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

Beste collega’ s en partners,
 

  “We zitten in hetzelfde schuitje”. Een bijzonder (lot)genootschap. Ze geeft aanleiding om elkaar op soms de gekste manieren met de zotste
fratsen te zoeken, te vinden, te blijven uitdagen en te blijven verbinden - althans in Dendermonde. Een waarderend plagerijtje. Neen, het is
algemeen een hele uitdaging voor grote teams actief in jeugdzorg, maar ook voor teams in verandering, met ook nieuwe collega’ s die hun
eerste intrede en ontmoeting tijdens coronatimes nu online maken met collega’ s die nu in hun kot zitten en elkaar niet meer allen samen
ontmoeten in hun veel te kleine vergaderzalen van weleer. Het lijkt er trouwens op dat laatsten niet ‘in’ hun kot zitten, maar samen terug

‘op kot’ zijn gegaan en een nieuwe jonge tijd herbeleven. Een waarderend plagerijtje. En terwijl ons schuitje verder vaart op woelige
wateren, die de volgende dagen en weken zeker niet zullen verbleken tot een kabbelend beekje in Vlaanderen, ontstaan ook nog nooit

eerder geziene vormen van solidariteit en companienship, bijstand, nieuwe dialoog en conversatie tussen jeugdhulpverleners overheen
werkvormen en werkgevers heen, maar ook tussen  consulenten en jeugdrechters, die onze procesteams OSD komen vervoegen. Al dit
moeten we in de toekomst verder koesteren, vasthouden en niet meer laten varen. Als ik me dagelijks blij verrast bewust ben van een

hartverwarmend gevoel voor jeugdzorg, dan is dat ook omdat de bijdragen tot het weekblad me vertellen dat de knellende coronatijd verre
van haar dwangmatigheid aan jeugdzorg kan opleggen, haar leven kan berekenen en uitrekenen. Jeugdzorg blijft ritselen en haar ritselen

klinkt als een concert met onverzonken klanken. Wel wens ik elk van ons, van zodra mogelijk, een deugdzaam kappersbezoek toe, want na
twee maanden online met jullie gaan, ben ik wel zeker dat afgaande op de vierkante pasfoto’ s van ons allen zichtbaar tijdens Microsoft

Teams, Skype of WebEx we ook niet aan de slag zullen kunnen gaan buiten jeugdzorg. Een waarderend plagerijtje.
Tot volgende week.

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

 
 
 

Jeugdzorg blĳft ritselen
en haar ritselen klinkt

als een concert met
onverzonken klanken.



SDJ Dendermonde toont zich van een
andere kant...
Een online Afterwork Party.
 
Wat kunnen we doen om de groepssfeer te behouden nu we elkaar
niet in levende lĳve kunnen ontmoeten? SDJ Dendermonde
verzamelde straffe verhalen van consulenten. Collega's mochten
raden of ze waar zĳn of niet? Doen jullie mee?
 

 
 

 

 

 

Sarah: Sarah werkte vroeger in een leefgroep voor niet begeleide
minderjarigen. Een van de minderjarigen die ze begeleidde stapte in een

traject voor een terugkeer naar huis. Sarah mocht deze terugkeer begeleiden
en kwam op die manier een aantal maanden later in Chisinau terecht in
Moldavië.  Een onwezenlijke ervaring met heel wat bijzondere/bizarre
momenten. Zo gaf Sarah, aan de portier van het hotel waar ze verbleef,

onwetend een fooi van 20 euro, wat gelijk stond aan een volledig maandloon.
Daarenboven stelden Sarah en de jongere vast dat heel wat van de gasten
gelinkt zouden zijn aan de maffia. Gedurende de dag werden zij vervolgens
een aantal keren aangesproken door figuren die het meisje opnieuw naar

Europa wilden brengen om in het prostitutiemilieu te gaan werken. 
Onwezenlijk.

Marjolein: Het liedje van spring “Marjolein” is
uitgebracht een paar weken/maanden nadat Jelle Cleymans, de zanger
van Spring, onze Marjolein had ontmoet in de gangen van de VRT. Hij

had haar toen gezegd dat hij Marjolein een mooie naam vond voor een
liedje. 

klik hier voor het lied

Spring zingt over 'Mĳn lieve Marjolein'. 
Zou dit onze Marjolein kunnen zĳn?

Famke: Famke had vaak les
in een groot auditorium. Tijdens
de pauze bracht zij een bezoek

aan het toilet
en diende zij heel het auditorium

door te stappen. Wat zij echter
niet doorhad

bij terugkeer, wanneer ze dus
opnieuw iedereen moest

passeren, was dat haar rok
vastzat tussen haar panty. Zij

had pas later door wat er gaande
was en schaamde zich rot.

Kĳk achteraan dit weekblad en
doe de check: zĳn deze verhalen

waar of niet?

Linde: Linde werd uitgenodigd om na een optreden
van Clouseau naar een after-party te gaan van de

show. Het hoogtepunt van de avond was het moment
waarop zij samen met Koen Wauters himself mocht

dansen.

even nagenieten...

https://www.youtube.com/watch?v=zXluWfBci9c
https://www.youtube.com/watch?v=85IZa6NPLWk&list=PLrrveCcs-Axsgkee37fWjLW2vefIwIEcr


Een mooie
samenwerking tussen de
residentiële jeugdzorg
en Pleegzorg.
 
Julie Cattelain, Orthopedagoge
Kinderwerkingen Sint Jan Baptist, en Sara,
Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

 
 
 

 

 
Sara omschrijft haar opdracht als volgt: 

“De mogelijkheid om als vrijwilliger bij te springen in

andere organisaties sprak me onmiddellijk aan.

Ik meldde me hiervoor en even later startte ik in het

CIG Sint-Jan Baptist.  Mijn taak bestond erin om

iedere dag kinderen twee uur te helpen bij hun

schoolwerk. Een leuke, doch uitdagende, opdracht die

afwisseling bracht binnen het takenpakket. Het deed

me nog maar eens beseffen wat voor een moeilijke

taak de voorzieningen krijgen, in deze periode zelfs

nog meer. De kinderen hebben het tijdens de crisis

emotioneel zwaarder door het verminderd contact en

dreigen bijkomend achterop te geraken in schoolse

vaardigheden omdat er onvoldoende begeleiders zijn

om hen te helpen met hun schooltaken.  Mijn opdracht

leunde toch dichter aan bij ons werk dan ik vooraf had

ingeschat. Wanneer één van de kinderen een tekening

moest maken voor school met de opdracht ‘Teken wat

je later wil worden’, tekende dit kind een huis met het

opschrift dat ze hier wou wonen samen met haar

mama en haar papa. Ik putte energie uit het kunnen

leveren van een bijdrage en kan dus spreken van een

positieve ervaring!”.

Vanuit pleegzorg kwam een spontaan aanbod naar

onze voorziening, waarin zij het voorstel deden dat

een werknemer vanuit pleegzorg kon ondersteunen in

onze leefgroepwerking. Wanneer tijdens de

paasvakantie duidelijk werd dat de scholen nog niet

zouden heropenen én er daarbij nieuwe leerstof zou

aangeboden worden, besloten we van dit aanbod

gebruik te maken. 

In onze kinderwerkingen verblijven tijdens deze

coronaperiode 20 kinderen residentieel, verspreid

over 2 leefgroepen. Dagelijks organiseren we voor al

deze kinderen een studiemoment in de voormiddag.

Om elk kind de nodige ondersteuning te bieden,

werden ze onderverdeeld in kleine groepjes (op basis

van leerjaar, school of niveau). Sara (medewerker

pleegzorg) werkte dagelijks met de 3 kindjes die in het

1e leerjaar zitten.   Haar ondersteuning was voor ons

heel waardevol. Op die manier konden deze kinderen

tijdens het studiemoment veel meer bereiken.

Daarnaast werd ook de leefgroep hierdoor

grotendeels ontlast. De kinderen keken dagelijks

uit naar haar komst, genoten van de individuele

aandacht en kregen voldoende leerkansen. Voor en na

het studiemoment stemden we telkens met elkaar af

hoe het verlopen was en werd bijgestuurd waar nodig.

 

 

Voor ons beiden was dit een positieve
ervaring: voor onze voorziening een grote
hulp en ondersteuning en voor Sara een
waardevolle leerervaring die zĳ als
pleegzorgbegeleider zeker meeneemt in
haar verdere professionele carrière.
 



Telewerkend
consultteam.
 
In gesprek met Katrien Vertonghen,
consultgever.

 
 

 

 

Hoe gaat het OCJ van start bij een nieuwe

aanmelding? 

Hoe kunnen we het netwerk betrekken?

Hoe kunnen we online een veiligheidsplan maken

en opvolgen?

Hoe kan ik als hulpverlener verder aan de slag

zonder face to face contact?

BIJKOMEND
 

Zolang de bijzondere maatregelen in tijden van

corona gelden, kan je ook beroep doen op

telefonisch consult met volgende vragen:

 

Met deze en soortgelijke vragen kan je ook beroep

doen op telefonisch consult.

 

 

 

Nog even vermelden dat outreachend consult omwille

van de coronamaatregelen on hold gezet is. Als er

vragen komen voor outreachend consult, bekijken we

samen met de aanvrager of een telefonisch consult

kan helpen om meer zicht te krijgen op een volgende

te zetten stap.

in dialoog de verontrusting helder te krijgen,

op zoek te gaan naar meer handelingsmogelijkheden,

te verkennen wat haalbaar en werkbaar is,

met respect voor de anonimiteit van de cliënt

en met de afspraak dat de beslissing bij de hulpverlener

en zijn/haar team blijft.

Voorwaarde is dat er geen dossier mag lopende zijn op

OCJ of SDJ.

De instroom van vragen is verschillend van dag tot dag.

Soms zijn er heel wat vragen. Dit heeft voor gevolg dat

consultvragers de bezettoon kunnen te horen krijgen.

Aangezien consultgevers van thuis uit werken en de

telefoon doorgeschakeld is naar hun werkgsm, kunnen

ze achteraf niet zien wie gebeld heeft. Vandaar dat we

vragen om het later nogmaals te proberen.

Hulpverleners die bellen naar consult, werken ook

meestal van thuis uit. Ze missen hun team, een

klankbord. Vanuit consult willen we graag samen met

jullie bekijken hoe je in deze bijzondere en moeilijke

periode op een andere manier de cliënt kan

bereiken/betrekken. We proberen vanuit consult de

metapositie in te nemen en te vertragen om in

partnerschap met de consultvrager, de mogelijkheden

verder te exploreren.

 

Het consultteam van het OCJ kennen jullie

vermoedelijk/hopelijk allemaal. Ook in deze coronatijden

blijft het consultteam aan de slag, zij het van thuis uit.

Onze 9 consultgevers zetten vanuit hun thuiskantoor hun

beste beentje voor om ondersteuning te bieden.

We lijsten nog eens de algemene doelstellingen op:

 

Hulpverleners die in hun werksituatie geconfronteerd

worden met een verontrustende opvoedingssituatie en

vragen hebben over de aanpak ervan kunnen telefonisch

contact nemen met iemand van het consultteam van het

OCJ om

       

 

Wat valt op in deze coronatijden?

 

      

 

Het consultteam is telefonisch bereikbaar
dinsdag, donderdag en vrĳdag van
10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
op het telefoonnummer:  09 276 11 20
 



Nieuwe collega's op de Sociale
Diensten Jeugdrechtbank.
 
 

 

 

 

 

Mijn naam is Sofie Dejager, ik ben trotse mama van 3 kinderen (9, 11

en 13 jaar) en woon in Balegem (Oosterzele). Eerst werkte ik 9 jaar

als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg, vnl bij Martens-Sotteau

te Oostakker. Daarna ging ik als HR-medewerker aan de slag bij

Familiezorg O-Vl. Acht jaar later, in de zomer van 2019, kregen we de

kans om voor het werk van mijn partner naar Puglia, Zuid-Italië te

verhuizen. Het was een fantastisch avontuur, maar alle expats

moesten spijtig genoeg na een half jaar al terugkeren. Ik ging terug op

zoek naar een nieuwe, toffe job en het is consulent SDJ

Oudenaarde geworden! In mijn vrije tijd maak ik graag uitstapjes met

het gezin en vrienden en ik hou van reizen, joggen, optredens

bijwonen en lezen. Tot binnenkort, ik kijk alvast uit naar onze

kennismaking en samenwerking!

Mijn naam is Delphine Limpens, ik ben 24 jaar. Ik woon in Massemen,

deelgemeente van Wetteren. Ik heb bachelor Orthopedagogie

gestudeerd

aan Hogeschool Gent. Voor ik aan de slag ging als consulent, was ik 2

jaar

tewerkgesteld bij vzw De Steiger. Ik heb er gewerkt in Huis Werner

Tibbaut als leefgroepbegeleider en als contextbegleider.  Mijn

hobby’s zijn paardrijden en badminton. Ik ben ook altijd te vinden

voor een leuke wandeling, een lekker etentje of om gewoon gezellig

iets te drinken. Ik ben in mijn eerste weken enorm goed onthaald

door mijn collega’s. Ik hoop dat de coronamaatregelen het snel

toelaten om gewoon aan de slag te gaan, zodat ik in een normale

werksfeer mijn collega’s van SDJ Dendermonde in levende lijve kan

ontmoeten en de job kan leren kennen. Ik kijk er alvast enorm naar

uit.



 

 

 
 

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog
te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zĳ moeten meer ruimte krĳgen in de

coronamaatregelen en de exitstrategie.Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te
laten. 

 
Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten

lanceren een online-enquête bĳ 8- tot 17-jarigen die peilt hoe kinderen en jongeren de coronaperiode
ervaren. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich
zorgen over maken en wat helpt in coronatĳden. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en
alle antwoorden zĳn anoniem. Hebben ze toch wat hulp nodig bĳ het invullen? Help hen dan even. Geef

kinderen en jongeren een stem in deze coronatĳd. Verspreid de enquête over hun ervaringen en
behoeften. 

De stem van kinderen.

https://sg.indiville.be/s3/jongerenovercorona


‘

Gespot op het internet

 

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

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

ten laatste  donderdagvoormiddag

 

 

 
 

In dit artikel staat Kim Van Beylen stil bĳ de impact van de 
maatregelen. Ze pleit voor 'zĳn' in plaats van 'doen' en voor

vertragen.

Alle verhalen SDJ Dendermonde
zĳn...WAAR!

MEDEDELING: volgende week zĳn we er niet met
ons weekblad omwille van de korte werkweek.

Nieuw weekblad op 29 mei.

https://sociaal.net/opinie/neem-tijd-om-periode-te-verteren/

