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1. Inleiding: de opdrachten van OTA 
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van 
de ondersteuningsteams (maart 2014), omschrijft onze opdracht als volgt:  
 
‘een ondersteuningsteam stelt zich tot doel voor minderjarigen en hun context, waarbij 
elementen van interculturele of levensbeschouwelijke diversiteit een rol spelen, ondersteuning 
te organiseren voor de hulp- en dienstverlening die door de toegangspoort, de gemandateerde 
voorzieningen en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdbijstand wordt ingeschakeld of 
georganiseerd. De opdrachten van het ondersteuningsteam bestaan uit: ondersteuning door 
een consult te verzorgen en deskundigheidsbevordering door middel van coaching of vorming.’ 
 
OTA Vlaams-Brabant & Brussel vertaalt bovenstaande opdracht naar hulpverleners die 
jongeren (en hun context) met een migratieachtergrond begeleiden, op volgende manier1: 
- We geven advies: OTA wil voor hulpverleners een referentiepunt zijn waar ze terecht 

kunnen met vragen over de hulpverlening aan jongeren en hun gezin met een 
migratiecontext.  

- We begeleiden processen in diversiteit: in partnerschap met de hulpverlener, exploreert 
en ondersteunt OTA de samenwerkingsrelatie tussen de hulpverlener en de jongere, beide 
met hun cultuurspecifieke context. We focussen daarbij op het faciliteren van effectieve 
communicatie en (herstel van) vertrouwen doorheen het hulpverleningsproces. 

- We zetten in op kennisdeling: door middel van teamcoaching, intervisie en vorming willen 
we de deskundigheid rond ‘cultuursensitieve zorg’ die reeds aanwezig is, verdiepen, 
versterken en verspreiden.  

Daarnaast willen we ook in onze werking de signaalfunctie opnemen: OTA engageert zich om 
samen na te denken en bij te dragen tot een (jeugd)hulpverlening waarin de verschillende 
manieren om in de wereld te staan, worden beschouwd als evenwaardig. 
 
We vertrekken vanuit een analytische en reflectieve houding om de migratiegebonden, 
interculturele en levensbeschouwelijke vanzelfsprekendheden zichtbaar te maken waarbij 
ieders verhaal aandachtig wordt beluisterd zonder daarbij de verdediging op te nemen voor 
de ene of andere partij. We herkaderen daarna naar alle partijen met als doel een (nieuwe) 
verbinding tot stand te laten komen tussen jongeren, hun gezin en de betrokken 
hulpverleners. 
  
Dit betekent concreet dat wij in de eerste plaats de hulp- of dienstverleners ondersteunen 
wanneer zij binnen de integrale jeugdhulp werken met minderjarigen en hun context: zij zijn 
de experten van het hulpverleningsproces en OTA vertrekt vanuit dit partnerschap om haar 
opdrachten uit te voeren. Een beoogd (secundair) gevolg hiervan, is dat de toegankelijkheid 
van de jeugdhulp wordt verhoogd voor de jongere en zijn context.  

 
  

                                                           
1 Volgens de visietekst van OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw. Onze organisatie onderschrijft ook de visietekst 
die samen met de OTA’s Vlaanderen werd uitgeschreven. 
 



2. Visie op kwaliteitszorg 
 
‘Kwaliteitszorg omvat verschillende systematische activiteiten waarbij de organisatie garandeert haar 
geboden dienstverlening en de kwaliteit ervan te expliciteren, te normeren, te toetsen, te verbeteren, 
te beheersen en te borgen.’ OTA Vlaams-Brabant & Brussel stelt hierbij enkele principes centraal.  
 
Kwaliteitszorg stelt kwaliteit centraal 
 
De kwaliteit van de dienstverlening staat centraal binnen de organisatie. Kwaliteitszorg vormt dan ook 
geen doel op zich maar draagt bij tot het doel om kwalitatief te werk te gaan. Kwaliteitszorg is daarbij 
onlosmakelijk verbonden met het behouden en verbeteren van de kwaliteit.  
 
Kwaliteitszorg is omvattend 
 
We willen een organisatie zijn waar op alle vlakken aandacht wordt besteed aan kwaliteit. In de eerste 
plaats willen we zo kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan hulpverleners, jongeren en hun context, 
maar daarnaast willen we ook een kwaliteitsvolle werkplek en organisatie zijn. Naast de formele 
kwaliteitszorg is er ook ruimte voor informele kwaliteitszorg.  
 
Kwaliteitszorg is een gedeelde verantwoordelijkheid 
 
Alle betrokkenen bij de organisatie zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren en bewaken van de 
kwaliteit. Dit betekent dat iedereen individueel verantwoordelijk is voor de kwaliteit binnen de eigen 
werkomgeving. Daarnaast houdt dit ook in dat iedereen bij zo veel mogelijk facetten van de zorg voor 
kwaliteit en kwaliteitsverbetering wordt betrokken. We willen dus werken aan een integrale 
kwaliteitszorg.   
 
Kwaliteitszorg is een continu proces 
 
Kwaliteitszorg is een dynamisch proces dat nooit af is. Het behouden en verbeteren van de kwaliteit 
vraagt continue aandacht.  
 
Kwaliteitszorg is een leerproces 
 
Kwaliteitszorg zien we als een permanente vorm van leren. Zo willen we blijvend de kwaliteit van de 
organisatie verbeteren. Daarnaast betekent dit ook dat we continu willen bijleren over kwaliteitszorg. 
Het zorg dragen voor kwaliteit een vaste plaats geven binnen de organisatie zien we dus ook als een 
leerproces.   

  



3. Kerncijfers 2019 
 

3.1. Een overzicht van de cijfergegevens 2019, volgens opdracht 
 
 

  
Reguliere 
werking 

Project 
Ag. 
Opgroeien2 

Project VGC3 

Casusgebonden 
ondersteuning 

Adviserend consult 58 11 26 

Participatief consult 200 20 70 

Individueel traject (dossier) 93 13 38 

Deskundigheids-
bevordering  

Vorming (dagdelen) 27 10 6 

Coaching/intervisie  9 1 19 

 

3.2. De reguliere werking in cijfers 
 

> Consulten 

>> Adviserend consult 

Een adviserend consult houdt de volgende acties in: een vraagverheldering, een eerste inschatting van 
de problematiek, het verstrekken van informatie, een doorverwijzing en/of het formuleren van een 
advies, in functie van de aangemelde vraag. Het consult kan zowel telefonisch als e-mail georganiseerd 
worden en neemt gemiddeld een half uur in beslag. Wanneer OTA de gestelde vragen zelf niet kan 
beantwoorden omwille van de specificiteit ervan, of weet heeft van een organisatie die specifiek rond 
het thema werkt, of geen mandaat heeft om binnen het dossier te werken, treedt het op als 
doorverwijzer.  
In het voorbije werkjaar registreerden we 58 adviserende consulten voor zowel organisaties binnen de 
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (Brede Instap en probleemgebonden) als niet-Rechtstreeks 
Toegankelijke Jeugdhulp. De aanmelders die 
het vaakst voorkomen in de categorie 
‘andere’ zijn scholen (zorgleerkrachten).  
Het feit dat enkel diensten RTJ uit de regio 
Vlaams-Brabant voorkomen in de cijfers, 
wordt verklaard door de projectwerking 
‘superdiversiteit in welzijn en onderwijs’ 
(VGC) dat het mogelijk maakt om ons 
volledige aanbod open te stellen voor de RTJ 
in de regio Brussel. Daardoor worden deze 
cijfers niet opgenomen onder de cijfers van 
de structurele werking.  
  

                                                           
2 Dit betreft de projectwerking ‘cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter ondersteuning van de impact van 
de vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’ waarvoor de 4 regionale OTA-werkingen  
middelen ontvangen van het Agentschap Opgroeien.  
3 Dit betreft het project ‘Superdiversiteit in welzijn en onderwijs’ met een looptijd van november 2016 t.e.m. 
maart 2020, gefinancierd door de VGC om het reguliere aanbod van OTA Vlaams-Brabant & Brussel open te 
stellen voor de Brede Instap in Brussel.  



>> Participatief consult 

Een participatief consult bestaat uit een dossierbespreking met de aanmelder en/of een 
verkennend,  herkaderend (bemiddelings)gesprek met de aanmelder, de minderjarige en zijn context. 

Bij deze consultvorm kan de OTA-medewerker betrokken worden als 
procesbegeleider gedurende het volledige hulpverleningsproces. We 
gaan er daarbij van uit dat tijdens een participatief consult ook een vorm 
van coaching wordt aangeboden: tijdens een uitgebreide 
dossierbespreking met de hulpverlener of zijn team wordt stilgestaan bij 

de krachtbronnen en kwetsbaarheden van de cliënt maar ook bij hoe de hulpverlener zich verhoudt 
tot de problematiek. Op deze manier wordt er een informatie uitgewisseld die overdraagbaar is naar 
andere dossiers.  
 
Onder participatieve consulten worden volgende interventies geplaatst: 
- Dossierbespreking: we gaan in gesprek met de betrokken 

hulpverlener(s) over het dossier waarbij we op basis van de 
informatie hypotheses formuleren. Daarnaast peilen we naar 
de verwachtingen  

- van de hulpverlener inzake verdere ondersteuning en 
bespreken we ons mandaat. De gemiddelde duur bedraagt 
anderhalf uur. 

- Ondersteuning: we bemiddelen en herkaderen tijden een 
huisbezoek of een gesprek op de dienst van de hulpverlener 
in aanwezigheid van de minderjarige en zijn context. De 
gemiddelde duur bedraagt anderhalf uur.  

- Overleg met de hulpverlener: ter ondersteuning van de 
hulpverlener, wordt er ingezet op voldoende overleg. Dit kan 
via mail of telefonisch gebeuren. De gemiddelde duur bedraagt 45 minuten.  Na een participatief 
consult wordt de  feedback geformuleerd onder de vorm van een  
verslag dat wordt bezorgd aan de betrokken hulpverlener(s). Hierin formuleren we het advies van 
het team vanuit cultuursensitief perspectief m.b.t. de verdere begeleiding. 

- Netwerkoverleg: we bemiddelen en herkaderen tijdens een overleg met de minderjarige en zijn 
context en de betrokken hulpverlener(s). De gemiddelde duur bedraagt anderhalf uur. 

- Teamcoaching: we nemen deel aan een teamoverleg waarbij we vanuit het cultuursensitief 
perspectief aansluiten bij de bespreking van een casus. We zetten daarbij in op kennisdeling en 
hoe deze getransfereerd kan worden naar andere dossiers. Deze werkvorm laat ook toe om naast 
het bespreken van de casus ook stil te staan bij de visie van een organisatie op cultuursensitieve 
zorg en de verschillende meningen die hierrond leven binnen een team, zichtbaar te maken. De 
gemiddelde duur bedraagt ongeveer 2u en vraagt een voorbereiding o.b.v. het op voorhand 
bezorgde casusmateriaal. 

 
Belangrijk te vermelden is dat we de participatieve consulten (nRTJ) betreffende een minderjarige in 
een asielprocedure of een minderjarige die erkend werd op basis hiervan, meerekenen in de cijfers 
van de structurele werking en niet in de cijfers van de projectwerking rond vluchtelingen. Reeds vóór 
het toekennen van de projectwerking voor de specifieke doelgroep van ‘vluchtelingen’ behoorden 
deze dossiers immers tot onze caseload.  
  

PARTICIPATIEF CONSULT ’19-‘20 

Werkvorm Aantal 

Dossierbespreking 51 

Ondersteuning  62 

Overleg met de HV 81 

Netwerkoverleg 6 

Teamcoaching 9 

Totaal 209 

In 2019 ondersteunden 

we in 209 participatieve 

consulten  



>> Tendensen in ‘interventies’ doorheen de tijd 

 
 

 

Wanneer we de cijfers vergelijken met de voorbije jaren, zien we een duidelijke daling in het aantal 
participatieve consulten tegenover het voorbije jaar. Maar over de periode van 2015 tot nu, zien we 
dat er een toenemende trend wordt gevolgd. Het aantal adviserende consulten ligt in de lijn van de 
voorgaande jaren.  
 

> Dossiers  

 
Binnen het kader van de structurele opdracht ondersteunden we het voorbije werkjaar in 93 dossiers, 
waarvan 64 nieuwe aanmeldingen en 29 overgedragen dossiers.  
 
Hieronder geven we een overzicht in cijfers van de dossiers waarin we in het voorbije werkjaar 
betrokken werden. We leggen daarbij verschillende registratiegegevens naast elkaar  om de verdeling 
te schetsen tussen de dossiers volgens de verwijzers en de regio’s, de aanmelders, de verdeling jongen-
meisje-gezin en de leeftijd van de minderjarige. Daarnaast geven we duiding bij de herkomst en de 
talen van de minderjarigen en hun context.  

>> De nieuwe dossiers  

Volgens verwijzer en regio 
 

Wanneer we kijken naar de 64 dossiers 
die in 2019 werden aangemeld, zien 
we dat het grootste aandeel van de 
aanmeldingen uit regio Leuven (26) 
komt, een kleiner aantal uit regio 
Brussel (21) en 17 dossiers uit de regio 
Halle-Vilvoorde.   
 
Het grootste deel van de nieuwe 
dossiers zijn verbonden aan de 
gerechtelijke jeugdhulp slechts een 
klein aantal dossiers worden 
aangemeld vanuit de OCJ’s in onze 
regio. Het label ‘niet bekend’ verwijst 
naar het feit dat we op basis van de gegevens van de aanmelder weten dat er een verwijzer betrokken 
is in het dossier maar dat we hierover tijdens de begeleiding geen informatie verzamelden. Op basis 
van de woonplaats van de minderjarige, kunnen we wel de regio aanduiden. Gezien een toename in 
het aantal dossiers onder ‘niet gekend’, zetten we er in het volgende werkjaar op in om dit actief te 
bevragen en te registreren.  
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Volgens aanmelder 
 
Het diagram toont ons dat het grootste aantal dossiers 
wordt aangemeld vanuit de gerechtelijke jeugdhulp (SDJ) 
en vanuit de voorzieningen binnen de nRTJ. Een klein 
percentage wordt aangemeld vanuit de gemandateerde 
voorzieningen. Er zijn een beperkt aantal aanmelders uit 
RTJ maar dit valt te verklaren door het feit dat we deze 
doelgroep vanuit onze reguliere opdracht enkel een 
consultfunctie kunnen aanbieden. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen, en na overleg binnen het team, 
bieden we een uitgebreidere ondersteuning.  
 
 
Hieronder noteren we het aantal dossiers die werden aangemeld per begeleidingsvorm. Het valt 
daarbij op dat we vaker ondersteunden in dossiers van Pleegzorg. Dit is een resultaat van een 
structurele samenwerking waarbij we teamcoachings begeleidden bij de verschillende deelwerkingen 
in onze regio. Daarnaast is SDJ vaker een rechtstreekse aanmelder dan de gemandateerde voorziening.  
 

Aanmelder  Aantal dossiers 

Begeleidingstehuis  8 

Crisishulp aan huis 2 

Dagcentrum 1 

Gemeenschapsinstelling  2 

Multifunctioneel centrum 2 

Gemandateersde voorziening (OCJ/VK)  8 

Onthaal en Behandelingscentrum 0 

Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum 4 

Pleegzorgdienst  11 

Gerechtelijke Jeugdhulp (SDJ)  14 

Thuisbegeleidingsdienst 4 

Andere (VAPH, …) 8 

totaal 64 

 

 Volgens geslacht 
 
Het grootste van de aangemelde dossiers 

betreft jongens. Er werden bijna 

evenveel dossiers geregistreerd onder 

het label ‘gezin’ als onder het label 

‘vrouw’. Deze observaties is 

gelijklopende met de voorbije jaren.  

Wanneer een dossier wordt 

geregistreerd als ‘gezin’, wordt het 

dossier geregistreerd op naam van het 

jongste kind.   
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Volgens leeftijd 
 
Volgens de grafiek is de grootste groep 

minderjarigen die werd aangemeld 

tussen de 2 tot 6 jaar en de 14 tot 18 

jaar.  

Door de manier van registreren is er 

een vertekend beeld wat betreft de 

jongere kinderen: bij een gezin wordt 

het dossier geregistreerd op het 

jongste kind waardoor er een hoger 

aantal jonge kinderen in de cijfers 

terecht komen.  

Volgens herkomstland 
 
In de nieuwe dossiers vinden we in totaal 24 

verschillende herkomstlanden terug en 18 

verschillende talen.  

Om de taalbarrière op te heffen doen we beroep op 

een tolk. De interculturele bemiddelaars in het team 

beheersen meerdere talen (Arabisch Modern, 

Arabisch Maghrebijns, Berbers, Engels, Frans, Spaans) 

maar zelfs indien de interculturele bemiddelaar de taal 

van de cliënt machtig is, bekijken we of het al dan niet 

noodzakelijk is om een tolk in te schakelen zodat we er 

ons kunnen van verzekeren dat de interculturele 

bemiddelaar zich volledig kan focussen op het 

herkaderen en bemiddelen.  

Voor de aanvraag van tolken werken we samen met de dienst sociaal tolken en vertalen van het 

Agentschap integratie en inburgering voor gesprekken die doorgaan in de provincie Vlaams-Brabant, 

en Brussel Onthaal, voor de gesprekken die doorgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

>> De overgedragen dossiers 

Er werden 29 dossiers overgedragen (of opnieuw aangemeld). 
Bij de overgedragen dossiers merken we dat OTA bij 
doorverwijzing van de minderjarige naar een andere organisatie 
en/of voorziening niet in eerste instantie betrokken wordt maar 
pas wanneer de begeleiding in een latere fase is (en er vaak 
sprake is van een ‘crisis’). Dit zorgt ervoor dat de medewerker 
die het dossier opvolgt, vaak een nieuwe dossierbespreking 
moet organiseren om op de hoogte te zijn van de nieuwe 
informatie en de continuïteit te herstellen.    
 

Jaar aanmelding Aantal 

2010 1 

2017 7 

2018 21 

Totaal 29 



>> Tendensen in ‘dossiers’ doorheen de tijd 

 
Wat het aantal dossiers betreft, zien we in vergelijking met 2018 een vergelijkbaar aantal nieuw 
aangemelde dossiers, het aantal oude dossiers bleef hetzelfde.  

 

> Deskundigheidsbevordering  

 
De organisatie kiest ervoor om in een context waarin superdiversiteit een nieuwe realiteit is, te 
investeren in deskundigheidsbevordering en uitwisseling van expertise tussen hulpverleners.  
 
>> Vorming 
 
We verzorgden in het voorbije jaar 27 vormings- en intervisiemomenten (uitgedrukt in aantal 
dagdelen) voor volgende partners: 
- Binnen de IJH: Alba vzw (1), Cocon Vilvoorde (3), Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel (6), CIG 

Vogelenzang (2), OSD Vlaams-Brabant & Brussel (2), OCJ/SDJ Brussel (1), PPO Vlaams-Brabant (1) 
- Buiten de IJH: CLB Brussel (1), Erasmus Hogeschool (1), EXPOO (2), KULeuven - Vakgroep 

criminologie (2), LABO vzw (1), Odisee Hogeschool (1), ONW Centrum (1), Thomas More (1), 
Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie (1).  

 
>> Kennisdeling 
 
Via uitwisseling willen we onze ervaringen en kennis rond ‘opvoeden en opgroeien in een 
migratiecontext’ versterken en verspreiden. Daarom gingen we in het voorbije jaar in gesprek met 
studenten van Erasmushogeschool Brussel en Odisee, en namen we deel aan volgende initiatieven: 
- Stakeholdersoverleg ICOBA ihv een intersectoraal gedragen visie op “(preventief) omgaan met 

agressie in de werkomgeving” op het niveau van de voorzieningen. 
- Focusgroep Groeimee.be: een kritische blik op het platform ‘groeimee.be’. 
- Uitwisseling met Erasmushogeschool Brussel ihkv onderzoeksproject over professionele 

werkomstandigheden van hulpverleners met een migratie-achtergrond. 
 

> Netwerken binnen de hulpverlening 

 
OTA Vlaams-Brabant en Brussel heeft de opdracht om deel te nemen aan netwerken binnen de 
hulpverlening die een breed aanbod rond jeugdhulp realiseren.  

- Structurele overlegorganen binnen de IJH: 
o Overlegplatform Bijzondere Jeugdbijstand Vlaams-Brabant en Brussel. 
o IROJ Brussel: Itsen Gonzalez neemt als afgevaardigde van het Minderhedenforum deel aan 

het IROJ Brussel waar ze de doelgroep van ECM vertegenwoordigt.   
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o IROJ Vlaams-Brabant: OTA is een gecoöpteerde partner van het IROJ Vlaams-Brabant.  
o Brusselse Intervisie Kinderen en Adolescenten (BIKA). 
o Goestinggroep Signs of Safety: de implementatie van deze visie in het werkveld vraagt ook 

dat wij op de hoogte zijn van deze ziens- en werkwijze, waarbij we het cultuursensitieve 
perspectief vasthouden. 
 

- Eén gezin, één plan: we zijn lid van de stuurgroep sonja ERTEEJEE en van ‘gezinsondersteuning 
Ketjes’ (1G, 1P Brussel). 
 

- In 2019 namen we deel aan het initiatief van de Afdeling Continuïteit en Toegang om tot een 
betere samenwerking te komen van de consultfuncties in de regio Vlaams-Brabant. 

 
> Partnerschap 
 
We zaten in 2019 samen met een aantal organisaties (Yuneco, Bru-Stars, Agentschap Integratie en 
Inburgering, VIVO)… waarbij we de uitwisseling beschouwen als een rijkdom.  
 
3.3. Projectwerking  

 
In 2019 legde OTA Vlaams-Brabant & Brussel zich niet alleen toe op zijn structurele opdracht, we 

kregen ook twee projecten toegewezen: 

- Agentschap Jongerenwelzijn kende extra middelen toe aan de OTA’s binnen het project 
‘cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter ondersteuning van de impact van de 
vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’ met als doel ons aanbod 
toegankelijk te maken voor de IJH voor de doelgroep van ‘vluchtelingen’ (aankomst in België 
vanaf 2015) en jongeren waar er een vermoeden is van radicalisering.   

- VGC ondersteunde ons om via het project ‘Superdiversiteit in welzijn en onderwijs’ ons aanbod 
open te stellen voor de ‘Brede Instap’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Een overzicht van de behaalde resultaten werd opgenomen in 3.1., voor verdere informatie verwijzen 
we naar de desbetreffende werkingsverslagen.  


