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INLEIDING 

 

De geschiedenis van een voorziening speelt mee in het huidig functioneren.  

De geschiedenis van een voorziening zit ook in de mensen die haar beheren en in de 

mensen die er werken, in evidenties, in ingesleten manieren van denken, in de invulling van 

woordbetekenissen enz… 

De kennis van de geschiedenis is een opdracht voor beheerders en medewerkers. Hoe groter 

de invloed van beslissingen en acties van beheerders en medewerkers is, des te belangrijker 

is het dat zij kennis hebben van de geschiedenis.  

De geschiedenis vertellen is een keuze maken: wat uit het verleden is belangrijk om te 

vertellen.  

Geschiedenis vertellen is dan ook over vandaag vertellen.  

Het verhaal is nooit ten einde, het kan steeds verder aangevuld worden. Trends en 

trendbreuken, evoluties en revoluties worden vandaag nog niet gezien, morgen wel.  

Wat we zien en waard vinden om te vertellen vandaag volgt hier…misschien volgen op 

latere data andere verhalen. 

 

HET VERHAAL VAN DE VZW LUEIN EN DE CONGREGATIE KINDSHEID JESU 

 

In 1835 werd door Kan. Jozef Triest, de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu gesticht. 

Het doel was in te staan voor de opvang van te vondeling gelegde kinderen.  

De congregatie vestigde zich te Gent. De congregatie richtte gedurende haar geschiedenis 

verschillende weeshuizen op, maar ook scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen.  

In 1971 beheerde de congregatie verschillende instellingen met onder andere een instelling 

voor kinderen en jongeren in Hasselt en een tehuis voor ongehuwde moeders.  

In 1971 werd op vraag van het toenmalige Jeugdbeschermingscomité te Gent, aan de 

zusters gevraagd om in het kader van de hernieuwde wet op de jeugdbescherming van 

1968, een centrum voor eerste opvang uit te bouwen.  

Men vroeg aan een buitenstaander het huis te leiden en na een aanvankelijke vlotte start, 

bleek de opgezette leidingstructuur niet te werken.  

Een jaar later werd het centrum gesloten. Maar in 1973 werd het heropgestart, ditmaal onder 

de rechtstreekse leiding van de zusters. 

Zuster Marie Lucie Cox werd de eerste directrice (1973-1981).  

Het pedagogisch beleid werd behartigd door de toenmalige zuster Leona Van Hyfte, 
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pedagoge van opleiding.  

Leona Van Hyfte was zelf één jaar directrice in 1981. 

In 1982 werd de leiding van het centrum opgenomen door Zuster Georgette Buysse.  

Zij was maatschappelijk assistente van opleiding en had aan de wieg gestaan van het 

schoolmaatschappelijk werk in Hasselt.  

Aanvankelijk werd het centrum gerund als een VZW de naam ‘Vereniging tot 

Jeugdbescherming en Onthaal’ met maatschappelijke zetel te Gent, op het adres van het 

‘moederhuis’ van de congregatie Kindsheid Jesu.  

In 1991 werd de leiding overgedragen aan een ‘leek’, Dhr. Luc Cornelis, die sinds 1978 als 

psycholoog in het centrum werkzaam was.  

De zusters trokken zich stilaan meer en meer terug uit de dagelijkse werking van het centrum.   

Op hetzelfde moment werd een boekhoudkundige scheiding doorgevoerd tussen 

plaatselijke zustergemeenschap, de hoofdzetel van de congregatie en Luein.  

Sinds 1996 zijn geen zusters meer actief betrokken in de dagelijkse werking.  Toen  werd een 

schuldherschikking en een erfpachtregeling getroffen, waardoor de vzw financieel 

losgekoppeld werd van de congregatie.  

 

Tegelijkertijd werd de verantwoordelijkheid voor het beheer van het OOOC ook 

losgekoppeld van het algemene bestuur van de congregatie. Voordien werden  binnen de 

congregatie antwoorden gezocht voor problemen in de vzw op vlak van het financiële en 

de infrastructuur. De Raad van Bestuur wint dus duidelijk aan belang, wat gemerkt wordt aan 

het stijgende vergaderritme en de uitbreiding van de onderwerpen ter bespreking. De 

bestuurders krijgen ook een meer actieve rol in de vzw. 

In september 2007 wordt de zustergemeenschap die aanpalend aan het centrum was 

gehuisvest, opgeheven.  

Binnen de congregatie is een evolutie op gang gekomen waarbij men aanstuurt op een zo 

groot mogelijke verzelfstandiging van de verschillende instellingen die door de congregatie 

gesticht en gedragen werden.  Het blijft wel de bedoeling om de oorspronkelijke spiritualiteit 

van de stichter te blijven uitdragen. 

Dit heeft er toe geleid dat het centrum een naamsverandering en een verandering van de 

maatschappelijke zetel heeft doorgevoerd.   

Momenteel zijn we een zelfstandige VZW met de naam “OOOC Luein vzw” en een 

maatschappelijke zetel op het adres van het centrum (sinds 11 maart 1998).  

Dhr. Luc Cornelis kondigde zijn nakend ontslag aan in januari 2006.   

Hij trad, na een ziekteperiode op 9 maart 2006 effectief terug als directeur. In samenspraak 

met hem en de Raad van bestuur werd een overgangsregeling uitgewerkt waarbij de 

dagelijkse leiding van het centrum tijdelijk werd overgenomen door Dhr. Jan Cornelis, en Dhr. 

Luc Cornelis het centrum bleef ondersteunen, deeltijds als psycholoog, deeltijds als consulent 

naar de directie.   

Op 23 oktober 2006 besliste de Raad van Bestuur om de leiding van het centrum aan Dhr. 

Jan Cornelis toe te vertrouwen. Hij was voordien al sinds januari 1984 aan het centrum 

verbonden als psycholoog. 
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EVOLUTIE IN HET PEDAGOGISCH PROFIEL 

 

Opvang, verzorging, bescherming, controle, uit de handen houden van diegene die het 

slecht met de jongeren voorhad, was het centrale leidmotief bij de stichting van het centrum 

voor eerste opvang in 1973.  

Rust brengen in een chaotische en gewelddadige omgeving, bevrijden uit gevaar, (art 36, 4 

uit de wet op de jeugdbescherming) vroeg om contactbreuken met de context of 

gecontroleerde contacten.  

Het centrum bouwde een knowhow op van zorg, gecombineerd met structuur.  

Met de komst van Zr. Georgette Buysse, werd sterk de nadruk gelegd op ‘nieuwe kansen 

bieden’ (1982).  

Naast een Rogeriaanse aandachtstijl, werd een doorgedreven systeem van bevestiging, 

gecombineerd met gedragsmatige aanpak uitgebouwd. Een gestructureerd midden moest 

deze benadering mogelijk maken. 

Ondertussen rommelde het in de Belgische Staat. De staatshervorming bracht de 

jeugdbescherming onder de bevoegdheid van Vlaanderen.  

De afgrenzing tussen vrijwillige hulpverlening en justitieel optreden tegenover minderjarigen 

moest duidelijker gemaakt worden. 

Het aanbod van voorzieningen moest beter afgesteld worden op de noden en moest 

uitgebreid worden.  

Dit resulteerde in een nieuw decreet op de bijzondere jeugdzorg en een nieuw 

herkenningsbesluit voor voorzieningen (juli 94).  

Luein wordt erkend als OOOC voor 17 plaatsen. De basisprincipes van het bestaande profiel 

worden herhaald. 

Binnen het centrum is in deze periode het loyaliteitsdenken in de werking opgenomen en 

worden in de advisering het emancipatorische en gezinsgerichte denken ingewerkt.  

Een bezoek van de inspectie op 27 maart 1996 brengt de evolutie van het emancipatorisch 

en gezinsgericht denken in een stroomversnelling. (Verslag van de inspectie is opgenomen in 

de verslaggeving bijlagen raad van bestuur 6 juni 1996) 

Dit leidde via het tijdelijk project van de observatiestudio’s naar het ontstaan van twee 

leefgroepen (start juni 1999), op basis van twee verschillende opvangregimes waar soepele 

overgangen tussen mogelijk zijn.   

Ook de mogelijkheid om ambulant te werken werd ingevoerd, met ook hier een soepele 

overgang tussen residentiële en ambulante opvang. 

In 2003 namen we deel aan het project Netwerk Crisisjeugdhulp van de Integrale Jeugdhulp, 

met een aanbod van residentiële opvang en crisisbegeleiding.  Na een jaar werd dit 

stopgezet, voornamelijk omwille van de onmogelijkheid om deze deelname kwaliteitsvol 

waar te maken, zonder bijkomende personeelsinzet, waarvoor geen financiële middelen 

beschikbaar waren.. 
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Op uitdrukkelijke vraag van het Netwerk Crisisjeugdhulp werd op 1 augustus 2007 opnieuw 

toegetreden tot dit netwerk. We bieden enkel residentiële crisisopvang aan, de 

crisisbegeleiding wordt opgenomen door mobiele diensten binnen het netwerk. 

In 2012 hebben het pedagogisch profiel aangepast.  Sinds 2013 werkten we residentieel met 

twee leefgroepen, met een verschillend profiel: 

 De Westgroep zeer gestructureerd, groepsgericht en crisis verminderend 

 De Oostgroep meer geïndividualiseerd, gericht op het heropnemen van eigen 

verantwoordelijkheid 

Dit concept er verlaten en vervangen door twee leefgroepen (Pilar en Tilda) met dezelfde 

regels en structuur.   

De mogelijkheid om te individualiseren vertaalt zich nu in 4 fasen van vrijheden en eigen 

verantwoordelijkheid die kunnen doorlopen worden binnen elke leefgroep. De fasen 

verschillen van elkaar in de mate van vrijheden (telefoongebruik, toegang tot internet, vrije 

tijd, mogelijkheid tot activiteiten buiten het centrum.  Overgang van fase is verbonden met 

zowel de houding en het gedrag in de leefgroep als met de noden van de begeleiding en 

de vragen en verwachtingen van de betrokkenen (minderjarige, gezinssysteem en verwijzer). 

2013 bracht een omwenteling teweeg in het landschap van de jeugdhulpverlening.  We 

worden geconfronteerd met de gelijktijdige invoering de Integrale Jeugdzorg (in Oost-

Vlaanderen als startregio opgestart in september 2012) en de voorbereiding van een 

modulaire erkenning, gekoppeld aan een enveloppe-financiering (effectief vanaf 1 januari 

2014). 

Hierdoor is ook binnen onze voorziening heel veel tegelijkertijd aan het bewegen gegaan. 

In 2013 introduceerden we het Handelingsgerichte Diagnostische Protocol  als basis voor het 

diagnostieke werk.  Dit protocol is opgeteld, in samenspraak met alle collega OOOC’s van 

Vlaanderen en met wetenschappelijke begeleiding van prof. Guy Bosmans. 

Omwille van het modulaire kader zijn we volop bezig met het beter uitwerken van de 

ambulante begeleidingen en is onze effectieve begeleidingscapaciteit met 1 eenheid 

verminderd.  

De visie van herstelbewegingen in plaats van sancties wordt verder uitgewerkt door een 

vorming geweldloos opvoeden (Haim Omer). 

 

ONTSTAAN VAN DE OPDRACHTSVERKLARING 

 

ONTSTAAN 

Na een analyse van het centrum (SWOT-analyse opgemaakt door de directie met 

begeleiding van de verantwoordelijken voor de sectoren onderwijs en pastorale begeleiding 

bejaardenzorg Zusters Kindsheid Jesu, deskundigen op het gebied van het maken van 

opdrachtverklaringen), werden objectieven, beleidslijnen en actiedoelen geformuleerd. 

(1994 t.e.m.1997). 
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Deze monden uit in de opdrachtverklaring, goedgekeurd door de raad van bestuur op 23 

juni 1998.  

COMMUNICATIE : 

Deze opdrachtverklaring - missie werd als ‘lijst’ opgehangen in de voornaamste plaatsen van 

het centrum:   

 de centrale inkomgang 

 de bezoekplaatsen 

 het bureau van de directeur, wat tevens ook de vergaderzaal is 

 de livings van de leefgroepen  

De opdrachtverklaring werd eveneens opgenomen op de website.  

Een eerste versie van de opdrachtverklaring werd verspreid bij de bevolking van Lochristi en 

de sympathisanten van het centrum, (oktober 1997) en meegegeven ter inzage aan de 

inspectie (vergezeld van objectieven, beleidslijnen en actiedoelen) 

De tekst van de opdrachtverklaring is opgenomen in het kwaliteitshandboek 
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