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Journaal Jongerenbegeleiding 2.0
Jongeren vlot en efficiënt administratief begeleiden

Het softwareprogramma Journaal Jongerenbegeleiding werd specifiek op maat
ontwikkeld om jongeren vlot en efficiënt administratief te begeleiden binnen de
Vlaamse instellingen. Daartoe werd beroep gedaan op de jarenlange ervaring van
professionele begeleiders. De nadruk werd hierbij gelegd op het gebruiksgemak van de
begeleider en de tijdsbesparing die hij/zij kan realiseren.
Functies van het programma :
Verwerken en bijhouden van :
- Observaties
- Contacten
- Contacten nazorg
- Kwantitatieve analyses van contacten en observaties.
- Taken en medicatie
- Basisdossier
- Alle rapporten: bv. rapport taken en medicatie van de dag zelf
Koppeling met Binc
Een krachtige database fungeert als basis van het programma. Het beantwoordt
volledig aan de huidige maatschappelijke en wettelijke vereisten inzake privacy.
Versie 2.0 is volledig web based zodat de begeleiding vanop iedere plaats kan
gebeuren met bijvoorbeeld smartphone of tablet. De begeleiding kan zodoende volledig
mobiel gebeuren. Het programma draait op een centrale server.
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Functionaliteit van het softwareprogramma:
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Observaties
Contacten
Contacten nazorg
Taken en medicatie
Basisdossier
Rapport taken en medicatie van de dag zelf
Alle rapporten:
Vanop verschillende plaatsen kunnen terzelfdertijd over dezelfde jongere
rapporten geschreven en gelezen worden. De meest recente informatie staat
bovenaan.
Toegang tot programma volgens de functie binnen de organisatie:
begeleider of administratief medewerker
Aanpasbare rolmenu's.
Experimenteel Modulair Kader
Kwantitatieve analyses van tijd besteed aan contacten en observaties:
 per jongere, per team, per begeleider, per organisatie

Koppeling met Binc
Het opzet is de gegevens die de overheid vraagt van iedere instelling rechtstreeks
vanuit het Journaal te kunnen exporteren naar de Binc databank.
Krachtige database
Een krachtige SQL-database fungeert als basis van het programma. Daardoor
kunnen heel veel gegevens systematisch opgeslagen, behandeld en beveiligd worden.
Dit beantwoordt volledig aan de huidige maatschappelijke en wettelijke vereisten
inzake privacy. Het opvragen van gegevens en rapporten gebeurt zonder tijdverlies.
Mobiel werken via het Internet
Versie 2.0 is volledig web-based zodat de begeleiding van op iedere plaats kan
gebeuren met bijvoorbeeld een smart phone of tablet. Het volledig mobiel maken van
de toegang tot het programma biedt perspectieven voor zowel de organisatie, de
begeleider als de jongere. Het programma draait op een centrale server.
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