening’ zonder te vervallen in casuïstiek. Een eerste               
feedbackmoment heeft reeds plaatsgevonden: begeleiders van beide organisaties werden door het           
Cirkant–Ouder–Team uitgenodigd om met de ouders in interactie te gaan rond hulpverlening,            
begeleidershouding, gevoelens, … Zeer boeiend en vooral beklijvend!  

 
VORMINGSTRAJECT MEDEWERKERS CIRKANT-CIRIS 

Om een kwaliteitsvolle contextbegeleiding te kunnen bieden, is investeren in je medewerkers            
uiteraard ook erg belangrijk. Naast de inzet van Vicky en de gezamenlijke ouderwerking, is er ook                
geïnvesteerd in vorming: externe vorming, in company vorming en interne methodieken- teams of             
WWW’s (wissel-werk-workshops). 

Er wordt gestreefd naar 5 vormingsdagen per jaar per FTE. We trachten een aangestuurd aanbod te                
doen adhv in company vorming, maar laten eveneens ruimte aan de medewerkers om individueel aan               
te sluiten bij externe vormingen. Ook daar zien we vaak een contextueel geïnspireerde keuze. 

 

“Het vormingsaanbod is meer uitgebreid en bovendien             
boeiend door de interacties met de andere afdelingen.” 
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In company hebben we tijdens het innovatief project vooral ingezet op het thema ‘context-              
begeleiding’. Over afdelingen en organisaties heen is meermaals een aanbod gedaan zodat een ruim              
aantal medewerkers van eenzelfde contextueel bad heeft kunnen genieten. In totaal hebben 19             
medewerkers van Ciris samen met 29 medewerkers van Cirkant deelgenomen aan volgende            
meerdaagse vormingen: 

- Signs of Safety (2014) 
- Bindkracht (2015-2016) 
- Introductie in de contextuele hulpverlening en supervisie voor contextbegeleiders door Leren           

over Leven (2016-2017) 
 
Naast externe vormingen en in company vormingen is        
er in Cirkant en Ciris – elk op hun manier – een intern             
‘vormingsparcours’ ontstaan. Op geregelde tijdstippen     
worden er methodiekenteams en    
wissel-werk-workshops (WWW’s) georganiseerd:   
medewerkers organiseren een vormingsmoment voor     
een beperkte groep geïnteresseerde collega’s (max 20       
deelnemers) om samen enkele uren aan de slag te         
gaan, vaak aansluitend op een gezamenlijk      
brooddozen- moment. Sinds het innovatief project      
wordt dit niet alleen over de afdelingen maar ook over de organisaties heen georganiseerd. Enkele               
voorbeelden van thema’s die we hebben behandeld:  

- Netwerkontwikkeling en Netwerkactivering: Hoe ga je aan de slag met de ruimere context?             
Wat als er geen context lijkt te zijn?  

- Ethisch schakelen, verlengen en prioriteren: Hoe gaan we om met schakelingen, verlengingen            
en prioriteiten? Wanneer kan je een gezin loslaten? Hoe belangrijk is continuïteit in de              
hulpverlening? Hoe kan je doorstroom vergroten?  

Vanuit een gezamenlijk methodiekenteam is een nota ‘ethisch schakelen’ ontstaan die in beide             
organisaties geïmplementeerd is.  Meer info: zie bijlage. 

- Kansen & risico’s: Hoe kijk je naar een gezin? Zie je vooral kansen? Of zie je veeleer de risico’s?                   
Waar ga je mee aan de slag? Hoe kijken naar de balans tussen veiligheid en onveiligheid? 

- Het vlaggensysteem & Buiten de lijnen (Sensoa): Seksueel gedrag correct leren inschatten, hoe             
ga je hiermee aan de slag? Toegelicht door gevormde collega’s.  

Door de deelnemers worden methodiekenteams en WWW’s ervaren als een verrijking, een moment             
om vanuit verschil tot verbinding te komen. Er wordt gevraagd om deze formule met meer regelmaat                
in te zetten omdat het een mooi platform is om tot dialoog te komen. Bovendien kunnen op deze                  
manier methodieken en procedures over de ganse organisatie heen geïmplementeerd worden. 

Opnieuw is er duidelijk voor gekozen om deze vormingstrajecten over de afdelingen en organisaties              
heen uit te bouwen zodat medewerkers elkaar kunnen ontmoeten, elkaars basishouding leren kennen,             
expertise delen, visies uitwisselen, dezelfde (hulpverlenings-)taal leren spreken, enz.  
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c) Finalisering van de samenwerking in één organisatie  

 
Het innovatief project is, naast de sterke inhoudelijke doelstellingen, ook bedoeld als eerste concrete              
aanzet om te onderzoeken of - en hoe - er tussen een private en een publieke organisatie (in aanvang                   
Cirkant vzw en OCMW begeleidingstehuis Sint-Isabella) bestuurs- matige samenwerking mogelijk is,           
tot en met finaal te groeien naar één organisatie.  
 
Naast dus de intensieve en concrete inzet op de inhoudelijke samenwerking zijn er tegelijkertijd              
stappen ondernomen om ook de structurele samenwerking tussen Sint-Isabella en Cirkant te            
faciliteren.  

 
OPRICHTING VAN CIRIS VZW 

Waar de inhoudelijke samenwerking vlot van start ging, waren er voor de bestuurlijke samenwerking              
randvoorwaarden te vervullen om de publieke organisatie Sint-Isabella zodanig te herstructureren om            
een overgang naar een vzw structuur - zoals we die kennen in Cirkant - mogelijk te maken.  
 
In overleg tussen OCMW Arendonk, Cirkant vzw en Welzijnszorg Kempen is geopteerd om een nieuwe               
vzw op te richten om het OCMW begeleidingstehuis Sint-Isabella te verzelfstandigen, om nadien naar              
een fusie te kunnen gaan tussen Cirkant en die nieuwe vzw.  
 
Op 01-12-2014 vond de oprichtingsvergadering van Ciris vzw plaats, ingericht door vier organisaties:             
OCMW Arendonk, Welzijnszorg Kempen, Cirkant vzw en ’t Kader vzw. De overdracht van personeel en               
erkenning werd nog enkele maanden uitgesteld zodat er ruimte was voor het nieuwe bestuur om de                
vzw juridisch verder vorm te geven. De effectieve opstart en de overdracht van het personeel en                
erkenning van Sint-Isabella naar Ciris vzw is gerealiseerd op 01-04-2015. Alle medewerkers hebben een              
nieuw contract aangeboden gekregen in Ciris vzw, met uitzondering van de vastbenoemde            
medewerkers – voor deze categorie is een detachering uitgewerkt in samenwerking met OCMW             
Arendonk. Voor personeelsbeleid en boekhouding biedt Welzijnszorg Kempen de nodige          
ondersteuning aan de nieuwe vzw.  
 
Een nieuwe organisatie, een nieuwe naam … Samen met de medewerkers en de inrichtende partijen is                
er gezocht naar een nieuwe naam voor de organisatie. Na veel wikken en wegen zijn we uitgekomen                 
bij Ciris: een samenvoeging van Cirkant en Isabella, maar tegelijkertijd ook een afkorting van een               
krachtige slagzin: Cirkels in Samenwerking. Een basishouding om na te streven, zowel op casusniveau,              
op netwerkniveau als op bestuursniveau. 
 
In het samenwerkingsprotocol van Ciris vzw is als finale doelstelling het volgende opgenomen:  

 
Volledige operationele en bestuursmatige samenwerking /  
fusie van de nieuwe vzw en vzw Cirkant  tot één organisatie  

(streefdatum : 31/08/2017, einde looptijd innovatieproject AJW) 
 
Maar de fusie in de structuren bekrachtigen om tot 1 vzw te komen blijkt meer hindernissen                
(cultuurverschillen?) te bevatten dan oorspronkelijk gedacht, zeker omdat op de werkvloer de            
samenwerking in feite klaar ligt na 3 jaar innovatief project. Ciris vzw is op dit moment een mooi                  
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resultaat van een lange zoektocht om vanuit een publieke organisatie naar verzelfstandiging te             
evolueren. Het leek ook een goede techniek om vervolgens 2 vzw’s te kunnen laten samengaan. De                
weg die we hierin tot nog toe hebben afgelegd en een concrete stand van zaken wordt verder                 
beschreven onder ‘fusiecommissie’.  
 

GEZAMENLIJK DIRECTIE- OVERLEG TUSSEN CIRKANT EN CIRIS 
Vanaf de opstart van het innovatief project is er een gemengd directieoverleg ontstaan. De directie van                
Ciris sluit aan bij het reeds bestaande directieoverleg in Cirkant. Aan het directieoverleg nemen              
volgende functies deel: 

● Directie Cirkant 
● Directie Ciris 
● Coördinatoren van de afdelingen Cirkant 
● Beleidsmedewerker Cirkant 

 
De wekelijkse agenda is steeds goed gevuld met volgende thema’s:  

● Personeelszaken 
● Bestuur en uitbouw 
● Interne werking 
● Sectorale en regionale werking 
● Vertegenwoordigend werk 

 
Gedurende het project stellen we meer en meer vast dat dit een essentieel overlegorgaan is om in een                  
ruime organisatie overzicht te blijven houden op de verschillende deelwerkingen. Het innovatief            
project is een thema dat zich toont doorheen de verschillende agendapunten. Ciris beweegt zich op               
tweeërlei niveau in dit overleg: enerzijds als autonome organisatie naast Cirkant, anderzijds als             
afdeling naast de andere afdelingen in Cirkant (zie organogram, p.7). 
 
 

GEMENGDE WERKGROEPEN EN VERGADERINGEN CIRKANT-CIRIS 
Naar analogie met het directieoverleg hebben we de gemengde vergaderingen en werkgroepen verder             
uitgebreid in het tweede projectjaar. Er werd reeds melding gemaakt van een trajectgroep, een              
regiegroep en een gemengde ouderwerking, maar daar stopt het niet … 

 

“Ruimer kader, meer brillen, minder eiland …” 
 

Medewerkers van Cirkant en Ciris vinden elkaar ondertussen in tal van overlegmomenten: 

● Teambegeleidersoverleg (TBO) 
● Middenkaderoverleg (MO) 
● Werkgroep SGOG 
● Werkgroep decreet rechtspositie 

● Q-werking in samenwerking met MO 
● Veiligheidsbeleid 
● Gemengde ouderwerking 
● Trajectgroep 

 
Innovatief project Cirkant -  Ciris  |  2014-2017  

 
15 



    

● Regiegroep 
● CIRkantclub 
● Overleg mbt uurroosters 

● Overleg mbt arbeidsreglement en    
arbeidsorganisatorische afspraken 

● Overleg omtrent stage 
● … 

 
 

“Door de bewuste keuze om van onderuit - in de dagelijkse werking, op de                           
werkvloer - samen te werken en te leren, leren medewerkers elkaar en elkaars                         
werking op een organische manier kennen. Waar in het eerste projectjaar nog                       
veel tijd ging naar kennismaking en het expliciet delen van de eigen                       
missie/visie, is er gaandeweg spontaan meer ruimte ontstaan om de verschillen                     
tussen de afdelingen te leren kennen en elkaars ‘bril’ te gebruiken om vanuit                         
een andere hoek naar situaties te kijken … Dit brengt vooral verrijking en                         
begrip met zich mee, meer dan weerstand of een defensieve houding.” 

 

GEZAMENLIJK PERSONEELSMANAGEMENT 
Tijdens het innovatief project is er ook gewerkt naar een meer eenvormig personeelsbeleid. In eerste               
instantie is er een vergelijkbaar arbeidsreglement uitgeschreven voor de nieuwe vzw Ciris aangevuld             
met vergelijkbare arbeidsorganisatorische afspraken. Verder hebben we het aanwervingsbeleid         
benaderd als ware we reeds één organisatie: een vacature binnen Cirkant of Ciris wordt telkens               
kenbaar gemaakt in beide organisaties zodat er meer doorgroei kan ontstaan. De eerste gemengde              
loopbanen en doorstroommogelijkheden voor medewerkers zijn reeds realiteit. 

Ook de urenpakketten van sommige medewerkers werden verruimd om beide organisaties ten dienste             
te kunnen zijn. Zo is er een administratieve medewerker tewerkgesteld in beide organisaties om van               
binnenuit zicht te krijgen op de concrete werking. Van daaruit ontstaat de gelegenheid om stap voor                
stap administraties op elkaar af te stemmen. Ook mbt technische dienst en ICT is deze beweging                
ingezet. 
 

      FUSIECOMMISSIE  

Naast de vele concrete stappen op de werkvloer, op directie- en stafniveau, is er in het tweede                 
projectjaar ook op bestuurlijk niveau kennisgemaakt tussen beide raden van bestuur en wordt een              
fusie-nota goedgekeurd op een gezamenlijke RVB in maart 2016. Een fusiecommissie wordt formeel             
opgericht en komt een eerste keer samen in mei 2016. Binnen de fusiecommissie kunnen              
fusiewerkgroepen opgericht worden rond deelthema’s: zo is er een werkgroep rond           
personeelsthema’s en een werkgroep rond de accommodatie aan de slag gegaan. In de fusiecommissie              
zitten afgevaardigden van OCMW Arendonk, Welzijnszorg Kempen en Cirkant. 

In eerste instantie is in de fusienota een tijdspad uitgetekend waarin we hoopten te landen op                
31/12/2016. In de fusie-werkgroep ‘personeel’ kunnen snel vorderingen gemaakt worden dankzij de            
afstemming tussen beide arbeidsreglementen en loonvoorwaarden, hetgeen reeds was         
uitgediscussieerd bij de oprichting van Ciris vzw. In de fusie-werkgroep ‘gebouwen’ liggen concrete             
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voorstellen ter tafel die voldoende transparant zijn om volgende stappen te kunnen zetten. Op              
bestuurlijk vlak echter lijken we als private en publieke organisatie een erg verschillende taal te               
spreken … Hoewel de oprichting van vzw Ciris al een verzelfstandiging is tov de initiële OCMW                
werking, is Ciris in zijn bestuurssamenstelling een vzw van verschillende rechtspersonen: OCMW            
Arendonk, Welzijnszorg Kempen en vzw Cirkant.  

Bij de oprichting van vzw Ciris is dit een logische keuze, een eerste stap in de richting van                  
verzelfstandiging vanuit een lokaal bestuur naar een private vzw. Gaandeweg echter, blijkt tijdens de              
fusiebesprekingen dat de verschillende partijen vanuit een andere bestuurscultuur naar de           
samenstelling van een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur kijken. Voor OCMW Arendonk              
en Welzijnszorg Kempen is een participatie 'als rechtspersoon' een evidentie en dus een deelname aan               
de bestuursorganen via gemandateerde verkozenen. Voor vzw Cirkant is het vanzelfsprekend om deel             
te nemen aan de bestuursorganen ‘als natuurlijk persoon', los van enige mandatering.  

Ongeacht de discussie over de bestuursorganen lukt het wel vrij snel om een keuze te maken in de                  
meest aangewezen organisatiestructuur. Er wordt niet gekozen voor een nieuw in te richten             
overkoepelende organisatie. Alle partijen opteren ervoor om de werking en erkenning van Ciris in te               
bedden in vzw Cirkant. Op basis van dit idee wordt er ook een voorstel uitgewerkt omtrent de                 
vertegenwoordiging van Ciris in de bestuursorganen van vzw Cirkant: er wordt voorgesteld om te              
werken naar een 100 % nieuwe samenstelling van bestuur, met 25 % participatie vanuit Ciris (20 leden                 
AV waarvan 5 leden vanuit Ciris). Dit voorstel wordt door alle partijen aanvaard.  

De discussie rond de opname van rechtspersonen in vzw Cirkant is een eerste te nemen klip. Zowel                 
OCMW Arendonk als Welzijnszorg Kempen zijn vragende partij om als rechtspersoon lid te worden van               
Cirkant. Voor Cirkant is lidmaatschap en samenstelling van bestuursorganen altijd een zorgvuldige            
interne strategische oefening geweest om een verscheidenheid aan expertise en continuïteit, via            
persoonlijke engagementen en niet via mandatering, te waarborgen. Cirkant motiveerde deze keuze: 

● behoud van snelle beslissingsprocedures en vlugge besluitvorming; 
● zorgvuldige interne en externe communicatie van bestuurlijke informatie en besluiten; 
● keuze van bestuurders en leden op basis van expertise domeinen; 
● keuze voor een pluralistische en politiek neutrale organisatie; 
● bestuurscontinuïteit. 

OCMW Arendonk motiveert de vraag om als rechtspersoon lid te worden van Cirkant eveneens: 

● wettelijk nodig om als OCMW te participeren owv zowel patrimonium- als personeels-            
belangen die nog spelen; 

● historische verbondenheid van het OCMW met (St-Isabella) Ciris; 
● Ciris is gehuisvest in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW; 
● link met statutaire personeelsleden die nog bestaat voor een aantal mensen. 

Omwille van deze motivatie, is ook Cirkant akkoord gegaan met de toetreding van één rechtspersoon               
in hun bestuursorganen, nl. OCMW Arendonk, net o.w.v. die historische en lokale verankering. Aan              
Welzijnszorg Kempen is aangeboden om vanuit die structuur iemand als natuurlijk persoon te laten              
participeren, maar niet als rechtspersoon.  

Welzijnszorg Kempen motiveert echter ook de vraag om toe te treden als rechtspersoon: 
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● een sterke regionale organisatie, actief mee de overgang naar Ciris gefaciliteerd en zo nauw              
betrokken bij het lopende fusietraject; 

● uitbouw van een sterke regionale jeugdhulp is een belangrijk strategisch issue voor WZK; 
● WZK kan brede expertise binnenbrengen en een breed regionaal netwerk. 

In een volgende fase heeft OCMW Arendonk het voorstel gedaan om één van de zitjes van Ciris (25 %                   
participatie / 3 bestuurders en 5 leden) aan Welzijnszorg Kempen als rechtspersoon aan te bieden,               
mits evaluatie op de AV 2 jaar na de fusie.  

Omdat de gesprekken moeizaam verlopen is er geopteerd om een externe voorzitter voor de              
fusiecommissie te zoeken zodat alle partijen in de vergaderingen zichzelf ten volle kunnen             
vertegenwoordigen. Hiervoor is Erik Minne van Thomas More Geel aangetrokken. 

In een volgende stap in de onderhandelingen is Cirkant akkoord gegaan met het voorstel van OCMW                
Arendonk: een toetreding van Welzijnszorg Kempen als rechtspersoon voor de periode van 2 jaar,              
gevolgd door een evaluatie op de algemene vergadering. Ook voor Welzijnszorg Kempen is dit een               
aanvaardbaar voorstel. 

Dit betekent dat er op dat moment (mei 2017) een akkoord lijkt over: 

● Cirkant vzw wordt behouden als structuur; 
● Ciris zal hierin participeren met 5 leden en 3 bestuurders; 
● toetreding van 2 rechtspersonen, namelijk OCMW Arendonk en Welzijnszorg Kempen 

 
En dan blijkt de spraakverwarring compleet! Elke partij blijkt vanuit zijn eigen achtergrond en cultuur               
naar dit akkoord te kijken: 

● Voor Cirkant: 2 rechtspersonen (OCMW Arendonk en WZK) elk met 1 lid en 1 bestuurder, en                
daarnaast 3 natuurlijke personen door Ciris aan te duiden als lid en nog 1 natuurlijke persoon                
als bestuurder.  

● Voor OCMW Arendonk: alle leden en bestuurders zijn rechtspersonen, waarvan 4 leden en 2              
bestuurders aangeduid door OCMW Arendonk en 1 lid en 1 bestuurder door Welzijnszorg             
Kempen.  

Ondertussen lopen de contacten verder, de wil om dit alsnog te deblokkeren is bij alle partijen                
aanwezig. Maar het einde van het innovatief project is een timing die we niet kunnen halen … we                  
schuiven in ieder geval naar einde 2017. Uiteraard houden we het Agentschap Jongerenwelzijn op de               
hoogte en gaan graag in gesprek indien er vragen zijn ivm het gelopen parcours.  
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3. RESULTATEN EN EFFECTMETING VAN HET INNOVATIEF           
PROJECT 

 
Drie jaar innovatief en intensief samenwerken biedt heel wat resultaten op verschillende            
kwaliteitsdomeinen. Bij het uitschrijven van het innovatief project hadden we ons enkele vragen             
gesteld bij de gestelde doelen:  

● Kunnen we doorstroom versnellen door extra in te zetten op contextbegeleiding?  
● Kan een vlotte en tijdige doorschakeling naar een crisisverblijf een langdurige residentiële            

opname voorkomen?  
● Kan het innovatief project een structurele verankering van een private en publieke organisatie             

in één vzw faciliteren? 

We tonen graag een beknopt overzicht van een aantal in het oog springende resultaten. 
 

EFFECTEN VAN EEN EXTRA FOCUS OP CONTEXTBEGELEIDING IN CIRIS 
We vroegen ons af of in Ciris het effect van de extra focus op contextbegeleiding meetbaar is. En welke                   
metingen moeten dan worden uitgevoerd? Of hoe kunnen we kwalitatief de effecten vaststellen? We              
stellen vast dat face-to-face-uren vlot worden behaald in Ciris. In 2015 behalen we een benutting van                
116%, in 2016 een benutting van 117%. Deze resultaten liggen niet merkelijk hoger dan voorheen.               
Mogelijk is de inzet wel veranderd: waar individuele begeleiders voorheen vooral           
face-to-face-contacten hadden met de jongeren zelf, hebben ze nu ook meer en meer rechtstreekse              
contacten met de context. In de benuttingsgraad van de module verblijf zien we wel een duidelijke                
tendens: 

 
 

Opmerking: in deze benuttingsgraad zijn enkel de cijfers van de reguliere module verblijf geteld, niet de 
overnachtingen in kader van (kortdurende) crisisopvang. 
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We zien in 2015 een geleidelijke daling van de benutting, die in 2016 consequent wordt verdergezet. In                 
2017 zien we opnieuw een lichte stijging, maar steeds nog beduidend lager dan de cijfers van voor het                  
innovatief project. Deze stijging in 2017 valt voornamelijk te verklaren door het opstarten van nieuwe               
hulpverleningstrajecten. Op de instroomlijsten van Ciris vinden we vooral een doelgroep met nood aan              
veilige en vaak perspectief-biedende trajecten. Bij aanvang van een hulpverleningstraject is het dan             
meestal ook niet mogelijk of aangewezen om de kinderen en jongeren veelvuldig in de context te laten                 
verblijven. 
 
Uit cijfers van de benuttingsgraad kunnen we uiteraard niet zuiver concluderen dat kinderen en              
jongeren dan ook effectief meer in de context verblijven. De cijfers van de benuttingsgraad worden               
evenzeer beïnvloed door bezettingsgraad, externe kampen of vakanties, ont- vluchtingen,          
hospitalisaties, time- out, … Volgende grafiek geeft een meer genuanceerd beeld over het verblijf van               
kinderen en jongeren in de eigen context: 
 

 
 

Opmerking: de gegevens van 2017 omvatten slechts de gegevens van de eerste twee kwartalen. Op 30/06/2017                
hebben 30% van de overnachtingen in de context plaatsgevonden. Dit cijfer zal op jaarbasis normalerwijze nog                
stijgen omwille van de hoge  cijfers ‘overnachtingen in de context’ in de zomervakantie. 
 
Uit deze grafiek blijkt dat er een sterke samenhang is tussen de daling in de benuttingscijfers en de                  
stijging van het aantal overnachtingen in de context. We durven deze cijfers zien als een duidelijk                
resultaat van het innovatief project. 
 
Naast cijfers, merken we dat er een aantal vanzelfsprekendheden in vraag werden gesteld en nu plaats                
hebben geruimd voor andere vanzelfsprekendheden:  
 

● Individuele begeleiders hebben niet enkel de leefgroep als werkdomein maar ook - en vooral -               
de context. Elke individuele begeleider tracht zelf in de context te komen om een minimaal               
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zicht en aanvoelen te krijgen van de thuissituatie (ipv enkel de contextbegeleider/            
familiebegeleider). 

● De focus wordt gelegd op het creëren van kansen in de context. Waar er in een residentiële                 
setting vaak (zorg)taken worden overgenomen door begeleiders - al is het maar omwille van              
organisatorische en praktische redenen - wordt nu telkens expliciet de vraag gesteld wie welke              
taak op zich zal nemen: de context of de begeleiding. Graag willen we er van uitgaan dat de                  
context in de mate van het mogelijke zelf zoveel mogelijk taken op zich neemt. Enkel indien                
nodig en in overleg met de context, worden taken overgenomen door begeleiders. We denken              
hierbij aan een doktersbezoek, schoolcontacten, kledij, kapper, enz. 

● Ouders zijn meer en meer aanwezig in de leefgroep. Afhankelijk van de situatie, kunnen              
ouders huiswerk mee begeleiden, kinderen in bad doen of te slapen leggen, eventueel samen              
koken, een spelletje spelen, … Uiteraard moet dit goed afgestemd worden in de volle drukte               
van een leefgroepwerking.  

 
Zo stellen we vast dat het innovatief project en de extra focus op contextbegeleiding zowel cijfermatig                
als kwalitatief heel wat veranderingen teweeg heeft gebracht. 
 

EFFECTEN OP HET HULPVERLENINGSTRAJECT VAN GEZINNEN 
 
We stellen ons de vraag of het extra inzetten op contextbegeleiding ook effect heeft op het                
hulpverleningstraject. We zien in eerste instantie echter weinig verschillen. Ook voor het innovatief             
project was het al de doelstelling om kinderen en jongeren terug naar huis te oriënteren. Bovendien                
zijn de cijfers zo beperkt dat het te voorbarig is om hieruit conclusies te trekken. 
 
 

 

 

Heeft het innovatief project een effect op de duur van het hulpverleningstraject? Kan het innovatief               
project de doorstroom versnellen?     Onderstaande grafiek geeft een eerste inkijk: 
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We zien al sinds een aantal jaren een duidelijke daling in begeleidingsduur. In 2015 en 2016 - tijdens                  
het innovatief project - zien we dat dit wordt bevestigd. Uit deze eerste cijfers lijkt het er sterk op dat                    
het innovatief project de doorstroom versneld. Uiteraard zullen we moeten afwachten of dit ook de               
volgende jaren bestendigd kan worden. 

 
We durven opmerken dat in Ciris vooral wordt gestart met een doelgroep waar in eerste instantie                
vooral perspectief-biedend aanbod noodzakelijk lijkt te zijn. Toch lukt het om ook in deze dossiers               
perspectief-zoekend te werken en samen met de jongere en het gezin/de context te zoeken op het                
opnieuw ontdekken en benutten van kansen. Bovendien werd de nota ‘Ethisch schakelen, prioriteren             
en verlengen’ geïmplementeerd in de teams, een tool die aanzet om telkens nauwgezet stil te staan bij                 
schakelingen, verlengingen of stopzettingen van hulpverleningstrajecten (meer info: zie bijlage - “Nota            
Ethische vragen vóór Schakelen - Verlengen - Prioriteren”). 
 
 

EFFECTEN VAN DE SCHAKELMOGELIJKHEDEN TUSSEN BEIDE ORGANISATIES 
 
Door de schakelmogelijkheden uit te breiden naar twee organisaties zien we dat het aanbod naar de                
gezinnen ontzettend wordt verruimd. Alhoewel we allemaal trachten vraaggestuurd te werken merk je             
toch dat je sneller de brede mogelijkheden ziet omdat het aanbod ruimer is. Waar bij aanvang van het                  
project vooral het innovatief bed in the spotlights stond, merken we op dat geleidelijk aan de ganse                 
waaier van modules en expertises mogelijkheden biedt. Soms leidt dit tot een schakeling, op andere               
momenten tot een intensieve samenwerking.  
 

● op vraag van Cirkant: Innovatief bed in Ciris  (6x)  
● schakeling laagintensieve CB (Ciris) naar breedsporige CB (Cirkant) 
● uitstroom verblijf (Ciris) naar breedsporige CB (Cirkant) 
● inhoudelijke samenwerking CB-AW (Cirkant) met module verblijf (Ciris) ikv         

zelfstandigheidstraject 
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● doorstroom verblijf verticaal (Ciris) naar verblijf horizontaal (Cirkant) 
● doorstroom verblijf (Ciris) naar studiowonen (Cirkant) 
● doorstroom verblijf (Ciris) naar CB-AW (Cirkant) 
● doorstroom verblijf (Ciris) naar intensieve CANO- begeleiding (Cirkant)  (2x) 

 
● samenwerking vanuit module verblijf (Ciris) met projectendienst DOTT (Cirkant) 
● time-out (Cirkant) op vraag van de module verblijf (Ciris) (3x) 
● time-out (Ciris) op vraag van de module verblijf (Cirkant) (2x) 
● driedaags project met ganse leefgroep en de eigen leefgroepbegeleiding (Ciris), voorbereid           

met projectendienst DOTT (Cirkant) (meer info: zie bijlage - “Ciris op Time-Out”)  
 
Kunnen we stellen dat ‘langdurige residentiële opnames’ worden vermeden door aan het mobiele             
aanbod van Cirkant de mogelijkheid tot tijdige en vlotte schakeling naar crisisopvang of tijdelijk              
residentieel verblijf toe te voegen? Het is een vraagstelling die we bij aanvang van het innovatief                
project hebben gesteld. Het lijkt wat voorbarig om conclusies te trekken maar volgende vaststellingen              
kunnen wel worden gedaan: 
 

● Het innovatief bed werd 6x ingezet waarbij dit 2x heeft geleid tot een reguliere module verblijf                
in Ciris. 4x was het een tijdelijk aanbod om crisissituaties te ontmijnen en tijdelijk veiligheid te                
installeren. 

● De meeste schakelmogelijkheden worden ingezet naar een minder ingrijpend traject of een            
meer op maat gesneden aanbod. 

 
 

FEEDBACK VANUIT EEN OVERLEG MET DE JEUGDRECHTERS EN HET NIEUWE CIRIS 
De jeugdrechters denken er vooral aan om Ciris in te zetten bij complexe problematieken waarbij               
kinderen of jongeren gedurende geruime tijd een tweede nestje nodig hebben maar daarbij goed              
wetend dat Ciris met de ouders op pad blijft gaan en kansen blijft geven. Voor de jeugdrechters is dit                   
een heel opvallend gegeven: hoe moeilijk ook, Ciris blijft op pad gaan met de ouders, blijft zoeken naar                  
mogelijkheden tot samenwerking, zelfs in erg precaire situaties. Het valt hen op dat er naar de                
gezinnen wordt geluisterd, dat gezinnen tijd krijgen om in hun eigen tempo de weg mee af te leggen                  
en dat levert resultaten op, zelfs bij gezinnen met veel weerstand.  

 
De jeugdrechters zijn heel tevreden dat we een perspectiefbiedend aanbod hebben maar toch steeds              
perspectiefzoekend aan de slag gaan. Vanuit de jeugdrechtbank wordt er expliciet gevraagd om deze              
mind-set overeind te houden want het is een erg waardevolle manier van werken.  

 
Wanneer we deze kijk van de jeugdrechters naast de nota Jeugdhulp 2.0 plaatsen, durven we te                
denken dat er voor Ciris een duidelijke rol lijkt weggelegd in het aanbod voor (jonge) kinderen in                 
precaire situaties waarvoor een warme opvang moet worden voorzien. Bovendien durven we ons de              
vraag stellen of in de fusie Cirkant-Ciris dit niet nog steviger uitgewerkt zou kunnen worden, namelijk                
een ondersteunend warm verblijf gecombineerd met een sterke contextgerichte &          
perspectiefzoekende begeleiding. 
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HET SPREKEN VAN EENZELFDE TAAL … 

Door elkaar over de organisaties heen tegen te komen, hebben we eenzelfde taal leren spreken:               
casusgerichte samenwerking, gezamenlijke vorming, een directieoverleg (DO), middenkader- overleg         
(MO) of teambegeleidersoverleg (TBO), overkoepelende ouderwerking, methodieken- teams en         
www’s, een regiegroep, tal van werkgroepen, zelfs een CIRkantclub … 

Uiteraard ontstaan vanuit deze vele samenwerkingsverbanden mooie resultaten: een ethische code           
omtrent prioriteren, verlengen en schakelen wordt over de organisaties heen toegepast, het beleid             
SGOG wordt één gezamenlijk document, arbeidsreglementen en organisatorische bundels zijn op           
elkaar afgestemd, het kwaliteitsverslag - nog apart ingediend maar - éénduidig uitgewerkt, … 

Ook in kader van het kwaliteitsbeleid hebben we getracht om aan eenzelfde taal te werken: prose,                
kwaliteitsverslagen met zelfevaluaties, waarderend onderzoek en projectfiches, EFQM met eclairs en           
petit-fours, … Niets is ons nog vreemd. Het kwaliteitsbeleid wordt over beide organisaties heen              
aangestuurd door een stafmedewerker en de MO. Het heeft geresulteerd in een gezamenlijke Q-dag              
met alle medewerkers van Cirkant en Ciris in 2016 en wordt gevolgd door een een denk- en doe-dag                  
rond Missie & Visie in het najaar van 2017.  
 

 
 

EENZELFDE TEAM … 
Niet alleen eenzelfde taal, maar soms lijkt het zelfs eenzelfde team. 

Geleidelijk aan is Ciris aangesloten bij de CIRkantclub, een bende enthousiastelingen die jaarlijks een              
informele personeelsactiviteit voorbereid. Ipv elk een eigen feestje te vieren, is er voor gekozen om               
samen aan de slag te gaan. Met zeer amusante resultaten tot gevolg ... 
Bovendien noemt Ciris niet enkel Ciris omwille van de mooie slagzin ‘Cirkels in Samenwerking’ maar is                
ook letterlijk een samentrekking van Cirkant en Isabella. Van bij aanvang is er voor geopteerd om                
samen naar buiten te treden en dit heeft zijn effect. Door eveneens samen een gedragen               
uitbreidingsdossier in te dienen voor de module LiCB-12 en het later samen vorm te geven, kon dit nog                  
meer kracht worden bijgezet. Ook extern tonen we ons meer en meer als één team. 
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EENZELFDE PERSONEELSBELEID … 
Vanaf de oprichting van Ciris vzw wordt er gestreefd naar een gelijkaardig personeelsbeleid. Dit              
betekent dat er met het personeel, de vakbond, OCMW Arendonk als oorspronkelijke werkgever en              
Ciris duchtig onderhandeld is. Vanuit het bestuur van Ciris vzw vinden we het belangrijk om van bij                 
aanvang te streven naar dezelfde loonvoorwaarden als in Cirkant. Met de doelstelling om naar één               
organisatie te groeien kunnen loonvoorwaarden beter onmiddellijk helder zijn. Omdat ook de            
medewerkers van Ciris het belang van de fusie erkennen, zijn ook zij er samen met de vakbond in                  
geslaagd om de onderhandelingen flexibel en respectvol aan te gaan. Dit heeft kunnen resulteren in               
een gelijkaardig arbeidsreglement en gelijkaardige arbeids- organisatorische afspraken in beide          
organisaties. Al snel hebben we er ook voor geopteerd om het aanwervingsbeleid te herschrijven.              
Wanneer er een vacature is in één van de organisaties, kan er vanuit beide organisaties ‘intern’                
worden gesolliciteerd. Dit betekent ook samen vacatures uitschrijven, samen sollicitatieprocedures          
uittekenen, samen jureren en samen beslissen. Het verruimt de mogelijkheden van jobrotatie            
aanzienlijk. De eerste ‘jobswitchers’ zijn al bekend. 

 

EENZELFDE ORGANISATIE … 
Vanuit bovenstaande evaluaties kunnen we alleen maar concluderen dat het innovatief project een             
stevige meerwaarde heeft betekent voor de gezinnen in begeleiding én voor de medewerkers van              
Cirkant en Ciris. Alles lijkt klaar om de laatste stap naar een effectieve fusie te kunnen zetten. We                  
willen de betrokken besturen dan ook van harte uitnodigen om samen met ons deze sprong te wagen. 

Enkele sfeerbeelden uit “de fusiefabriek”, 
een hartverwarmende energizer op onze gezamenlijke Q-dag.  

 

         

Het doel:  

met z’n allen de fusie beklinken in minder dan één minuut.  
 

       

Het resultaat ziet u hier:  80 collega’s gingen de uitdaging aan … (the movie)  
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EENZELFDE FILMPJE … 
De uitdaging:  

“Beste RvB’s van Cirkant & Ciris, de collega’s dagen jullie uit om voor het einde van 2017 

eenzelfde filmpje aan ons allen te sturen waarin beide RvB’s de fusie beklinken  

in minder dan één minuut! Gaan jullie deze uitdaging aan?” 

 
 
 
 

4. BESLUIT 
 

Inhoudelijk wordt er in het innovatief project voor gekozen om de focus te leggen op één thema:                 
contextbegeleiding. Een thema dat in beide organisaties op een andere manier wordt ingezet en              
waarrond we gedurende drie jaren hebben getracht van elkaars visie en expertise te leren. En - zoals u                  
kon lezen - met mooie resultaten tot gevolg. 

Formeel hebben we vooral ingezet op ontmoeting: door op vele verschillende manieren            
ontmoetingsmomenten te installeren waarbij medewerkers over afdelingen en organisaties heen met           
elkaar kunnen kennismaken, samenwerken, discussiëren, brainstormen, plezier maken, samen         
vormgeven, … 
 
 

“Deze bottom-up manier van werken blijkt de echte innovatie te zijn, want inhoud en 
expertise op de werkvloer vormen het bindweefsel tussen beide organisaties.”   

 
 
Het innovatief project tussen Cirkant en Ciris is de ideale bodem om de groei naar één organisatie voor                  
te bereiden. Het biedt de mogelijkheden om op de werkvloer samen aan de slag te gaan, medewerkers                 
leren elkaar kennen door gezamenlijke vorming, methodiekenteams, thematische werkgroepen,         
ouderwerking, … Missie en visie komen elkaar tegen in casuïstiek, pedagogische thema’s worden door              
verschillende brillen belicht, regie-vraagstukken worden samen uitgezuiverd, ... We groeien m.a.w.           
vanuit verschil naar verrijking. 
 
Na drie jaar innovatief werken wordt door de medewerkers een sterke nood aangevoeld naar              
‘stabilisatie’. De medewerkers zijn klaar voor de fusie. We wachten nog op de besturen om te                
volgen… 
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Cirkant-Ciris  …  samen op pad. 
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BIJLAGEN: 
 
Ethische vragen vóór verlengen, schakelen en prioriteren 
  
Cirkant-Ciris Methodiekteam / Versie 9 maart 2016 
 

SITUERING 
Als hulpverleners worden we regelmatig geconfronteerd met (nieuwe) vragen voor hulp. Het gaat dan over het                
opstarten en verlengen van hulp of het schakelen naar nieuwe modules. Daarbovenop komen soms vragen over                
het voorrang geven aan verontrustende situaties... kortom: vragen rond verlengen, schakelen en prioriteren             
(vsp) binnen de hulp-regie van Cirkant. 
  
Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden: ze duiden immers op dringende, reëel ingeschatte              
behoeftes die in contrast staan met de lange wachtlijsten en wachttijden van jongeren en gezinnen uit de                 
regio. Daarom kiezen we voor een ethische benadering van de vragen. Dit betekent dat we in groep gaan                  
doordenken adhv. een aantal typevragen over wat nu ‘het juiste handelen’ kan zijn, ook al is de situatie of                   
hulpvraag vaak complex. 
   
ONZE GEDEELDE VISIE OP HULP 
Cirkant en Ciris staan voor kwalitatieve, contextuele hulpverlening aan jongeren en gezinnen met een              
focus op relatie- en netwerkondersteuning. Wij werken waarderend en krachtgericht aan persoonlijke            
ontwikkeling, emancipatie en visie voor opvoeding... 

  
Vanuit deze basisprincipes kiezen we voor: 

- ‘minst ingrijpende’ vormen van hulp. D.w.z. hulp die zo min mogelijk gevolgen draagt voor  
  de positieve ontwikkeling van de jongere, in de gezinssituatie, voor het herstel van relaties… 

  - hulp die ‘zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk duurt’. D.w.z. hulp die zich van bij de  
    start overbodig wil maken 
 
En een basishouding voor hulpverleners vanuit 7 ‘stellingen’: 

● We zijn er ons van bewust dat BJB gespecialiseerde hulp van tijdelijke aard is, die in het beste                  
geval niet nodig is voor een gezin 

● We gaan er van uit dat hulp uit de eigen context en netwerk een authentieke waarde bezit, die                  
professionele hulp nooit kan bieden 

● Geen enkele gezinssituatie benadert de perfectie 
● Onze rol is in de eerste plaats: coachen, motiveren, inspireren, feedback vragen... binnen een              

taak-alliantie met de cliënt. Maar soms moeten we ook aansturen of ingrijpen. 
● Een mogelijke verlenging of schakeling is een (dure) investering én stelt hulpaanbod voor andere              

wachtenden tijdelijk uit 
● Evolutie en beweging ontstaan ook door onze rol aan te passen of afstand in te bouwen. 
● Onze collega’s hebben vanuit hun positie een objectieve kijk op de situatie... én op ons. Een goed                 

besluit kent  vele raadgevers. 
 

1 Naast onze ethische vragen, bestaan er ook andere instrumenten om een situatie in te schatten en een beslissing te                    

onderbouwen: vb.  SOS richtlijnen om de  veiligheid in  te schatten,  VGF(O)  Vragenlijst Gezinsfunctioneren  voor Ouders... 
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HANDLEIDING: VRAGEN DIE BEHOEFTE-VRAGEN HELPEN TE      
BEANTWOORDEN 

   

Ethische vragen beantwoorden is teamwerk 
Het is duidelijk dat er geen sluitende regels zijn om deze vsp-vragen eenvoudig te beantwoorden.               
Daarom willen we deze verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de praktijk leggen, nl. binnen het               
team met betrokken hulpverleners, wat ons meteen volgende voordelen biedt: 

  
-          het team heeft een goed zicht  op de concrete situatie 
-          het team biedt de (kritische) kracht van overleg in teamverband 
-          binnen het team is er coachende zorg naar elkaar toe 
  
Tegelijk voelen we ons vrij om andere mensen uit te nodigen op de bespreking, maar enkel indien ze                  

bijkomende informatie kunnen bieden of kritische vragen kunnen helpen stellen.Het spreekt ook voor zich              

dat we het perspectief van de jongere/ouders/context voldoende ruimte moeten geven in de voorbereiding              

van en vervolg op de teambespreking. 

  
VERLENGEN (OF AFRONDEN?): een vooraf bepaalde periode langer begeleiden 
 
Procedure voor verlenging 
a. De cliënt is op de hoogte: we gaan er van uit dat de cliënt van bij de start goed op de hoogte is van de                          
contouren, doelen en rollen binnen de samenwerking. In die zin zijn ook de module-duur en               
begeleidingstermijn (zie jeugdhulpbeslissing) gekend. 
b. Ruim op voorhand: De afweging over mogelijke verlenging gebeurt ruim voor het einde van de                
begeleidingstermijn (vb. 1 à 2 maanden). 
c. Dit is een teambeslissing: het al dan niet verlengen is teamwerk en resulteert in de gedateerde                 
jeugdhulpbeslissing die in BINC wordt geregistreerd. 
  

Vragen  rond  verlengen 
  

1. Plaats jezelf in een ‘meta-perspectief’ en vertel het verhaal van de hulpverlening adhv. een beknopte                
verhaallijn met significante evoluties of gebeurtenissen: Wat waren belangrijke doelen bij aanvang? Welke de              
gebeurtenissen en resultaten? 
2. Hoe verloopt de hulpverlening gedurende de laatste maanden? Is er winst behaald? Gaat de de begeleiding                 
‘in millimeters’ of ‘in stappen’ vooruit of achteruit? In hoeverre zijn we als hulpverlening een factor tot                 
instandhouding van de problematiek? 
3. Hoe kunnen we de (evoluerende) rol van de hulpverlener omschrijven? Vb. eerst gids, dan coach, nu                 
supporter aan de zijlijn, of nu een deel van het systeem... 
4. Als we willen verlengen, kunnen er dan nieuwe doelstellingen geformuleerd worden? Wie heeft deze               
geformuleerd? Hoe concreet zijn deze? Hoe kan je de motivatie van de cliënt om tot verandering te komen                  
omschrijven? 
5. Bekijk de casus vanuit het perspectief van ‘afronding’: hoe zouden we kunnen helpen door minder of niet te                   
helpen? Wat zouden we minimaal nog moeten doen vooraleer af te ronden? Wat zou de cliënt i.s.m. het                  
netwerk overnemen? Hoe zou je een afronding uitleggen en motiveren aan de cliënt? Wat zouden we doen                 
moest de mogelijkheid van verlengen er helemaal NIET zijn? 
 
 2 D.i. niet  van  toepassing voor  vb. kinderen  in  residentieel verblijf 
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SCHAKELEN: een nieuwe module aanbieden in combinatie of ter vervanging          

van de huidige 
 

Procedure  voor  schakelen 

d. Doorloop de procedure rond verlengen (a, b en c) 
e. Voorbereiding van het schakelverslag: verzamel argumenten die de ‘waarom’ vraag over schakelen             
helpen beantwoorden. 
f. Verkenning van vervolgaanbod: overleg met betrokkenen rond het nieuw of bijkomend aanbod:             
casuïstieke inschatting, instapcriteria, wachtlijst en wachttijd... 

  
Vragen  rond  schakelen 
  

Overloop alvast vragen 1, 2 en 3 rond VERLENGEN 

6. Zijn er al duidelijk definiëerbare doelstellingen voor het nieuw aanbod? Kunnen we formuleren wat  er 
d.m.v. de nieuwe schakeling bereikt zal worden? Wordt  die visie gedeeld door het betreffende team? 

7. Zijn we ons ook bewust van mogelijke ‘negatieve effecten’ van de schakeling? Vb. afhankelijkheid van hulp                 
versterken, opnieuw een nieuwe hulpverlener en een nieuw proces , eventuele negatieve effecten van              
residentiële opname... Weegt dit op tegen de mogelijke winst-effecten? 
  

PRIORITEREN: een opstart die owv. nauwgezet bepaalde redenen voor springt          

op alle andere wachtenden 
  

Waarom? 
o Bij acute onveiligheid en bedreiging van persoonlijke integriteit van gezinsleden 
o Omwille van een bijzonder belang van continuïteit (vb. bijzondere doorbraak, een cruciale fase...) 
 

Regionaal afgesproken regels 

o Prioriteren is mogelijk bij:  intern schakelen, bij heropstart  (van gekend gezin), bij broers en zussen 
o Externe vragen kunnen door ons géén prior-afweging krijgen (enkel  interne aanmeldingen) 
o Een interne prioritering kan voorrang krijgen op het ritssysteem, dus ook op een externe prior 

 

Procedure  voor  prioriteren 

g.  Analyse rond opstart/verlengen/schakelen van hulp binnen eigen team 
h.  Grondig overleg met betrokken teambegeleider 
i.  Voorbereiding van de motivatie voor ITP/Insisto (indien NRTH) 

 

Vragen  rond  prioriteren 
  

Overloop de vragen rond SCHAKELEN 
  
8. Zijn er (externe) pleitbezorgers voor mogelijke prioritering? Zo ja, wie? Wat zijn hun argumenten? Kunnen ze                 
deze zelf op het team voorleggen? 
9. In hoeverre is er sprake van onveiligheid? Zijn er andere mensen op de hoogte en/of in de nabijheid? Zijn er                     
justitiële en/of politiediensten op de hoogte? 
10. Kunnen al de prior-  argumenten binnen afzienbare tijd (vb.  1 à 2 weken) opnieuw afgetoetst worden? 
11. Waarom precies kan deze hulp-behoefte niet wachten? 
12. Bij  prioritering door heropstart/andere gezinsleden: 

 
Innovatief project Cirkant -  Ciris  |  2014-2017  

 
30 



    

§  Wanneer  was de vorige afronding en wat  is er  ondertussen gebeurd? 
§  Hoe was de vorige samenwerking en wat zijn de (nieuwe) doelen? 
§  Is een andere werkwijze/invalshoek aangewezen? 
§  Is er  een pauze aangewezen? 
§  Kan er een eindtermijn op de nieuwe samenwerking gepland worden? 

 
 

---------------------------------------------------- 
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Ciris  op time-out – Cirkels in Samenwerking 
 
door Ann Laurijssen, directie Ciris 

“Kerst- en feestdagen, het doet telkens pijn bij jongeren die niet zomaar gezellig met de familie onder                 
de boom kunnen zitten … Vanuit deze pijn is de groep in januari samen met een aantal begeleiders op                   
‘time-out’ vertrokken. Weg uit die verdomde leefgroep vol frustratie, samen er op uit, grenzen              
verkennen, geheimen delen, tranen tonen … Adhv verschillende ervaringsgerichte methodieken zijn           
heel wat jongeren en begeleiders dichter naar elkaar toegegroeid, samen ‘over de streep’ gestapt en               
hebben ze – daarbovenop – deze ervaringen trachten te delen met hun context.” 
 

Er zijn heel wat voorbeelden op te sommen die getuigen          
van de intense samenwerking tussen Cirkant en Ciris:        
een gedeeld vormingstraject, een overkoepelende ouder-      
werking, gemengde werkgroepen en overleg- organen,      
Q-zorg over de organisaties heen, enz.   
 
Graag echter wil ik een bijzonder resultaat van de         
samenwerking in de spotlights zetten …  als voorbeeld        
van innovatief werken, contextueel denken en cirkels in        
samenwerking: 
 

 
Groeps-time-out 
 
Het loopt moeilijk in de leefgroep; jongeren botsen, op zichzelf, op elkaar, op hun situatie. Ook                
begeleiding botst, ook op zichzelf, en op elkaar, op de situatie. Zoekend naar een weg, is er niet                  
gekozen om ‘gedragsmatig’ aan de slag te gaan en hopen groepsregels te herschrijven. Er is gekozen                
om samen met de ploeg dieper in de situatie te duiken.  Methodiek: een groeps- time- out. 
 
Voor Ciris is dit een heel vernieuwend idee, innovatief. Het strookt niet met het gebruikelijke               
leefgroep-denken met vaste uurroosters, schooldagen en gekende activiteiten. Ouders en scholen           
worden gecontacteerd om het idee uit te leggen en te verantwoorden dat jongeren enkele              
schooldagen zullen missen. Want een groeps-time-out in een schoolvakantie betekent minder ruimte            
om in de context te zijn en vanuit dat nare gevoel wilden we niet vertrekken.  
 
De ganse groep gaat mee op time-out, klein en groot. De ganse begeleidingsploeg is betrokken op de                 
time-out en zal (deels) deelnemen aan de activiteiten samen met de jongeren. En nog vernieuwender               
voor Ciris: we gaan dit zelf doen! Expertise en durf genoeg in Ciris om dit aan te pakken! Omdat we                    
echter het warm water niet opnieuw moeten uitvinden en we een krachtige projectendienst in ons               
samenwerkingsverband hebben, zou het nogal vreemd zijn om geen ondersteuning te zoeken bij den              
DOTT. Hoe zou een projectendienst als DOTT dit aanpakken? Waar letten we zeker op? Wat zijn                
energizers? Wat zijn energievreters? En nog een stapje verder: aan de slag met de jongeren. Wat                
mogen ze verwachten op een groeps- time-out? Wat zijn hun ideeën en wensen? Welke              
randvoorwaarden zijn er nodig? Maar ook … hoe zien hun ouders het?  En hoe maken we de verbinding                  
met de context? 
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Om dan – nerveus – te vertrekken …  In lokalen van de jeugdbeweging, in de buurt en voor iedereen                   
vlot bereikbaar, wordt onze meerdaagse opgestart. Van maandag tot woensdag, samen op trot.             
 Samen koken, samen slapen, samen ervaringen delen …   Het thema ‘context en perspectief’ is de               
rode draad doorheen het groepsgebeuren.  
 

 
Een greep uit het gamma aan activiteiten:       
 samenwerkingsopdrachten, een contextgerichte   
workshop met als eindresultaat een gezamenlijke brief       
aan de ouders, experimenteren rond eigen grenzen, mijn        
droomeiland, complimentendozen, ochtendyoga en    
gevoelsthermometers, casuïstiek bespreken met jongeren     
en begeleiders, ontspanningsmomenten, geheimen delen,     
letterlijk en figuurlijk samen over de streep…  
 
Na drie dagen en een fikse dropping is de groep terug           
gearriveerd in Ciris, warm onthaald met vuur en BBQ,         
verbonden in hun kwetsbaarheid … 
 

 
In opvolging van de time-out zijn alle ouders uitgenodigd om samen met de jongeren en de                
begeleiding de intensiteit te voelen die op de groeps-time-out heeft geleefd.  ‘De brief gericht aan de                
ouders’ is voorgelezen door een contextbegeleider met naast haar alle jongeren. Graag laten we jullie               
meelezen: 
 

Aan alle ouders van de jongeren van ‘de vijf’. 
 

Toen we op time-out waren met onze groep hebben we ook samen stil gestaan bij jullie, onze                 
ouders. We zouden samen een brief schrijven naar jullie. Dit was niet makkelijk, heel wat moeilijke                
gevoelens kwamen naar boven. Hieronder proberen we toch iets op te schrijven over wat we               
tegenkwamen tijdens de workshop over onze ouders. 

 
Er is heel vaak heel veel afstand tussen ons en jullie. Dat  doet best wel pijn.  
Iemand van ons heeft een donkere mama, ver weg en in zichzelf gekeerd, onbereikbaar. Een andere                
heeft een trage mama, een mama die erg langzaam op gang lijkt te geraken. We hebben ook ‘een                  
pink lady mama’ die best voor leven in de brouwerij kan zorgen, de ene keer is dat al leuker dan de                     
andere.  

 
Soms doet een mama dingen die wij zelf niet mogen, zoals bijvoorbeeld altijd op de gsm tokkelen.                 
Dat is dan niet zo fijn voor ons.  Soms heeft een mama veel zorgen en dan willen wij voor haar                    
zorgen. 

 
Hoe dan ook, velen van ons staan wel dicht bij mama, maken zich er zorgen in en willen ook voor                    
mama echt zorgen. 

 
En die papa’s dan? Verschillende van ons hebben een echte ‘teddybeerpapa’. Niet voor iedereen              
maar toch vaak staan de papa’s verder van ons af. Nogal wat papa’s lijken te kiezen voor                 
stiefmoeders, voor ons soms boze stiefmoeders. 
Sommigen van ons zijn erg boos op hun papa of mama omdat hen pijn is gedaan, omdat er hen                   
onrecht is aangedaan. 
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Er zijn papa’s en mama’s die te veel van ons verwachten. Bijvoorbeeld, die denken dat wij de                 
scheiding al lang een plaats hebben gegeven en dat we maar moeten overeenkomen met de nieuwe                
partner. Dat is niet altijd gemakkelijk. Of ze willen dat we zelfstandig zijn en ons voorbereiden op                 
zelfstandig wonen. Ze gaan soms sneller dan wij zelf. 

 
Weet je, soms lijkt het wel dat wij ouder en wijzer zijn dan onze mama’s of papa’s. Dat wij voor hen                     
zouden moeten zorgen. 

 
Voor sommigen van ons lijkt het wel dat papa of mama hen niet willen. Soms lijkt het wel dat we                    
geen kansen meer krijgen, soms durven we zelf ook geen kansen meer geven. Alsof het er te laat                  
voor is. Soms zijn we ook op onze hoede voor onze ouders want we weten niet altijd waar we aan                    
toe zijn. 

 
Verschillende van ons vinden het erg moeilijk dat papa en mama zo’n uitersten zijn en niet meer met                  
elkaar willen spreken. We staan er dan helemaal tussenin.  Sommigen van ons gaan dan alles maar                
proberen glad te strijken tussen de ouders.  

 
Dit alles voelt niet altijd zo fijn. We missen onze ouders. We hebben het gevoel dat ons onrecht is                   
aangedaan. We vinden dat we beide ouders graag moeten kunnen zien als we dat willen. 

 
Dus beste ouders, hoe moeilijk het ook is voor jullie en ons, we willen jullie toch graag een paar                   
dingen zeggen en vragen: 

 
- laat ons zelf kiezen bij wie we willen wonen en met wie we willen omgaan. 
- we willen liever geen boze stiefmoeders en goede stiefmoeders willen we omarmen. 
- heb geen te hoge verwachtingen van ons, wij  zijn maar kinderen. 
- we willen dat jullie geen ruzie meer maken met mekaar. 
- en aan sommige papa’s willen we vragen iets zachter en warmer te zijn zoals meestal mama’s dat                  
zijn. 
- geef ons ook tijd om alles wat we samen mee maken een plek te geven.  Tijd om zelf te kunnen                     
kiezen wat we met ons leven willen doen. 
- als jullie het moeilijk hebben willen we best voor jullie zorgen zo goed als we kunnen. 
- en vooral, we willen weten waar we aan toe zijn, we willen zelf het overzicht blijven houden over                   
ons leven. 
Beste ouders, deze brief is een brief van ons samen voor alle ouders van onze leefgroep. Het is geen                   
pretje om hem te lezen. Het was ook geen pretje om hem te maken maar misschien kan het helpen                   
om ons beter te begrijpen.  

 
De jongeren van ‘de vijf’. 
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Cirkant & Ciris - Verregaand in samenwerking 
 
Sfeerbeelden van de Cirkantdag 2017, met alle medewerkers van Cirkant & Ciris samen.  
 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innovatief project Cirkant -  Ciris  |  2014-2017  

 
35 



    

 

 
Innovatief project Cirkant -  Ciris  |  2014-2017  

 
36 



 


