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Beste lezer,

Waaraan denkt u bij “2021” ? Je hoeft geen groot waarzegger te zijnom een
goede gok te doen: quarantaine, thuisonderwijs, vaccinatie,
hoog-risico-contact, knaldrang, rode zone, covid-safe, pre-corona-tijdperk, het
nieuwe normaal, anti-vaxxers, paas-pauze, … . Onze corona-woordenschat is
flink uitgebreid. Terug naar ‘gewoon’, dat zat er nog niet in. Ook in ter Wende
en Espero voelden we in 2021 nog sterk, maar toch anders, de impact van
corona. Onze werking lag niet stil. Integendeel, de uitdaging was om een
normale werking te realiseren, in abnormale tijden. Dat lukte met vallen en
opstaan. Er waren onbewolkte periodes, soms was het pompen of verzuipen.
Een hele leefgroep sluiten voor een week, ooit was het ondenkbaar. In 2021
was het noodgedwongen enkele keer de enige optie. Vooral in november en
december, en later januari-maart 2022 sloeg corona hard toe. De helft van alle
medewerkers en jongeren maakte in de periode corona door.

Toch willen we 2021 niet alleen als een corona-jaar onthouden. Dat zou geen
recht doen aan enkele bijzondere projecten. De experimenten met
gezinsopnames zijn maar een voorbeeld van ‘creatieve zorg-op-maat’, het
onverwoestbaar DNA van onze organisatie. Ouders en jongere een week
samen op een toffe plek, met een intensief therapeutisch programma rond
trauma. We deden het, en we hopen het in de toekomst nog veel vaker te
doen.

Of de opstart van een samenwerking met pleegzorg, in het project ‘Partners in
Parenting’. We willen samen met pleegzorg ook voor jongeren met weinig
context steungezinnen en wie weet, een blijvend warm nest te zoeken.

Of het verschijnen van de rust-box, een project van de collega’s van terbank
waar we met veel plezier aan meewerkten.

Of de bouwvergunning die we konden indienen voor ons nieuwe therapeutisch
paviljoen in ter Wende (Spoiler alert: in 2022 ontvingen we die
bouwvergunning!).



2021 was corona, maar ook veel meer. We zijn blij dat we in dit jaarverslag
enkele realisaties kunnen delen. ter Wende en Espero kunnen maar blijven
draaien dankzij de steun van velen. Naast de structurele steun van het
agentschap Opgroeien, de stad Leuven en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie Brussel zijn er ook Kiwanis Vilvoorde en Kindergeluk
al jaren trouwe, vaste partners. We danken hen oprecht om onze werking mee
mogelijk te maken !

Mattias Bouckaert
Directeur ter Wende – Espero



1. Creatieve zorg-op-maat

ter Wende – Espero biedt creatieve zorg-op-maat aan jongeren en gezinnen
met ernstige psychosociale en relationele moeilijkheden. We bieden op twee
campussen intensieve ondersteuning, met een brede waaier van
werkvormen: leefgroep, schoolbegeleiding, gezinsgesprekken, oudergroepen,
ambulante zorg-aan-huis, zelfstandiger wonen, verschillende vormen van
individuele therapie, ...

1 januari 2020 kantelde onze werking in in het agentschap Opgroeien. Onze
capaciteit verminderde daarbij van 50 flexibele, multifunctionele trajecten naar
40 residentiële trajecten en 13 puur ambulante trajecten. Evident deden we
deze afbouw zonder trajecten te stoppen. In 2020 werden er dus weinig
nieuwe opnames gerealiseerd. In 2021 kon de normale cadans zich stilaan
herstellen. We konden het voorbije jaar 19 nieuwe opnames realiseren.

We konden het voorbije jaar 80 gezinnenn korte of langere tijd
ondersteunen. Dat is wat meer dan het voorbije jaar, toen we 74 gezinnen
konden bereiken.

● In onze residentiële werking stegen we van 52 gezinnen naar 59
gezinnen.

● In onze ambulante werkingen Tigo en Atlas bleven we quasi-stabiel op
21 gezinnen (vorig jaar 22 gezinnen).

Onze totale bezetting op jaarbasis van 89 %. Een lager cijfer dan andere jaren,
omdat we in sommige periodes noodgedwongen het opstarten van nieuwe
trajecten wat moesten uitstellen, omwille van allerlei corona-complicaties.

Het aantal dossier met een dimensie “maatschappelijke noodzaak”
(betrokkenheid jeugdrechtbank, ondersteuningscentrum jeugdzorg of
vertrouwenscentrum kindermishandeling) steeg terug naar normale hoogte,
met 72 %. De lichte stijging van het aantal trajecten dat start binnen de
vrijwilligheid lijkt daarmee voorlopig gestopt.
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Creatieve zorg-op-maat vertaalt zich op de eerste plaats in de trajecten. Zo
experimenteren we bij een 16-jarige meisje met de inzet van een
therapiehond. Ze volgt een intensief, wekelijks programma om op termijn
haar eigen therapie-hond te kunnen houden, die haar emoties herkent en op
moeilijke momenten steun kan bieden.

Een bijzonder experiment waren de gezinsopname-weken. Twee keer
organiseerden we een intensieve therapeutische week met moeder en dochter.
Trauma’s ten gronde aanpakken vraagt een veilige setting, waarin je kan
doorwerken. We merkten dat één sessie om de twee weken onvoldoende is
voor sommige gezinnen, zeker wanneer je ouders na die intensieve sessie
terug de lastige, drukke en soms onveilige werkelijkheid instuurt. Net zoals je
een open-hart-operatie niet op de keukentafel doet, zijn we ervan overtuigd
dat intensieve trauma-behandeling een regulerende, veilige omgeving vraagt.
We wijken voor deze weken uit naar een Bed en breakfast, waar we 2 à 3
sessies traumatherapie per dag combineren met regulerende activiteiten
(wandelen, dieren, muziek, …) voor ouder en kind. We brengen onze
ervaringen in dialoog met de gezinsopname-projecten binnen de Centra
Integrale Gezinszorg, door deel te nemen aan de stuurgroep en
onderzoeksproject rond gezinsopnames. We hopen in 2022 alle teams de kans
te geven te experimenteren met deze werkvorm, en 5 weken te realiseren.



In 2021 zijn we ook samen met de collega’s van Minor Ndako en Huize
Levensruimte in het project ‘Partners in Parenting’ gestapt. We bundelen de
krachten in een gezamenlijk vormingstraject, maar ook in gezamenlijke
wervingscampagnes om een breed publiek te bereiken.

We hebben ons vanaf oktober 2021 enthousiast als kernpartner geëngageerd
voor de uitbouw van het klooster van de visitatie in Kraainem tot een sociale
hub. Het is de ambitie om op deze prachtige plek, in de schaduw van brussel,
een rijke waaier aan zorgvormen samen te brengen, van nulde lijn
(kinderkribbe, huis van het kind, maatwerkbedrijf, …) tot gespecialiseerde
vormen van jeugdhulp. Het klooster zal eerst een ingrijpende renovatie
ondergaan, om dan hopelijk vanaf 2025 een gastvrije, inspirerende plek te
kunnen zijn voor alle nieuwe bewoners en bezoekers.

Tot slot werkten we ook verder aan onze eigen bouwplannen. We dienden
een bouwvergunning in voor een nieuw therapeutisch paviljoen in ter Wende.
We willen hier de functies dagbegeleiding, muziektherapie en
bewegingstherapie samenbrengen. Het nieuwe gebouw zal ook kansen bieden
om de buurt meer op onze werking te betrekken. Ondanks de sterk stijgend



ebouwprijzen, hopen we de financiering in 2022 rond te krijgen, en hopelijk
ook de bouwwerken al te starten.

Natuurlijk bouwen we ook verder op de inhoudelijke lijnen van de voorgaande
jaren. We starten een nieuwe leergroep NMT, om een tweede generatie interne
ambassadeurs op te leiden. Daarnaast gaven we ook heel wat externe
vormingen. We hopen in onze volgend jaarverslag meer te kunne vertellen
over het eerste Vlaams congres rond traumasensitief werken. Na drie keer
uitstel, staat dit gepland eind maart 2022. Ook in NVR vinden we blijvend
inspiratie.



2. Tijdelijke schakel ?

We willen jongeren en hun netwerk begeleiden bij het (her) ontdekken van
ieders eigen krachten, en samen met hen op zoek gaan naar hoe
dit-unieke-kind-in-deze-unieke-context zo veel mogelijk kansen kan krijgen
om zich te ontplooien. We zien onszelf daarbij als een tijdelijke schakel, een
plek om terug duidelijk te krijgen hoe het verder moet.

We zagen de voorbije jaren dat de idee “tijdelijke schakel zijn” steeds meer
onder druk komt te staan. De gemiddelde verblijfsduur steeg van 17 maanden
in 2013 naar gemiddeld 24 maanden de voorbije jaren. Dit jaar zien we de
verblijfsduur verder stijgen, naar 27 maanden. Wanneer we ook twee trajecten
in rekening brengen die vrij snel afgebroken zijn, komen we aan een
gemiddelde verblijfsduur van 24 maanden.

De gemiddelde wachttijd voor de 19 gezinnen die in 2021 konden starten
bedroeg 10 maanden (2020 = 10 maanden). De helft van de aanmeldingen
kan binnen de 6 maanden starten. Er blijft een groot verschil zittenn o.a. in
functie van leeftijd. Eind 2021 stonden er 42 gezinnen te wachten op hulp.

Opnieuw merken we dat we langs instroom-zijde vooral prior-dossiers
opnemen: jongeren met complexe hulpvragen en vaak een beperkte context.
Bij 12 van de 19 opgestarte trajecten werd de aanvraag van een prior
doorlopen. Bij 11 van de 19 gestarte trajecten was er voorafgaand een opname
binnen psychiatrie. We merken opnieuw dat onze instroom kantelt van
‘moeilijke thuissituatie’ naar ‘moeilijke hulpverleningssituatie’. Deze laatste
groep, jongeren die instromen vanuit een leefgroep-onder-druk, een
pleeggezin-op-het-einde-van-zijn-latijn is goed voor 66 % van de gestarte
trajecten.

Qua uitstroom zien we dat ‘terug naar huis’ en ‘langdurige residentiële zorg’
ongeveer in evenwicht zijn. We zien nog geen toename van uitstroom naar
pleegzorg.
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3. Toegankelijke zorg - diversiteit

Samenwerken, participatie, respect voor eigen keuzes en voor ieders tempo,
vertrouwen in de groeikracht en de competentie en de kracht van het eigen
netwerk zijn sleutelwoorden in onze werking. We houden steeds rekening
met ieders normen en waarden en we handelen met zo groot mogelijk
respect voor ieders filosofische, morele en religieuze overtuiging. We vinden
het belangrijk ons centrum zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle
groepen in de samenleving.

Participatie is een bijzonder belangrijke peiler in onze werking. Dat krijgt
natuurlijk op de eerste plaats vorm in de individuele trajecten, in de opmaak
van handelingsplannen. Op organisatie-niveau proberen we grondig werk te
maken van de tevredenheidsbevragingen. In 2021 bouwen we verder op een
bevraging van de jongeren over de impact van corona, eind 2020. We leerden
hier vooral uit dat online-onderwijs voor jongeren niet makkelijk was, en
voldoende individuele ondersteuning vraagt. We hebben hier bijkomende
mankracht op ingezet periode december 2011-maart 2022.

Onze deelwerking “Espero” startte ooit met de slogan “hoop voor kwetsbare
kinderen in een multiculturele samenleving”. Toegankelijkheid voor gezinnen
uit andere culturen is dan ook een logisch aandachtspunt. Het aantal gezinnen
met minstens één allochtone ouder bedraagt 21 %.

We proberen globaal met verschillende initiatieven oog te hebben voor
kansarmoede. Met ter Wende Boutique organiseren we dankzij een
samenwerking met goods2give een verkoop aan erg gunstige prijzen van
schoolmateriaal, hygiëne-materiaal. Regelmatig verdelen we voedselpaketten.
We konden in 2021 voor het eerst dankzij de samenwerking met ‘Pakje van je
hart’ alle jongeren en broers en zussen in de kerstperiode een cadeau-cheque
bezorgen, om een pakte onder de kerstboom te voorzien. Een mooie actie !



4. Multidisciplinair samenwerken

Samenwerken is ook binnen onze eigen organisatie een kernwoord.
De diverse krachten van de vele personeelsleden en verschillende disciplines
benutten we als bron van informatie en inspiratie. Een intensieve uitwisseling
en dagdagelijkse samenwerking tussen de verschillende disciplines is cruciaal
in onze werking.

Onze multidisciplinaire teams blijven de kern van onze werking. Ze zorgen
ervoor dat we de dagdagelijkse werkelijkheid van de leefgroep, het
samenleven, maximaal ook benutten als groeikans. We vertrekken vanuit een
groentenpuree-model: het therapeutische werkt het best als het gemixt is in
het dagdagelijkse, en niet beperkt is tot één of meer uurtjes therapie per
week. We hebben het dagelijks samen leven om jongeren en ouders
door-en-door te leren kennen (diagnostiek) en duurzame verandering te
bereiken (therapie). Begeleiders, psychologen, non-verbale therapeuten,
gezinsbegeleiders en therapeuten en kinderpsychiater werken intensief samen.

Het was in 2021 zoeken naar een werkbaar kader rond thuiswerk. Corona
leerde dat er ook online heel wat mogelijk is inzake overleg en afstemming. We
besloten een 80/20 balans te hanteren in de toekomst. medewerkers krijgen
de kans om 20 % van hun werktijd van thuis/op andere locatie in te plannen.
tegelijkertijd kan dit thuiswerk makkelijk voor ‘werkmist’ zorgen, altijd en
overal nog even mailen, de logboek lezen, … . Met een visietekst rond gezond
(de)connecteren probeerden we de dijken te herstellen, na een periode waarin
door corona iedereen non-stop hyper-alert was.

Door een herschikking van de werktijd, mochten we in 2021 een tweede
kinderpsychiater, Heidi Simons, verwelkomen. Zo kunnen we de aanwezigheid
van onze psychiaters op de teamvergaderingen vergroten.

We namen ook afscheid van een reeks fijne collega’s: Lieve Deryck
(dagbegeleiding), Amy Cypers  (Tigo), Katrien Geuth (Begeleidster), Anke
Snauwaert (gezinstherapeute), Dries Stevens (dagbegeleiding), David
Callewaert (Psycholoog), Liesbeth Pairoux (sociale dienst) en jeroen Simaes
(Begeleider). We zwaaiden ook Brigitte Decoster uit, die na decennia in het
weekendteam in ter wende op pensioen ging (sinds 1989!).



We kunnen globaal blijven rekenen op een stabiele, en ervaren ploeg, met een
gemiddelde anciënniteit van 14 jaar. Op het moment dat we dit jaarverslag
schrijven, is binnen de ganse jeugdhulp ‘recruteren’ het thema van elk overleg.
Voorzieningen voelen bijzonder sterk de schaarste op de arbeidsmarkt. Soms
vertaalt dit zich zelfs noodgedwongen in tijdelijke sluitingen van leefgroepen.
De komende jaren zal het meer dan ooit belangrijk zijn om mensen de mooie
kanten van onze sector te tonen. Jeugdhulp wordt te vaak alleen geassocieerd
met ‘crisissen’, ‘wachtlijsten’, ‘onderbemand zijn’, … .



5.Vermaatschappelijking van de zorg

Als voorziening zijn we een onderdeel van een groter geheel. We willen dan
ook investeren in samenwerkingsverbanden binnen de jeugdhulp en met
andere belangrijke actoren in de samenleving als onderwijs, justitie,
welzijnswerk en gezondheidszorg. We hechten belang aan deelname aan
verschillende overlegfora om de dialoog met beleidsmakers en de brede
samenleving aan te gaan.

Als OBC geloven we rotsvast dat een deeltje van onze opdracht ook is
‘observatie en behandeling van de samenleving’. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat onze jongeren en ouders zich welkom weten in scholen,
welzijnsvoorzieningen, vrije tijdsinitiatieven, …. .

Ook in het 2021 ging ons kunstenproject TRES door. Drie jongeren werden
gedurende enkele maanden gekoppeld aan een kunstenaar.

We investeren natuurlijk ook in samenwerkingen met collega's uit andere
welzijnssectoren. We nemen deel aan volgende samenwerkingsverbanden:

• Intersectoraal netwerk jeugdhulp Vlaams-brabant/Limburg
• OBC-comité (overleg tussen de zes Vlaamse OBC’s).
• COC Vlaams-Brabant (overleg voorzieningen Vlaams

Welzijnsverbond in Vlaams-Brabant)
• deelname aan het netwerk ‘samen tegen schooluitval’ in

Brussel, samenwerking met KANS, het nieuw centrale meldpunt
rond schooluitval.

• Rustbox, gezamenlijke ontwikkeling van een online-applicatie
rond emotie-regulatie

• samenwerking met CIG rond de uitbouw van gezinsopnames in
Vlaanderen

• samenwerking rond de uitbouw van de kloostersite in Kraainem,
als kernpartner.

Jaarlijks proberen we de banden met één samenwerkingspartner bewuster aan
te halen. In het werkjaar 2021-2022 maken we tijd om onze samenwerking
met de consulenten te bespreken (voorjaar 2022).

We zijn ons als organisatie ook bewust van onze eigen maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We zijn ons steeds sterker bewust van onze ecologische
impact. Als lid van leuven Klimaatneutraal realiseerden we al onze eigen 20 %
energiebesparing tegen 2020 doelstelling. Na het thema ‘Energie’ verschoof



onze focus naar ‘mobiliteit’. Met het project testrijders (2018) deelden we een
elektrische wagen met de buurt. Met het pendelfonds hebben we ingezet om
fietsen, door bedrijfsfietsen te introduceren. Ook hier hebben we stilaan de
Vlaamse doelstelling bereikt, met een modal shift van meer dan 50 %.

Wanneer we naar de volledige organisatie kijken, komt er volgend beeld:
- auto: 37,5 %
- fiets: 31 %
- motor: 1.5 %
- te voet: 2 %
- trein: 27,5 %

Ons volgende thema, de komende jaren, zal vooral draaien rond voeding. Een
eerste stap hebben we daarin al gezet, door de oprichting van de vzw
Voedselwinning jeugdhulp. We proberen hier samen met andere voorzieningen
(De Wissel, Sporen, Leuven Fietst) voedselverliezen te voorkomen. In 2021
konden we zo samen ruim 10 ton voedsel recuperen. We werken in dit project
samen met Europese vrijwilligers, die ook op andere momenten meedraaien in
ter Wende en Espero.



Deel 2: Financieel verslag

De bedrijfsrevisor gaf in 2022 een oordeel zonder voorbehoud bij de
jaarrekening.

1. Getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de
activiteiten en van de positie van de vereniging

De volgende opmerkingen van het bestuursorgaan over de jaarrekening zijn
gericht op het weergeven van een getrouw beeld van de positie van de
vereniging en van haar activiteiten.

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van 119.967 €. Het
bestuursorgaan heeft beslist om de jaarrekening als volgt vast te stellen:

1.1 Op de balans

ACTIVA:

De totale activa bedragen 6.521.755,80 € ten opzichte van 6.956.745 € het
voorgaande jaar. Deze daling is te verklaren door het verder in rekening
brengen van de waardeverminderingen van gebouwen en afschrijvingen. De
vzw beschikt over 1.094.604,34 € liquide middelen.

PASSIVA:

De totale passiva bedragen 6.5621.755,80 € ten opzichte van 6.956.745 €
het voorgaande jaar.

1.2 Op de resultatenrekening

De opbrengsten bedragen 4.774.045,44 € tegen 4.477.249 € € het voorgaande
jaar, hetzij een stijging van 6,6 %. Deze stijging is vooral een gevolg van de
toename van de subsidie van het agentschap Opgroeien, ten gevolge van het
VIA-6 akkoord (+ 240.000 € meer dan begroot). Daarnaast konden we ook
rekenen op een bijkomende subsidie van de VGC voor onze deelwerking Tigo
(+16.000 €). Ook de enveloppe sociale maribel groeide (+15.000 €). Er was
een bijkomende Vlaamse steun voor corona-gerelateerde kosten, zoals extra
personeelsinzet tijdens schoolsluitingen (+ 11.348 €)



De kosten bedragen 4.654.077,89 € tegen 4.3939.714,92 € het voorgaande
jaar. De extra uitgaven zijn hoofdzakelijk personeelskosten, gelinkt aan de
extra inkomsten.

Het resultaat ligt met 119.967,55 € merkelijk hoger dan het resultaat van het
vorige jaar, 83.524 €.

1.3 Diversen:

De waarderingsregels van de verschillende posten zijn niet gewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar

1.4 Voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vereniging wordt
geconfronteerd:

In 2021 waren er geen substantiële wijzigingen in de subsidie-regelingen; De
werkingsmiddelen vanuit het agentschap Opgroeien worden al sinds 2010 niet
meer geïndexeerd. Deze besparingen begint stilaan een grote impact te
hebben op de werking, van naar schatting ongeveer 80.000 euro gemiste
inkomsten.

2. Belangrijke gebeurtenissen die sinds het einde van het boekjaar
hebben plaatsgevonden

Na het einde van het boekjaar is er een duidelijke stijging van de
energie-prijzen te verwachten. In de begroting voor het werkjaar 2022 wordt
hier al in grote mate rekening mee gehouden: de voorziene uitgave voor
energie stijgen van 30.000 euro naar 60.000 euro. Om de energiekosten te
drukken, is er een investering gepland in de dakisolatie van het gebouw
Middelweg 103, uitvoering zomer 2022.

3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de
vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

We mochten in 2021 een uitbreiding van de personeelsomkadering ontvangen,
in het kader van VIA-6 akkoorden. Tegenover deze meer-inkomsten zullen ook
meer uitgaven staan. In een personeelsplan 2021-2024 werd de evolutie op
middellange termijn van het personeelskader uitgewerkt.

4. Informatie over de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Er is geen specifieke informatie over de werkzaamheden op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.



6. Gebruik van financiële instrumenten

De vereniging heeft tijdens het afgesloten boekjaar geen gebruik gemaakt van
financiële instrumenten. Alle spaargelden worden eenvoudig op spaarrekening
bewaard, waarbij we proberen negatieve interesten te vermijden. Wij proberen
in onz

7. Belangenconflicten

Er werden geen belangenconflicten vastgesteld.

-

Opgesteld te Leuven, op 30/05/2022

Voor het bestuursorgaan,


