
2 7  M A A R T  2 0 2 0 ,  R E G I O  O O S T - V L A A N D E R E N
 

IMPACT VAN CORONA
IN JEUGDZORG:

Heel wat voorzieningen

stelden de vraag hoe je

corona en de maatregelen

kan uitleggen aan kinderen.

Aysel en Laure gingen aan de

slag en maakten dit woord

en beeld verhaal.

Laure De Puydt, SOS ondersteuner en Aysel Vandeginste,

consulent SDJ Gent

Words&Pictures
rond het Coronavirus

Het coronavirus en de bijhorende maatregelen hebben een grote ompact op

onze cliënten,  hun netwerk en onze hulpverleningspartners?

In deze Words en Pictures wordt vooral de focus gelegd op :

 

wat is er allemaal aan het gebeuren?

welke gevolgen heeft dit (wat mag wel/niet) momenteel?

wat zijn alternatieve mogelijkheden tot contact met netwerk? 

wanneer zal dit veranderen?

 
 

Weekblad: LOF's in corona
Hoe jeugdzorg werkt in tĳden van corona: inspirerende voorbeelden

Beste collega en partner, 

 

 Alle jeugdhulpactoren geven het beste van zichzelf in de Coronatijd en gaan tot het uiterste. Nu nog meer dan ooit. We zoeken een evenwicht tussen de zorg voor

gezondheid van kinderen en personeel en de inzet voor opvang en begeleiding van kinderen en ouders. Er wordt van ons verwacht om ook anders te werken. We zien

veel solidariteit en creativiteit . En, we helpen en steunen elkaar in deze moeilijke tijden. Om je te bedanken voor alles wat je doet en uitprobeert, willen we je een riem

onder het hart steken. Hiervoor hebben we een weekblad opgericht, waarin we zoekende, creatieve en inspirerende jeugdhulppraktijken delen. De naam van het

weekblad LOF’s in corona verwijst naar onze platforms in Oost-Vlaanderen, waar we al gestart zijn met het delen van samenwerkingspraktijken in jeugdhulp. Deze

ontmoetingsplaatsen in jeugdhulp liggen nu even stil, maar het weekblad is haar virtuele variant en zal elke vrijdag verschijnen. Het eerste nummer bevat inzendingen

van consulenten en stafmedewerkers OSD. Het zou bijzonder en ook bemoedigend zijn als ook de organisaties BJB en jeugdrechters wekelijks inzenden voor publicatie,

zodat de LOF’s  zoals ze ook bedoeld zijn aan ons allemaal toekomen. Zend zeker een bijdrage. Dat kan elke week tot donderdagvoormiddag.   

 

Take good care. Isabelle Quintens, Regioverantwoordelijke OSD Oost-Vlaanderen

 

 



Tip: werken met Microsoft Teams
en zo tĳdrovende verplaatsingen
vermĳden.
In de toekomst zou ik dit
opnieuw durven gebruiken ifv SOS
ondersteuning. Het is makkelĳk, handig
en dichtbĳ waardoor ik denk dat
consulenten er misschien sneller
beroep op zullen doen. 

Wat heb je zelf geleerd uit deze tandemwerking?

 

Dat wij op onze dienst nog niet zo sterk zijn in immediate

story’s maken en hierbij zeker de hulp van een SOS

ondersteuner kunnen gebruiken, zodat wij hierin kunnen

groeien.

Daarnaast heeft de ondersteuning mij geholpen om meer

tot de kern te komen in mijn immediate story en enkel

datgene te brengen dat van belang is. Ik kreeg heel wat

tips en feedback die mij ook in andere immediate

story’s van pas zullen komen. Ik vond het heel leerrijk en

ben enthousiast over de SOS ondersteuners. Ik ben alvast

blij mijn weekend gestart.

 

Wat kan de SOS ondersteuner in de toekomst nog

betekenen voor jou in dit dossier? Wat zijn je

verwachtingen voor de toekomst?

We hebben afgesproken dat ik hen op de hoogte zal

houden van zodra ik mijn immediate story heb kunnen

bespreken met de kinderen en hen zal informeren hoe dit

geweest is. Voorlopig verwacht ik geen andere zaken

binnen dit dossier van de SOS ondersteuner.

Katrien Vertonghen, Laure De Puydt, SOS

ondersteuners en Hannah De Lie, consulent

SDJ Oudenaarde

De SOS ondersteuners

 

 

Waarom heb je specifiek voor dit dossier beroep gedaan

op de SOS ondersteuner? 

 

Slechts 2de keer dat ik Immediate Story maak en wat

zoekende in volgende zaken: wat is belangrijk om te

zeggen naar de kinderen toe, hoe expliciet en 

 gedetailleerd moet dit, wat verstaan kinderen van die

leeftijd, hoe leg ik een vechtscheiding en de impact

hiervan op hen het best uit aan een 5 en 6 jarige? Ik was

vooral zoekende in het concreet krijgen van mijn tekst en

wat verwerk ik in welk plaatje? 

 

Was er een voorbereiding? Zo ja was dit helpend? Was

dit tijdsintensief? Was de voorbereiding nuttig/nodig?

 

Ik had zelf al per plaatje een tekstje geformuleerd. Ik

heb dit op voorhand overgemaakt aan de SOS

ondersteuners zodat zij dit op voorhand konden

doornemen. Tijdens het overleg hebben we dan plaatje

per plaatje de tekst overlopen en samen gekeken om dit

bij te schaven. Ik vond de voorbereiding persoonlijk niet

zo tijdsintensief. Ik had tamelijk snel een kladversie van

mijn tekst.

 

Welke meerwaarde had de aanwezigheid van de SOS

ondersteuner?

 

Omwille van corona kreeg ik ondersteuning via Microsoft

Teams van de SOS ondersteuners. Ik vond het heel

helpend om bevraagd te worden door hen en op deze

manier na te denken wat wil ik brengen, wat is de

zinvolheid van bepaalde dingen wel of niet te brengen,

hoe formuleer je dingen, inspiratie opdoen bij hen, …
Kortom het gestuurd worden door hen maar toch het

gevoel te hebben dat het een product van de consulent

zelf blijft.

 



'Het gesprek laten doorgaan
vanop afstand mét beeld creëert
toch nog net iets meer
verbinding.'

Zo zijn we er toch in geslaagd om het gesprek te laten

doorgaan vanop afstand mét beeld wat toch nog net iets

meer verbinding creëert dan enkel telefonisch.

Het begin was wat onwennig, maar uiteindelijk was er

toch een zekere tevredenheid omdat het gesprek toch is

kunnen doorgaan en we het niet moesten uitstellen tot… .

Daarnaast heb ik aan papa voorgesteld, nu hij toch de app

op zijn gsm heeft, om ook een videogesprek te kunnen

doen met zijn zoontje in het pleeggezin. De

pleegzorgbegeleidster zou dit met het pleeggezin

opnemen zodat dit mogelijk wordt en dat ze elkaar toch

ook even kunnen zien ondanks dat de

bezoeken niet kunnen plaatsvinden.

! belangrijk is om Meet Jitsi te openen in Google Chrome

Lotte Vandamme, consulent OCJ Gent

Een virtueel
alternatief: Jit.si

Gisteren had ik een afspraak met een papa en een

begeleidster van pleegzorg rond het verloop van de

bezoeken van het jongetje bij zijn papa, ook na de tijden

van corona. Omdat het gesprek niet meer in real

life kon, hebben we beslist om een virtueel alternatief te

zoeken.

Skype was geen hoogvlieger, vooral omdat we er al niet in

slaagden om contact te maken tussen OCJ en pleegzorg

en de privacy van papa onvoldoende gegarandeerd kon

worden.

Een collega stuurde een ander alternatief door:

https://meet.jit.si

De pleegzorgbegeleidster kon deelnemen via de

computer. De papa had de app op zijn gsm geïnstalleerd,

na telefonische uitleg van mij.



'Wat er de laatste 10 dagen op ons is
afgekomen, is ongezien' 
 

 

Jeugdrechter Mieke Dossche deed haar

verhaal in het VRT Nieuws en in De afspraak.
Haar verhaal kan je hier beluisteren.

 

 

 

Pleegzorg

Gespot op het internet

Pleegzorg ontwikkelde kleurplaten voor pleegkinderen

die iemand moeten missen.

De kleurplaten en meer informatie vind je hier.

' Voor ons telt elk kind, elke jongere. Voor ons
hebben ze gezichten'

heb je zelf een verhaal, een inspirerend voorbeeld...
laat het ons weten:

isabelle.quintens@opgroeien.be
leentje.verzele@opgroeien.be

ten laatste  donderdagvoormiddag

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/23/jeugdrechters-trekken-aan-de-alarmbel/
https://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/kleurplaten-voor-pleegkinderen?fbclid=IwAR1ipOsnG8mhsO0aI-KKobsqvsyA0GqFa4_pOJFlUqYOocNE2Pyv5LT-qHU

