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‘Het went nooit om alleen te doen 
wat samen kan …’
Dank je wel

Het schrijven van dit project vormde voor ons een spannende, interes-
sante, soms moeilijke en uitdagende opdracht. De hulp, steun, tijd en het 
vertrouwen van heel wat mensen hebben hier een belangrijke bijdrage 
aan geleverd.
Eerst en vooral een speciale dankjewel aan Rotary Nationaal en Rotary 
Club Gent Noord voor het vertrouwen en de financiële ondersteuning 
van dit project. Zonder jullie was dit niet mogelijk. Het is fijn dat jullie 
organisaties projecten als deze mogelijk maken.
Robert Accoe, de bezieler van de Kruiskenshoeve. Robert, vanaf dag een 
heb je ons in je armen gesloten. Het was fantastisch om deze weg samen 
met jou te mogen bewandelen. Dank je wel voor jouw vertrouwen en 
steun en om je ervaring met ons te delen. Dank je wel om ons altijd alles 
te willen leren. We hebben genoten van jouw inspirerende gesprekken. 
Dank je wel aan alle leden van de stuurgroep. 
Professor Eric Broekaert, voor zijn steun en geloof in dit project.
Dr. Fernand Van Hees, jouw vragen en opmerkingen daagden ons steeds 
uit en hielpen ons telkens weer vooruit. Bedankt voor het vertrouwen 
dat we van jou kregen. 
Jan De Keyser, jouw kritische en ondersteunende houding heeft ons vaak 
vooruit geholpen.
Professor Stijn Vandevelde, jouw enthousiasme werkt aanstekelijk! Dank 
je wel voor al jouw inspirerende en deskundige adviezen.
Dank je wel aan alle jongeren die we mochten leren kennen. Dank je wel 
om jullie eerlijke meningen en dromen te delen. Jullie zijn stuk voor stuk 
bewonderenswaardige jongeren. Wij hopen dat jullie je weg vinden en 
dat jullie dromen mogen uitkomen. 
De raad van bestuur van de Kruiskenshoeve en alle vrijwilligers. Dank 
je wel voor jullie steun en vertrouwen. Het is heerlijk om deel te mogen 
uitmaken van ‘de Kruiskenshoeve familie’. 
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Dank je wel Mart voor jouw kritische blik en je interesse in het project 
en om vooral in het begin van dit proces een fijne bondgenoot te zijn in 
de zoektocht naar mogelijkheden. 
Onze fantastische collega’s van het OOBC, voor hun steun, flexibiliteit 
en interesse in het project. 
Eline, wat is het heerlijk om zo een geweldige collega in de buurt te heb-
ben. Dank je wel om alles na te lezen, jouw feedback hielp ons vaak voor-
uit. Dank je wel voor alle leuke, ondersteunende en opbeurende gesprek-
ken, je bent er altijd wanneer we je nodig hebben.
Lot, dank je wel om tijdens het nalezen fijne opmerkingen in onze rich-
ting te schuiven. 
Wim, bedankt om ons werk kritisch onder de loep te nemen en ook van-
uit jouw ervaringen en positie in de school bedenkingen te formuleren.
Al wie ons te woord stond, in persoon of via mail, en de data die we 
mochten gebruiken.
Ten slotte, en niet in het minst, onze omgeving, zij die dit proces mee 
vanop de eerste rij konden volgen, en soms – fijn – verwonderd toekeken. 
Dank je wel allemaal!

Franky en Katrien
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Voorwoord

In het landelijke en rustige Sint-Laureins geeft Robert Accoe, oud-re-
chercheur bij de jeugdpolitie Gent, probleemjongeren steeds een nieuwe 
kans. Robert stelt sedert tien jaar zijn ouderlijke hoeve, ‘de Kruiskens-
hoeve’, open voor jongeren. Zij kunnen bij Robert een aantal dagen te-
recht om tot rust te komen en te herbronnen. De groep die de vraag naar 
time-out stelt, wordt steeds groter. 
Vanuit de raad van bestuur van de Kruiskenshoeve rees het idee om te 
beschrijven wat er gebeurt in de hoeve om zo het werk van Robert op 
lange termijn door te kunnen geven en de opgebouwde ervaring te kun-
nen delen met anderen. Jan De Keyser, lid van de raad van bestuur van de 
Kruiskenshoeve, exploreerde verschillende mogelijkheden en verschil-
lende mensen werden aangesproken. Dr. Fernand Van Hees, erevoorzit-
ter van vzw NVSG en lid van Rotary Club Gent Noord deed het voorstel 
om een onderzoeksvoorstel in te dienen bij vzw NVSG om zo financiële 
middelen te verwerven om dit idee vorm te kunnen geven.
Sedert 1931 reikt vzw NVSG – Nationale Vereniging tot Steun aan Ge-
handicapte personen – middelen uit om projecten te ondersteunen die 
als doel hebben een bijdrage te leveren aan de verbetering van de levens-
omstandigheden van personen met een beperking. De vereniging wordt 
uitsluitend bestuurd op vrijwillige basis door Rotariërs. Ze tracht zo goed 
mogelijk in te spelen op de evolutie van de noden in de maatschappij. 
Jan De Keyser consulteerde prof. dr. Franky D’Oosterlinck om de vraag 
naar wetenschappelijke ondersteuning vorm te geven. Katrien werd 
gevraagd om het project vorm te geven. In juni 2012 werd ons project 
‘Ruimte voor mij in de Wij’ door vzw NVSG goedgekeurd. 
Dit boek neemt je mee doorheen het onderzoeksproject ‘Ruimte voor 
mij in de Wij’. Hierin willen we de nadruk leggen op de omgeving van 
de boerderij (de ruimte) en het samenwerken met jongeren (de wij). De 
kracht van dit project ligt in de samenwerking tussen de humanitaire 
Rotary vzw NVSG, Rotary Club Gent Noord, de academische wereld, 
de Universiteit Gent en de praktijk, het time-outproject vzw Kruiskens-
hoeve.
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Leeswijzer

Beste lezer,
Ben je een jongere? Wordt het je af en toe allemaal een beetje te veel en 
heb je wel eens nood aan een rustpauze?
Ben je ouder of opvoeder van een of meerdere kinderen? Heb je een kind 
met extra zorgen? Of heb je interesse in deze kinderen en jongeren?

Ben je leefgroepbegeleider? Leerkracht? Sociaal werker? Gezinsbegelei-
der? Leerlingenbegeleider? Therapeut? Orthopedagoog? Je werkt met 
kinderen en jongeren of met hun ouders en hebt belangstelling voor de 
mogelijkheden van time-out?
Ben je grootouder? Buurman? Partner? Neef of nicht? Jeugdmonitor? 
Boezemvriend of -vriendin? 
Je hebt op een of andere manier een band met kinderen en jongeren die 
het wel eens moeilijk hebben thuis, op school of daarbuiten en de mo-
gelijkheden om een antwoord te bieden op de zorgvraag van deze kin-
deren en jongeren blijken ontoereikend? Dan willen wij je meenemen 
in het verhaal De Pauzeknop. Time-out voor jongeren. Doorheen dit boek 
definiëren we time-out als: een actieve rustperiode voor de jongere en 
zijn omgeving om vastlopende begeleidingen te deblokkeren, om zo de 
draagkracht van alle betrokkenen te verhogen en de begeleiding te ver-
sterken. Dit boekje is opgebouwd uit twee delen en meerdere hoofdstuk-
ken. Afhankelijk van wat je vragen zijn en waarover je meer wilt weten, 
kun je kiezen welke hoofdstukken je leest. 
Het eerste deel gaat over de eigenheid van de Kruiskenshoeve. Als je meer 
wilt weten over Robert Accoe en hoe het time-outproject de Kruiskens-
hoeve vandaag werkt, dan lees je best Hoofdstuk 1: De Kruiskenshoeve 
vandaag. De Kruiskenshoeve wordt gebruikt als een voorbeeld van een 
good practice. Dit hoofdstuk zal je inzicht verschaffen in het ontstaan 
en de werking van de Kruiskenshoeve. Het time-outproject wordt uitge-
breid besproken en zal gebruikt worden als basis om werkbare elemen-
ten te distilleren die bijdragen tot het opzetten van een time-outwerking. 
Om dit verhaal te schrijven werden er regelmatig interviews van Robert 
Accoe afgenomen. Daarnaast zijn wij actief gaan meewerken op de boer-
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derij en werden de aanwezige documenten (jaarverslagen, aanmeldings-
formulieren en krantenartikelen) doorgenomen en geanalyseerd. Het 
project werd met andere woorden van binnenuit onder de loep genomen 
en beschreven. 
In het tweede hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de beschrijving van 
het onderzoeksproject, waarbij we op zoek gaan naar de werkbare ele-
menten en deze concreet vormgeven in een model. Wil je meer weten 
over de doelstellingen van het onderzoeksproject, welke onderzoeks-
methoden gebruikt werden om het onderzoeksproject ‘Ruimte voor mij 
in de Wij’ vorm te geven en hoe de data geanalyseerd werden, lees dan 
Hoofdstuk 2: Analyse van gegevens. Wanneer je ervoor kiest om enkel 
de inleiding te lezen, geeft je dit voldoende informatie om vlot over te 
gaan naar hoofdstuk 3. 
In Hoofdstuk 3: Werkbare elementen worden de resultaten van het 
onderzoek besproken. In dit hoofdstuk worden de werkbare elementen 
besproken die de Kruiskenshoeve tot een good practice maken. Deze 
worden steeds ingeleid met een kort verhaal dat het element dat aan bod 
komt iets concreter maakt. Daarnaast worden de werkbare elementen 
aangevuld met citaten uit de afgenomen interviews. 
In Hoofdstuk 4: Wat leren we uit aanverwante literatuur? zullen we de 
werkbare elementen die besproken werden in hoofdstuk 3 verbinden met 
aansluitende literatuur. Hierin zullen de begrippen die gebruikt worden 
(zoals ‘time-out’) breder gekaderd worden en zal er aandacht zijn voor 
andere methodieken en aanverwante theorieën. Ze worden telkens kort 
beschreven, met de focus op de manier waarop deze verbonden kunnen 
worden met de methode van time-out. Met andere woorden, gebeuren er 
zaken op de Kruiskenshoeve die gesitueerd kunnen worden in een van 
deze methodes of theorieën? Hierdoor kan het werk van de Kruiskens-
hoeve worden verruimd en theoretisch methodisch verder onderbouwd 
worden. 
Ten slotte zal in Hoofdstuk 5: De boerderij voorbij, van pionier tot 
methodiek een framework aangeboden worden, waarin de aanleerbare 
methode die bestaat uit de werkbare elementen, besproken wordt. Zo 
willen we gepassioneerde mensen, andere good practices, voorzieningen 
en scholen aanspreken om jongeren vanuit hun sterktes te kunnen on-
dersteunen.
Veel leesplezier!



Eerste keer op de Kruiskenshoeve

Je kunt maar een keer voelen wat de eerste keer aankomen op de Kruis-
kenshoeve met je doet. De eerste keer was voor mij op donderdag 17 
mei 2012. Met een bang hart rijd ik de oprit van de Kruiskenshoeve op. 
Vandaag ga ik als net afgestudeerde orthopedagoog op mijn eerste solli-
citatiegesprek. Mijn eerste bron van stress deze morgen: Wat doe je aan 
als je op sollicitatiegesprek gaat op een boerderij? Mijn omgeving zei 
me meermaals: ‘De eerste indruk is de belangrijkste!’ Dus netjes, want 
het is een sollicitatiegesprek …, maar wat als je een rondleiding krijgt? 
Gewoontjes, maar dat is …? 

Gekleed in jeansbroek en slechte schoenen kom ik veel te vroeg aan op 
de Kruiskenshoeve. Echt verstoppen kan ik me niet tussen alle velden 
en ik twijfel nog even of ik toch best wat ga rondrijden om dan stipt op 
tijd aan te komen. Aangezien het risico net iets te groot is dat iemand 
me al gezien heeft, stap ik toch maar uit. Al had ik me voorbereid door 
foto’s en filmpjes te bekijken op de website, toch was het niet zoals ik 
het me had voorgesteld. Rommelig is niet het juiste woord, misschien 
chaotisch, maar met een zekere warmte en charme. Overal waar je kijkt, 
zie je zaken om mee aan de slag te gaan, de omgeving is erg uitdagend. 
Ik moet nog wat wennen aan alles wat ik zie, sta de omgeving in me 
op te nemen en mezelf wat moed in te praten, als ik Robert, de boer 
des huizes, uit een van de stallen zie tevoorschijn komen. ‘Ah Katrien, 
je bent er, je moet eens komen kijken.’ Ik besef dat ik het binnen een 
minuut al vlaggen heb: ik sta direct in een stal en denk: check, kleding-
keuze. Voor ik het weet, krijg ik een knuffel en kus van Robert, alsof 
hij me al jaren kent en me lang niet heeft gezien. Ik krijg een gevoel 
van thuiskomen en ben verrast door het warme onthaal. Sarah, de pony, 
heeft deze nacht een veulen gekregen, Oscar. Ongelooflijk mooi is hij. 
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Oscar ligt heerlijk te slapen in een hoek van de stal, Sarah stelt het 
bezoek nog niet zo op prijs en probeert in te schatten of we een bedrei-
ging vormen. Robert is honderduit aan het vertellen over zijn pony’s en 
ondertussen leert hij me hoe ik mij moet positioneren, als hij ziet dat 
ik me probeer te verplaatsen als Sarah op me afkomt. Regel een op de 
Kruiskenshoeve: alles is een leermoment. 

In mijn enthousiasme heb ik de staldeur op een kier laten staan, nog 
niet wetend dat de dieren op de Kruiskenshoeve veel slimmer zijn dan 
ze eruitzien! Voor ik het besef, loopt er een schaap binnen en Robert 
roept: ‘Katrien, houd dat schaap tegen!’ En ja hoor, daar sta ik dan met 
een nat schaap tussen mijn benen. Robert en ik sleuren het dier terug 
naar buiten. Ik ben nat en hang onder de modder. We liggen plat van 
het lachen. Weg zenuwen, weg stress. In een woord, ontwapenend!

14 De pauzeknop
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1
De Kruiskenshoeve vandaag
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H O O F D S T U K  1

De Kruiskenshoeve vandaag

Robert Accoe 

Robert, geboren op 4 november 1944, liep school te Sint-Laureins tot hij 
veertien jaar was. Daarna bleef hij thuis om op de boerderij te werken. 
Robert groeide op in een gezin van harde werkers en was zelf ook graag 
‘op den buiten’, maar toch zag hij het niet zitten om boer te worden. Tij-
dens zijn legerdienst besloot hij dat hij iets anders wilde doen met zijn 
leven, maar durfde dit toen nog niet aan zijn ouders te vertellen. Zonder 
medeweten van zijn ouders deed hij mee aan het examen voor rijkswach-
ter, maar werd medisch ongeschikt verklaard. De brief die ter bevestiging 
kwam, kwam bij Roberts ouders terecht. Hij moest nu wel vertellen wat 
hij had gedaan. Roberts vader was erg kwaad en sprak een maand lang 
niet tegen hem. 
Na zijn legerdienst wilde Robert zich verder voorbereiden op een staats-
examen. Omdat er op de boerderij niet altijd genoeg werk was, ging hij 
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vaak bij buren of vrienden van zijn ouders helpen. Zo leerde hij Jozef, 
Maria en Ernestine, vrijgezellen uit het naburige dorp, beter kennen. Jo-
zef was van beroep kleermaker maar ook voorzitter van verschillende 
verenigingen. Ze hadden twee winkels: een kledingwinkel en een krui-
denierswinkel. Daarnaast hadden ze een hoogstamboomgaard van wel 
tweehonderd bomen. Daar was altijd werk, in de winter snoeien en in de 
zomer fruit plukken en sorteren. Robert lichtte Jozef in over zijn plan-
nen en na het werk kreeg hij in ruil hiervoor bijles. Jozef gaf hem de 
raad om deel te nemen aan het ingangsexamen van de politie van Gent, 
waarvoor Robert slaagde. 
De titel van zijn verhandeling was: Waarom ik politieman wil worden. 
Het is Robert altijd bijgebleven dat hij toen vermeldde: ‘Ik wil het voor-
al doen om mensen te kunnen helpen.' Het ‘helpen’ is als een rode draad 
door zijn loopbaan blijven gelden. Hij doorspartelde de politieschool en 
werkte de eerste twaalf jaar bij de interventiedienst. Daar werd hij ge-
confronteerd met alle facetten waar de politie mee te maken krijgt, zoals 
kinderverwaarlozing, mishandeling van kinderen, incest, pedofilie, spij-
beldossiers … Hoe erg het feit ook was, Robert hield zich altijd voor ogen 
dat hij met mensen werkte. Hij zei en zegt nog steeds: ‘Wie ben ik om 
over u te oordelen?’ Al deed hij zijn job heel graag, toch vluchtte hij in 
zijn vrije tijd naar ‘den buiten’, naar de boerderij van zijn ouders. Het was 
pas jaren later dat het tot hem doordrong wat hem stuwde om die vlucht 
te nemen. ‘Het was heel eenvoudig: om tot rust (vooral psychisch) te kun-
nen komen. Het fietsen door de natuur, het werken op de boerderij, gaf 
mij niet alleen een ontzettend rustig gevoel maar ook de energie om er 
terug tegenaan te gaan bij de politie.’ 
In december 1989 kwam Robert, via examens bij de recherche, in de 
jeugdafdeling terecht. Een droom was in vervulling gegaan. ‘Vaak hoor 
je volwassenen zeggen: “De jeugd van vandaag is om zeep, niets is nog 
goed genoeg voor hen, ze vinden alles vanzelfsprekend.” Toch kunnen we 
stellen dat niet alle jongeren over dezelfde kam geschoren mogen wor-
den. Vaak vergeten volwassenen ook dat zijzelf de grootste reden zijn 
waarom jongeren op zo een manier reageren. Het is niet makkelijk meer 
om als jongeren de juiste weg te vinden. Kinderen worden reeds vanaf 
hun prilste jeugd met de meest uiteenlopende zaken geconfronteerd, 
krijgen actief of passief te maken met allerlei toestanden, toestanden die 
zij vaak niet in de juiste context kunnen plaatsen en begrijpen. Jongeren 
moeten noodgedwongen mee met onze moderne, jachtige samenleving. 
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Voor sommigen mondt dit uit in protest, in agressie, in zelfverminking 
of in wegloopgedrag. Weglopen wordt vaak geïnterpreteerd als “lopen 
naar iets”, maar meestal lopen de jongeren “weg van iets”.’ Robert stelde 
tijdens zijn loopbaan vast dat de reguliere settings vaak moeilijk een pas-
send antwoord kunnen bieden op de noden van jongeren en hun begelei-
ders. Binnen de hulpverlening gaat men constant op zoek naar alterna-
tieven om binnen het bestaande hulpverleningsaanbod ruimte te creëren 
om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij oplopende spanningen. Robert 
gelooft er rotsvast in dat wanneer deze jongeren, die vaak door de ma-
zen van het net glippen binnen het bestaand hulpverleningsaanbod, in 
een ondersteunende omgeving terechtkomen waarbij er zinvol met hen 
wordt gewerkt, ze tot heel veel in staat zijn. Robert speelde vanuit zijn 
ervaringen al langer met het idee om ‘iets’ te doen voor jongeren met zijn 
ouderlijke hoeve. 
De Gentse jeugdrechercheur erfde zijn ouderlijke hoeve toen zijn moe-
der in 2003 overleed. Het was zijn droom om zijn ouderlijk huis te ver-
anderen in een plek waar probleemjongeren eens kunnen ‘verpozen’, 
weg van alle druk. Voor hem was dit het gepaste moment om zijn droom 
werkelijkheid te maken en voor het eerst viel het woord ‘time-out’. Een 
time-outplek was precies waar observatie- en behandelingscentrum 
(OBC) De Waai naar op zoek was. Er werd in OBC De Waai aangeno-
men dat een time-outperiode ruimte schept om antwoorden te vinden 
op probleemsituaties en rust kan bieden waar deze nodig is. Wanneer 
de jongere er even ‘uit’ kan, geeft dit zowel aan de jongere als aan de 
voorziening ruimte om alles op een rijtje te zetten en mogelijk hierdoor 
een definitieve breuk te vermijden. Met de steun van OBC De Waai en 
de overkoepelende organisatie Don Bosco kreeg het project tien jaar ge-
leden langzaam maar zeker vorm. 
In april 2003 kwam de eerste jongere op time-out in de hoeve van Ro-
bert. De werkgroep die ondertussen was opgestart, werd opgesplitst in 
een pedagogische en een financiële werkgroep, zodat Robert optimaal 
werd ondersteund. Als snel groeide het aantal voorzieningen dat een be-
roep deed op de Kruiskenshoeve en in 2004 nam Robert het initiatief om 
halftijds bij de politie te blijven werken en bijna voltijds op de boerderij. 
Financieel kon de Kruiskenshoeve op heel wat sponsoring rekenen van 
zowel privébedrijven, personen als van serviceclubs. Wat begon als een 
wild idee, groeide in april 2006 uit tot een kleinschalige, onafhankelijke 
en niet-gesubsidieerde vzw, de Kruiskenshoeve. Niet-gesubsidieerd, om-
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dat Robert er naar eigen zeggen wil zijn voor alle jongeren en zo de focus 
wil houden op de jongeren in plaats van ‘terecht te komen in een mal-
lemolen van hulpverlening met haar regels, en zo door de bomen het bos 
niet meer te zien’. Eind 2009 moet Robert (65 jaar) noodgedwongen, na 
ruim veertig jaar dienst, de politie vaarwel zeggen. Vandaag kan hij zich 
voltijds concentreren op de jongeren. Sinds 2011 slaagde de bestuurs-
groep erin een persoon deeltijds te werk te stellen om zo Robert te kun-
nen ondersteunen.
Regelmatig verwijst Robert naar zijn vrouw, die als de grote steunpilaar 
van de Kruiskenshoeve wordt omschreven. Dankzij haar begrip, hulp en 
ondersteuning is de hoeve geworden wat het vandaag is. Doorheen de 
jaren, door het sterke geloof van anderen, door de feedback van jongeren, 
door het steeds intenser met jongeren aan de slag te gaan, gelooft Robert 
meer en meer in zijn project. Nu, tien jaar na het ontstaan, wordt er ge-
richt samengewerkt met 39 partners, scholen en instellingen.
Robert vindt dat je nooit te oud bent om te leren. Tijdens zijn loopbaan, 
en ook vandaag nog, volgde hij verscheidene cursussen en is hij steeds 
bereid te luisteren naar mensen die met een andere bril naar zijn werk 
kijken. Zijn principe is dat het van groot belang is om te luisteren naar 
jongeren van eender welke origine of met om het even welke hulpvraag. 
Hij gelooft ten volle in jongeren en ziet in ieder van hen de positieve kant 
van hun ‘zijn’. Hij wil jongeren een tweede kans kunnen geven: ‘Voor mij 
maakt het niet uit welke gast dat is. Is dat een meisje, is dat een jongen, 
is dat een Turk, een migrant, is dat een jongen met een hanenkam, wie 
hij ook is, is dat Ken, is dat Luk, dat is niet belangrijk voor mij. Ik ga met 
hem aan de slag, ik zit niet te denken: zou ik het wel met hem aandurven? 
Ik probeer er samen met hem voor te gaan. Door de verbondenheid met 
de natuur, de dieren, de vrienden kan de rustperiode die jongeren wordt 
aangeboden ertoe bijdragen dat de jongeren een (nieuwe) houvast (her)
ontdekken binnen het onnoemelijke kluwen van onze complexe maat-
schappij.’
De Kruiskenshoeve wil er zijn voor alle jongeren die uit de boot dreigen 
te vallen. ‘Leven met, voor en door de jongere’ loopt als een rode draad 
door Roberts leven. Het zijn de jongeren die hem steeds blijven boeien. 
Voor Robert is elk individu uniek, en iedereen verdient het om op een 
of andere manier bewonderd te worden. Hij gelooft heel erg in het nut, 
in de deugd van het meedraaien op de boerderij, van ‘er even tussenuit 
te zijn’. 
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Op de Kruiskenshoeve 

De visie van Robert

Jongeren van wie de begeleiding moeilijk loopt, kunnen op de hoeve tot 
rust komen. Er wordt geen traditionele therapie of hulpverlening gebo-
den. Robert heeft niet de intentie om jonge mensen te veranderen tijdens 
hun verblijf op de Kruiskenshoeve, maar hoopt dat wanneer ze weggaan, 
hij hen een gevoel kan meegeven dat ze wel degelijk iets kunnen. Door 
het contact met de natuur, de rustige omgeving, het samen bezig zijn, 
hoopt men in de jongeren iets los te maken en hen letterlijk en figuur-
lijk in beweging te krijgen. Zowel de jongere als de voorziening krijgen 
in deze periode tijd om alles eens op een rijtje te zetten. Ze krijgen de 
ruimte om na te denken over hoe het nu best verder kan tussen hen. Het 
bezig zijn en werken wordt als een goed middel gezien om het hoofd 
even leeg te maken. 
Robert vindt dat jongeren veel meer kunnen dan we vaak denken, de 
capaciteiten van jongeren die op de Kruiskenshoeve komen, worden re-
gelmatig onderschat. Zo vertelt hij: ‘In mijn vrije tijd ben ik actief bij 
“De vrienden van De Waai”, de directie had vele jaren geleden het plan 
opgevat om tijdens de grote vakantie met de jongeren die niet naar huis 
konden een fietstocht te organiseren. Het was zo maar geen fietstochtje. 
Wij reden van Eeklo naar Turijn, 850 km, en dat met zogezegde “jongeren 
die niets kunnen”!’ 
Op de Kruiskenshoeve ‘moet niets, maar niet alles mag …’ Jongeren 
krijgen de kans uit te zoeken wat zij graag doen, maar moeten respect 
hebben voor het materiaal, de dieren en de mensen. Er wordt zo nauw 
mogelijk aangesloten bij de interesses van de jongeren en initiatief van 
hen wordt aangegrepen. Samen wordt er gezocht naar wat de jongere 
interesseert en wat het dichtst aanleunt bij diens vaardigheden. Als de 
jongere zelf voorstellen doet (bijvoorbeeld een vogelhuisje of boomhut 
bouwen, groenten uitzoeken en soep klaarmaken …) dan wordt dit zeker 
toegejuicht. Uiteraard zijn er ook afspraken en verwachtingen. De jon-
gere komt niet naar de hoeve om te luieren.
Naast het klussen wordt er ook tijd gemaakt voor sport. Voornamelijk 
fietsen (mountainbiken) wordt vaak ingelast als activiteit. Werk, sport, 
dieren en ruimte worden als hulpmiddel gebruikt om jongeren opnieuw 
houvast en perspectief te bieden. 
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Door de veranderende omgeving wordt de druk van de ketel gehaald. 
Er hangt een losse, ontspannen en goedlachse sfeer. De boerderij zelf is 
oud en rommelig, maar ademt warmte en verhaal uit. Robert vindt het 
belangrijk hier samen aan te bouwen. Hij wil helemaal niet dat iemand 
bijvoorbeeld komt poetsen. ‘Dan gaat die persoon misschien zeggen dat 
moet weg en, ja, dat zal dan wel zo zijn. Er mogen hier veel dingen weg. 
Maar man. Allee ja, het moet een beetje een “huizenkotje” blijven ook 
zo. Ik heb liever dat een van de gasten me hierbij helpt en misschien niet 
alles piekfijn in orde is, dan dat iemand het hier perfect komt poetsen. 
Daar is veel minder waarde aan.’
Door voortdurend ‘verpot’ te worden, voelen de jongeren zich nergens 
meer thuis, aldus Robert. Jongeren moeten voelen dat ze graag gezien 
worden en daar wil de Kruiskenshoeve toe bijdragen. Op basis van we-
derzijds respect en gelijkheid gaat Robert met hen aan de slag. Hij wil 
hen een gevoel van warmte en bevestiging geven. Dit kan volgens hem 
enkel als je de gasten graag ziet. 
‘Als ik denk aan de gasten en dat ze hier soms de aap uithangen en ik er 
ook wel eens ambetant van word, maar ik heb zelf vier kinderen en dan 
zeg ik van allee. Het is zo, hé, alle dagen moet je ook met je eigen kin-
deren het bijleggen en weer compromissen sluiten en vrede sluiten en 
toegeven. Ja, een beetje geven en nemen, hé.’
Het ervaringsgericht leren staat centraal in de Kruiskenshoeve. De 
jongeren worden zo veel mogelijk betrokken bij de dagelijkse opdrach-
ten. Sommige karweien zijn sterk afhankelijk van de seizoenen (appels 
plukken, maïs kolven, werken in de moestuin …), andere karweien keren 
steeds terug (hout klieven en stapelen, dieren voederen en verzorgen, sa-
men koken, opkuis, boodschappen doen). 
Door de ervaring die de jongeren opdoen door gewoon mee te draaien 
op de boerderij leren ze iets bij over de natuur. Ze worden aangemoedigd 
om met hun handen aan de slag te gaan. Zo kunnen ze zich nuttig ma-
ken en het resultaat van wat ze gedaan hebben, is tastbaar. Dat kan hun 
zelfvertrouwen een boost geven. Daarnaast geeft Robert aan dat werken 
met de handen belangrijk is omdat hun hoofd al ‘vol’ zit en het hen helpt 
om hun agressie kwijt te raken op een gekanaliseerde manier.

Op de Kruiskenshoeve doet men dan alles samen. Robert zegt: ‘Wanneer 
ik mij ontspannen voel, reflecteert zich dat naar de jongeren. Wanneer 
ik mij goed voel, is dat een bewijs voor mij. Dat is voor mij een van de be-



22 De pauzeknop

langrijkste punten, dat ik een weg gevonden heb en dat hij/zij zich 
hier goed gevoeld heeft. Daar streef ik naar, maar daar slaag ik niet 
altijd in, hoor. Dan denk ik dat dat toch voor een groot stuk aan 
mezelf ligt. Dat ik het nog niet gevonden heb om met hem/haar aan 
de slag te gaan.’ 

Er is weinig geweten over de achtergrond en problematiek van de 
jongere als die naar de Kruiskenshoeve komt. Dit is een bewuste 
keuze. Jongeren komen meedraaien en worden op een gelijkaardige 
manier behandeld ongeacht ziektebeeld, probleemgedrag of ge-
schiedenis. Er wordt gekeken naar wat de jongere ‘nu’ kan en hoe 
diens vaardigheden kunnen aangesproken worden. Er moet niet 
over problemen gepraat worden, maar soms komen er spontaan ver-
halen naar boven. 
De geest van de vorige generatie wordt met liefde in ere gehouden. 
Robert is een fantastische verhalenverteller. Zo vertelt hij regelma-
tig over zijn vader: 

Om iets bij te verdienen was mijn vader smokkelaar. De koeien wer-
den gesmokkeld. Over het Leopoldskanaal, als het een keer goed 
weer is, moeten we dat eens doen, de smokkelroute. Je rijdt hier naar 
het einde van het dorp en dan rij je langs het Leopoldskanaal en dan 
over de brug dan ben je 500 meter verder in Holland. Er woonden 
daar ook boeren, er zijn daar een paar boeren waarvan hun huis in 
België staat en hun schuur in Holland. Dus het was een koud kunstje 
om dan koeien te smokkelen. Die koeien werden dus in een schuur 
gebracht voor de Hollanders en ze stonden dan al in België. Maar 
dan moesten ze nog over het kanaal komen. Je kunt niet over het ka-
naal rijden of stappen met een koe, want er was daar altijd bewaking 
van de douane. Er waren allemaal grensposten. Niet alleen voor alles 
wat gesmokkeld werd, hé. Er liggen daar verschillende bruggen, ze 
liggen ongeveer 2 km van elkaar. ’s Nachts duwden ze langs de ene 
kant een koe in de beek en die trokken ze dan door de vaart door het 
water, een koe kan zwemmen. Ze moesten dus iemand hebben die 
met een touw in het donker kon overzwieren met een fijn touwtje 
met een gewichtje aan. En mijn vader kon dat erg goed, zo mikken, 
en dus bonden ze er dan een touw aan en dan duwden ze de koe in 
de beek. Dan gingen ze ’s morgens langs landwegen hier en daar bij 
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een andere boer die koe zetten, soms zes koeien soms zeven koeien. Ja. 
Dat deed mijn vader. Stropen. In het dialect is dat ‘pensen’. Dat deed mijn 
vader ook. Zijn geweer ligt hier nog. Hij had een tweeloop. ’s Avonds, 
in het voorjaar of in de herfst als het wild wel wat meer actief is, dan 
was hij weg. Als kleine kinderen mochten we dat niet weten van mijn 
moeder, maar we wisten dat toch. ‘s Zondags als mijn vader en moeder in 
de stallen waren en ik stond op dan ging ik kijken in de kelder en ik zag 
dan daar een fazant of een konijn liggen. Later begreep ik dan hoe hij dat 
deed, hij had zijn overall aan met zijn laarzen en hij stopte zijn tweeloop 
in zijn laars en zo stapte hij. Want, ja, dat was verboden, hé, stropen. 

Wat je kunt zien en doen op de Kruiskenshoeve

De Kruiskenshoeve is gesitueerd tussen de weiden. Eerst is er het ouder-
lijk huis van Robert, dat voornamelijk door Robert zelf gebruikt wordt 
en waar het kantoor van de vzw te vinden is. De aangrenzende veranda 
wordt gebruikt als keuken en eetplaats. Daarachter heb je het woonge-
deelte (‘de keet’, het vroegere achterhuis) voor de jongeren. Hier is de 
zitruimte, een slaapplaats op de zolder voor de jongeren, het sanitaire ge-
deelte en de kamer met de stoof. In de winter wordt deze ruimte gebruikt 
als eetplaats omdat het daar lekker warm is. 
Er is voor elk wat wils op de hoeve. Er zijn heel wat dieren: kippen, ko-
nijnen, eenden, schapen, de geiten (Charlotte en Emma), de ezel Herme-
lijn en de pony, Sarah. Elke dag moeten de dieren verzorgd worden en 
kunnen kinderen en jongeren hieraan hun steentje bijdragen. De stallen 
moeten onderhouden worden, alsook de konijnenhokjes en de stal van 
de geiten.
Er is een grote moestuin, waar je – afhankelijk van het seizoen – pom-
poenen, courgettes, sla, tomaten, prei, radijzen, kolen, rapen, aardbeien 
enzovoort kunt terugvinden. In de boomgaard staan oude hoogstam-
fruitbomen.
Daarnaast kan er in de fietsenherstelplaats (een deel van de schuur) aan 
de fietsen gewerkt worden. 
In de loods wordt er in de winter aan de maïs gewerkt. Er staat ook een 
pooltafel en er hangt een boksbal. 
De werkruimte (de oude koeienstal) wordt gebruikt als opbergruimte 
voor al het materiaal en er wordt daar vooral gezwoegd aan het hout.
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Ten slotte is er in de hoeve een grote hooizolder waar kinderen en jonge-
ren zich na het harde werk kunnen ontspannen. 

Vzw Kruiskenshoeve

Naast Robert, de projectverantwoordelijke, is er een medewerker in 
dienst. Twee dagen per week werkt hij op de Kruiskenhoeve als begelei-
der of zoals de jongeren het noemen, als ‘hulpboer’. Verder is er binnen 
de vzw een raad van bestuur en een pedagogische werkgroep ter onder-
steuning van de werking.
De pedagogische werkgroep heeft als opdracht het time-outproject in-
houdelijk vorm te geven. Daarnaast proberen de leden Robert zo veel 
mogelijk te ondersteunen, zetten zij heel wat nevenactiviteiten op, zoals 
bijvoorbeeld een debatavond, pakken zij knelpunten aan in de werking 
en worden casussen besproken. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers 
die vanuit de knowhow van hun professionele functie als orthopeda-
goog, hulpverlener enzovoort, een bijdrage willen leveren aan dit project. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de financiën van de Kruis-
kenshoeve. De leden zoeken sponsors, staan in voor fundraising en be-
reiden heel wat activiteiten voor, zoals de opendeurdag en de dropping 
ten voordele van de vzw. Daarnaast staan zij in voor de visiebespreking 
en proberen zij de Kruiskenshoeve te verbinden met heel wat initiatie-
ven. Zo werd bijvoorbeeld in de loop van het schooljaar 2011-2012 een 
deel van de oude schuur tot fietsenatelier verbouwd in samenwerking 
met leerlingen van het PTI te Eeklo. De raad van bestuur bestaat ook uit 
vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan de organisatie van de 
Kruiskenshoeve. Wanneer er mensen opduiken die ‘veel’ interesse heb-
ben en op een of andere manier vrijwilligerswerk willen doen, tracht Ro-
bert hen verder te betrekken. 

De betrokken stakeholders

Als kleinschalig en niet-gesubsidieerd privé-initiatief kan de Kruiskens-
hoeve slechts een beperkt aanbod creëren. Daarom werd ervoor gekozen 
om met een aantal partners een samenwerkingsverband af te sluiten. En-
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kel partners kunnen een time-out of alternatieve dagbesteding vragen 
voor een van de jongeren die ze begeleiden. Deze partners zijn voorzie-
ningen en scholen die werken met kinderen en jongeren. De afgelopen 
jaren traden heel wat nieuwe partners toe tot dit samenwerkingsver-
band. Samenwerkingspartners sluiten een samenwerkingsovereenkomst 
af met de Kruiskenshoeve (zie bijlage 4) en betalen jaarlijks het lidgeld.

De medewerkers van de Kruiskenshoeve vinden het bijzonder waardevol 
als deze partners betrokken zijn bij het initiatief. Dit wordt zo veel mo-
gelijk gestimuleerd via overleg over jongeren, de organisatie van work-
shops en het meedenken over de werking en de toekomst van het project. 
Opmerkingen en ideeën over de werking worden meegenomen en in de 
mate van het mogelijke doorgevoerd.
Momenteel kent de Kruiskenshoeve een samenwerking met 41 partners.

Het aanbod 

Er wordt op de Kruiskenshoeve zowel time-out als alternatieve dagbeste-
ding aangeboden. In de jaarverslagen van de Kruiskenshoeve vonden we 
meer informatie over hoe deze worden ingevuld. De invulling van time-
out en alternatieve dagbesteding illustreren we aan de hand van twee 
casussen.

Time-out

Bert is zeventien jaar, hij voelt zich niet goed in zijn vel. Bert komt uit 
een kansarm gezin. Hij heeft een licht verstandelijke beperking en een 
bijkomende gedragsstoornis. Sinds zijn tien jaar verblijft Bert in een 
voorziening, in het weekend gaat hij naar huis. Onlangs vond Bert zijn 
mama toen ze een zelfmoordpoging had gedaan. Sindsdien gaat het berg-
af met hem. Bert wil met niemand spreken en kropt alles op. Zowel in de 
leefgroep als op school geeft men de oplopende spanningen aan. Na een 
conflict in de leefgroep waarbij Bert een opvoeder sloeg, is Bert die week 
niet langer welkom, hij is drie dagen geschorst. 
Gisteren belde Paul, de begeleider van Bert. Hij vraagt of Bert vanaf mor-
gen drie dagen kan komen. Ze zitten met de handen in het haar, Bert 




