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Martens-Sotteau en Socres










Als V.Z.W. bestaat Martens-Sotteau sedert 1971. We zijn actief binnen de
bijzondere jeugdzorg . De bestuurders zijn een vrij stabiele groep . We zijn
met de organisatie sedert enige tijd op zoek naar een aantal nieuwe
bestuurders .
We wilden niet uitsluitend gaan rekruteren in eigen kring en wilden naast
kennis over de sector , ook op zoek gaan naar meer technische profielen .
Onder meer het financieel –technische luik was één van de interesses ,
temeer we met onze sector evolueren naar een enveloppe financiering .
Eerder toevallig hoorden we iets over het project Socres .We zochten
contact en een gesprek leverde meer duidelijkheid. De idee om expertise
uit te wisselen tussen profit en non-profit en van elkaar te leren leek zeer
boeiend.
Het duurde enige tijd vooraleer we met een kandidaat bestuurder in
contact kwamen, maar waren wel erg blij met het aanbod vanuit het
Gentse havenbedrijf.
De tijd is nog te kort om te evalueren , maar na de kennismaking en een
eerste bestuurdersvergadering lijken we goed op weg .

Ontstaan en evolutie Martens-Sotteau
Onze V.Z.W. heeft een lange traditie in de jeugdzorg .
 Georges Martens-Sotteau, advocaat-generaal bij het Gentse Hof van
Beroep , schonk bij zijn overlijden in 1938 zijn vermogen aan de ‘Dochters
der Liefde’ , een congregatie met hoofdzetel te Ans, nabij Luik. De zusters
dienden daarmee een armenhuis /weeshuis op te richten in het Gentse ,
dat de naam moest dragen van de overleden raadsman .
 De tweede wereldoorlog zorgde ervoor dat het tehuis bijna uitsluitend
een weeshuis werd . Later verbleven er vooral kinderen op vraag van de
Commissie voor Openbare Onderstand (voorloper van het O.C.M.W.)
 Na de invoering van de wet op de jeugdbescherming (1965) werd het
tehuis erkend door het ministerie van Justitie en was het vooral de
jeugdrechter , die plaatste.
 Na de staatshervorming van 1988 evolueerden we onder de Vlaamse
Overheid naar een gedifferentieerd hulpaanbod voor kinderen , jongeren
en hun context. We zijn V.Z.W. sedert 1971.

Organisatie




Momenteel komen kinderen, jongeren en hun gezin bij
ons terecht op vraag van het hetzij het comité voor
bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank.
Op dit moment hebben we een erkenning van het
Agentschap jongerenwelzijn (Vlaamse Overheid ) voor :
1.
2.
3.

35 residentiële plaatsen , erkenning ‘begeleidingstehuis voor
kinderen van 0 tot 20 jaar ‘.
een dagcentrum met 20 plaatsen
een thuisbegeleidingsdienst (Sigma )voor maximaal 16
gezinnen

1. 35 residentiële plaatsen


Het begeleidingstehuis voor kinderen van 0 tot 20 jaar heeft 5
afdelingen , gevestigd op één locatie te Oostakker. Qua
doelstellingen en methodiek zijn er parallellen tussen de
verschillende afdelingen. Gezien elke afdeling zich richt tot een
specifieke leeftijdscategorie zijn er ook eigen accenten.






Huis 1 is een leefgroep voor kleuters en lagere schoolkinderen .
Huis 2 is een verticale groep : er verblijven zowel kleuters als
adolescenten.
Huis 3 is een groep voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar.
Het project kamertraining bestaat uit 7 studio’s gebouwd rond een
binnenplaats . De minimumleeftijd daar is 16 jaar .
We kunnen maximaal 8 jongeren begeleiden bij het alleen wonen.

2. Dagcentrum met 20 plaatsen


Kinderen of jongeren komen daar elke weekdag na school
tot 19 uur en tijdens schoolvakanties . Naast het aanbod
naar de kinderen en jongeren is er begeleiding voor de
gezinnen. Er zijn 2 afdelingen :



een afdeling voor kinderen te Gent –Ledeberg (Letha)
een dagcentrum voor adolescenten in de nabijheid van GentDampoort. (De Pedaal)

3. Thuisbegeleidingsdienst (Sigma )voor
maximaal 16 gezinnen



Begeleiding gebeurt bij de gezinnen aan huis .
De lokalen van de dienst bevinden zich te Oostakker in
de residentiële voorziening .

Goed om weten


De VZW telt ruim 50 medewerkers ( 42 FTE)



Momenteel wordt de jeugdhulpverlening door de Vlaamse
overheid grondig hervormd en meer geresponsabiliseerd.

