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Voorzet

Beste lezer,

De zomervakantie is reeds enkele weken voorbij en we draaien alweer op volle toeren. Ook met Agora nemen we de 
vertrouwde draad terug op, met dank aan de auteurs die voor ons tijdens de zomermaanden tijd reserveerden om de 
pen te nemen en een artikel te schrijven. 

We schotelen u deze keer drie actuele thema’s voor, die in tijden van grote veranderingen binnen de jeugdhulp hopelijk 
aanzetten tot reflectie én tot actie, m.n. ‘samenwerking in de jeugdhulp’, ‘integrale jeugdhulp’ en ‘cultuur’.

Vanuit het thema  ‘samenwerking in de jeugdhulp’ geeft het artikel van Lies Vandemaele vanuit Stent Oost-Vlaanderen 
enkele richtlijnen en handige instrumenten mee om samenwerking overheen sectoren binnen de jeugdhulp te facilite-
ren. Hierbij aansluitend maken we graag plaats voor een inspirerende good practice, m.n ‘Crossover’, waarin de jeugd-
psychiatrie bruggen slaat naar de jeugdhulpverlening. 

Naadloos gaan we over naar het tweede thema: ‘Integrale Jeugdhulp’(IJH). Het vernieuwde jeugdhulplandschap is on-
dertussen al enkele maanden in beweging. Enkele hulpverleners binnen en buiten het IJH-landschap, geven vanuit een 
open houding hun visie op hoe zij Integrale Jeugdhulp in de afgelopen maanden leerden kennen en ervoeren. Als mooie 
opener werpt Columbus een blik op hun ervaringen rond samenwerking binnen het vernieuwde jeugdhulplandschap. 
Vervolgens neemt Veerle Maes vanuit crisismeldpunt Brussel het woord. Vanuit de CKG’s krijgen we drie invalshoeken, 
m.n. vanuit CKG ’t Kinderkasteeltje, CKG Open Poortje en CKG Sloeberhof. Tom Walgraeve volgt de ontwikkelingen van 
nabij op binnen de CLB’s en neemt de insteek van consult als belangrijke ondersteuningsbron. Tot slot reflecteert Gino 
Ameye vanuit een therapeutische ingesteldheid op de veranderingen en wat dit kan betekenen voor kinderen en jon-
geren binnen de psychiatrie. 

Eén voor één artikels vanuit een groot hart voor kinderen, jongeren en hun context geschreven. Het belang van naad-
loze cliënttrajecten (en geen kindercarrousels), het recht op hulp voor iedereen (ook voor diegene die niet luid roepen, 
maar de hulp evenzeer nodig hebben), het belang van consult als ondersteuning, dit alles vanuit een noodzakelijke ge-
deelde verantwoordelijkheid staat elke keer centraal, als belangrijke doelstellingen om aan IJH werkelijk vorm te geven. 
Er worden heel wat terechte knelpunten, maar ook kansen, in kaart gebracht die voor zowel de praktijk maar ook voor 
het beleid belangrijke signalen zijn om verder op te volgen. We hopen dat het beleid met deze informatie waar nodig 
veranderingen of bijsturingen doorvoert en hiermee verder aan de slag gaat.  

Voor een insteek vanuit het VAPH hadden we contact met enkele geïnteresseerde VAPH-organisaties. Maar door de ti-
ming en de grote veranderingen binnen vele VAPH-organisaties, hebben we dit artikel verschoven naar een later tijdstip.

Het laatste thema in de rij is ‘jeugdhulp en cultuur’, waarin we twee auteurs aan het woord laten. Lydwine Huizinga van 
Steunpunt Jeugdhulp blikt terug op het project ‘Cultuurgevoelige Jeugdhulp’ dat plaats vond in Antwerpen en Brussel. 
Stijn Tondeur stelt ons de organisatie ‘ODiCe’ voor die organisaties ondersteunt en begeleidt in het omgaan met diver-
siteit. 

Vergeet zeker niet verder door te bladeren naar de aankondigingen, waar jullie de uitnodiging van onze studiedag “Tous 
Ensemble. In het voetbal, ook in het samen-leven?” (21 november, Brussel) terugvinden. Inschrijven hiervoor kan via 
onze site www.jo-in.be. Van harte welkom.

Veel leesplezier en alvast tot in het decembernummer dat in het teken staat van 30 jaar Agora !

Geert Ginneberge,
Voorzitter vzw Jongerenbegeleiding-Informant
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Dit artikel is tot stand gekomen na een uitwisseling met de verschillende actoren die betrokken zijn bij enkele 
opmerkelijke vormen van samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de bijzondere jeugdbijstand 
in Oost-Vlaanderen. Binnen Stent Oost-Vlaanderen hebben we al geruime tijd ervaring met samenwerking tus-
sen de Bijzondere Jeugdbijstand en de Geestelijke Gezondheidszorg. Onze doelstelling is het stimuleren en fa-
ciliteren van intersectorale samenwerking. We bekeken daarom enkele samenwerkingspraktijken van dichterbij 
en analyseerden deze. We gingen na hoe samenwerkingsverbanden tot stand komen, wat een goede basis is en 
welke factoren de samenwerking ondersteunen of bemoeilijken. Tot slot geven we drie instrumenten mee die je 
kan gebruiken om een intersectorale samenwerking mee op te zetten of af te toetsen.

Lies Vandemaele | Brugfunctie| Oost- en West-Vlaanderen

HOE WERKT INTERSECTORALE SAMENWERKING IN DE JEUGDHULP ?

Thema
EEN PRODUCTIE VAN STENT OOST-VLAANDEREN

HOE kOmEN SAmENWERkINGSVERBAN-
DEN TOT STAND?

We merken op dat samenwerking ontstaat vanuit twee 
verschillende basissen. Enerzijds partners die eenzelf-
de nood ervaren of met dezelfde doelgroep werken en 
anderzijds naar aanleiding van een beleidsopdracht. 
De communicatie, die aan de samenwerking vooraf 
gaat, is heel belangrijk vooral als het over een beleids-
opdracht gaat. Gelijkgestemde en afgestemde com-
municatie naar de verschillende sectoren leidt tot een 
meer gedragen start. Ideaal gezien wordt het plan 
door de partners samen uitgeschreven. Als de basis tot 
samenwerking vertrekt vanuit een beleidsopdracht is 
het mogelijk dat de meerwaarde van het samenwer-
ken pas na de uitvoering van de opdracht aangevoeld 
wordt.

Een financiële regeling onder de vorm van subsidië-
ring of projectmiddelen vergemakkelijkt de opstart of 
het ruimer uitwerken van bestaande samenwerkings-
afspraken. Anderzijds bewijzen sommige projecten 
dat goede praktijken ook haalbaar zijn zonder extra 
middelen. 

We willen onderstrepen dat het binnenbrengen van 
intersectorale expertise binnen een bestaande organi-
satie moed vergt. Je stelt je als organisatie kwetsbaar 
op. Anderen krijgen immers de kans om van binnenuit 
de werking te leren kennen. Veiligheid creëren staat 
hierbij voorop.

DE fUNDAmENTEN

We stelden ons de vraag naar de fundamenten van een 
goede samenwerking: hoe ziet een goede basis er uit? 

De al dan niet aangevoelde nood tot samenwerking en 
de communicatie hierrond zijn bepalend voor de op-
start van de samenwerking. Zonder urgentiebesef en de 
nodige communicatie hierrond is het moeilijk om iets op 
te bouwen.

De organisaties, die beslissen om intersectoraal samen 
te werken, zijn bereid om daarvoor tijd en ruimte te ge-
ven aan hun medewerkers. 
Het management van de organisatie denkt vanuit een 
netwerkvisie. Dit wil zeggen dat de buitengrens van de 
voorziening gedeeltelijk open gesteld wordt voor input 
van andere organisaties. De organisatie wisselt perma-
nent informatie uit met andere voorzieningen. Hun bui-
tengrens is een beetje doorlaatbaar. Het samenwerken 
zit in de genen van de medewerkers van de voorziening 
en is er een cultuur geworden. 

De samenwerking is gebaseerd op het delen van com-
petenties. De actoren moeten in staat zijn tot een voor-
zieningen- en sectoroverschrijdende benadering. Hier-
voor moet men loskomen van bestaande kaders. Iedere 
voorziening heeft en behoudt zijn visie vanuit zijn orga-
nisatie/werking. Binnen het partnerschap worden deze 
visies gedeeld met elkaar en vandaaruit wordt gekomen 
tot een gezamenlijke visie op de samenwerking.

De vrijheid van de partners om de samenwerkingsvorm 
te bepalen, is bepalend voor een sterke en duurzame 
samenwerking. De vorm moet zo goed mogelijk aanslui-
ten op de noden en de mogelijkheden van de partners.

SAmENWERkINGSVORm

Naast goede fundamenten is ook de vorm van samen-
werken belangrijk. Wat is het effect van bepaalde orga-
nisatiekeuzes op de samenwerking? Hoe beïnvloedt het 
samenwerkingsmodel de samenwerking?
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Thema

PARTNERS

Partners vinden elkaar in een gemeenschappelijke pro-
blematiek die
deze elk vanuit zijn expertise of invalshoek benadert en 
zo samen zoeken
naar een integrale aanpak.
Het uitgangspunt voor de samenwerking is niet gelijk-
heid maar gelijkwaardigheid. Dit wil zeggen dat één 
partner voornamelijk de meer lerende en ontvangende 
partner kan zijn en de andere meer geeft. Sommige 
sectoren werken met exclusiecriteria. Hoe flexibeler er 
met deze criteria omgegaan wordt, hoe meer de nood 
gevoeld zal worden om beroep te doen op andere secto-
ren. Van daaruit zijn sommige voorzieningen meer vra-
gende partij naar samenwerking dan andere. de voorzie-
ningen benaderen elkaar steeds evenwaardig. Partners 
leren dus om te zoeken naar gelijkwaardigheid in een 
ongelijke relatie. Er wordt ook gezocht naar mogelijkhe-
den om het leren ook in de andere richting te stimule-
ren. We merken hierbij wel op dat, sectoraal, jongeren 
vanuit een andere aanpak benaderd worden, waardoor 
de nood op een andere manier ervaren wordt.

ROLVERDELING

Een samenwerking heeft in de meest ideale situatie een 
coördinator, facilitator of trekker. Die persoon exploreert 
de mogelijkheden en bewaakt de grenzen. Het is de 
aangewezen persoon om de doorstroom te verzorgen 
vanuit organisatorische aspecten naar de inhoudelijke 
werking. Je krijgt een aanspreekpunt binnen het net-
werk om noden te signaleren, vragen te formuleren en 
knelpunten aan te brengen.
Deze persoon kan een centrale rol opnemen in het aan-
sturen van de overeenkomst. De partners binnen de 
samenwerking ondersteunen hem/haar daarbij. Dit ver-
breedt het draagvlak. De groep, die de samenwerking 
vorm geeft, komt op regelmatige basis samen om evolu-
ties op te volgen en bij te sturen waar nodig.

fINANCIëLE VORm

Extra middelen, die er voor zorgen dat een medewerker 
vrijgesteld kan worden voor het opnemen van de trek-
kersrol binnen de werking, vergemakkelijken en onder-
steunen de samenwerking. 

Wanneer geen extra middelen beschikbaar zijn, kunnen 
voorzieningen kiezen om reguliere middelen in te zet-
ten.
In ieder geval investeren ook personeelsleden die niet 
vrijgesteld zijn, tijd en energie om de samenwerking 
vorm te geven, hierdoor wordt steeds tijd ontnomen aan 
de reguliere werking. Hierbij moet men zich steeds de 
bedenking maken of deze investering op termijn voor 
beide voorzieningen winst oplevert. Er kan hierbij ook 
overwogen worden of een reorganisatie van de werking 
hieraan tegemoet komt. 

DE EffECTEN VAN DE SAmENWERkING

VOOR DE CLIëNT

We stelden verschillende positieve effecten voor de cli-
ent vast:

•	 De	cliënt	krijgt	een	meer	integrale	aanpak.	
•	 Door	de	competentie	van	de	hulpverleners	binnen	

de Bijzondere Jeugdbijstand te verhogen, krijgt de 
cliënt minder snel het label ‘patiënt’. Hierdoor is de 
nood om cliënten door te verwijzen minder hoog. 
Anderzijds is het label patiënt of de erkenning van 
een handicap ook een ‘ticket’ waardoor je recht 
krijgt op een ‘voorgift’.

•	 Er	wordt	korter	op	de	bal	gespeeld.	Als	hulpverle-
ners elkaar kennen doen ze sneller een beroep op 
elkaar voor advies, ondersteuning en waar nodig, 
doorverwijzing. Hierdoor worden cliënten als het 
echt nodig is, sneller en bovendien gerichter door-
verwezen.
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•	 Door	 samen	 te	 werken,	 vergroot	 de	mogelijkheid	
om in trajecten te denken. 

•	 Er	komen	meer	mogelijkheden	en	de	machteloos-
heid in complexe situaties neemt af. De hulpverle-
ner komt rustiger over omdat hij meer competentie-
gevoel en draagkracht heeft. 

•	 Geen	 enkele	 samenwerkingspraktijk	 heeft	 objec-
tieve metingen van het effect van de samenwerking 
georganiseerd. We vermoeden dat cliënten zowel 
soms minder snel worden doorgestuurd omdat de 
hulpverlener zich competenter voelt, als sneller om-
dat men de opdracht, mogelijkheden en mensen 
van de andere voorziening beter kent.

VOOR HET TEAM

De medewerkers uit de verschillende sectoren leren 
elkaar beter kennen. Een gezicht bij een naam werkt 
drempelverlagend om samen aan de slag te gaan. De 
handelingsverlegenheid verdwijnt. Men krijgt enerzijds 
meer zicht op de grenzen van de competenties van de 
verschillende betrokkenen en anderzijds slaagt men er 
in om deze competenties te verhogen. 

Bij ernstige problematieken krijgen de hulpverleners 
ondersteuning en/of expertise aangereikt. In voorberei-
ding op overleg of intervisie, moet je als hulpverlener je 
behandeltraject of begeleidingsplan meer expliciteren. 
Hierdoor kan de hulpverlener beter vanuit vogelper-
spectief kijken. De perspectiefloosheid, die soms leeft 
bij de cliënten waardoor de hulpverlener ook besmet 
raakte, wordt hierdoor omgebogen. Vanuit verschillen-
de hulpverleners naar het probleem kijken werkt verrui-
mend.

Daarnaast gebeuren de doorverwijzingen meer op het 
juiste moment en veel gerichter. Individuele succeserva-
ringen verhogen het competentiegevoel van de mede-
werkers. De hulpverlener heeft het gevoel niet alleen te 

staan. Hij/zij kan bij iemand terecht. Er is back-up. 

Outreachend werken zorgt voor een betere inschatting 
en een betere beeldvorming van de reële noden bij de 
cliënt en het team. Het verhoogt de mogelijkheden bij 
het pré-therapeutisch werken.

Alle bestudeerde voorbeelden zijn vormen van inter-
sectorale samenwerking tussen meer dan twee voor-
zieningen. We stelden vast dat het bijeenbrengen van 
sectorale partners ook de intersectorale benadering 
vergemakkelijkt. Competenties ontwikkelen om in sec-
toraal verband samen te werken kunnen ook in een in-
tersectorale context gebruikt worden.

VOOR DE ORGANISATIE

De organisatie wandelt buiten de platgetreden paden. 
Samenwerking zorgt voor mogelijkheden die anders 
buiten het bereik van de organisatie liggen. Het creëert 
niet altijd een extra aanbod maar vergemakkelijkt de 
weg naar het bestaande aanbod. Er ontstaat ook meer 
wederzijds begrip voor de mogelijkheden en beperkin-
gen van andere organisaties.

Samenwerking zorgt voor snellere en op maat gecreëer-
de hulp. Op termijn werkt dit kostenbesparend voor de 
maatschappij.

fACTOREN DIE DE SAmENWERkING
BEmOEILIJkEN

Dit zijn mogelijke valkuilen:

•	 Intervisie	 geven,	 vorming	 organiseren,	 een	 plan	
opmaken, … vragen andere competenties dan 
hulp verlenen. Een goede hulpverlener is dus niet 
automatisch een goede intervisor. Talent, interesse, 
vorming en ervaring zijn nodig. Meer nog, vorming 
over het ontwikkelen van intersectorale samenwer-
king is nodig. Dat competenties vooral persoons-
gebonden zijn maakt het samenwerkingsverband 
kwetsbaar omdat het afhankelijk is van een aantal 
medewerkers.

•	 Als	de	nood	aan	samenwerken	niet	even	groot	is	bij	
de partners, kan dit leiden tot een onevenwicht in 
de samenwerking. Maar dit hoeft niet altijd een val-
kuil te zijn. Voorzieningen kunnen ook samenwer-
ken vanuit hun maatschappelijke opdracht, zonder 
dat de samenwerking enkel voor hun voorziening 
iets oplevert, maar wel voor de doelgroep in het al-
gemeen.

Thema
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•	 Verschillende	 verwachtingen	 over	 de	 samenwer-
king zijn een valkuil voor zover deze niet verdui-
delijkt en aanvaard zijn. Bijvoorbeeld: gedeeld ei-
genaarschap van een moeilijke situaties kan een 
verwachting zijn, maar wat als één van de partners 
geen eigenaarschap wil opnemen of geen eindver-
antwoordelijkheid wil dragen?

•	 Samenwerken	in	vrijblijvendheid	kan	de	samenwer-
king ondermijnen. Niemand kan een partner wijzen 
op niet nagekomen afspraken als dit niet op voor-
hand is afgesproken. 

ONDERSTEUNENDE fACTOREN Om TE
kOmEN TOT SAmENWERkING

Naast factoren die de samenwerking bemoeilijken zijn er 
elementen die de samenwerking ondersteunen:

•	 De	mensen,	die	de	samenwerking	vorm	geven,	een	
opleiding laten volgen werkt ondersteunend. Een 
team ondersteunen vraagt immers andere compe-
tenties dan hulp verlenen. Intervisie tussen de aan-
bieders vergroot hun competentie.

•	 Een	 intersectorale	 denktank	 of	 stuurgroep	 bevor-
dert de gedragenheid en faciliteert de samenwer-
king. Ook bijvoorbeeld een expertengroep onder-
steunt de samenwerking. 

•	 Een	beperkt	aantal	doelstellingen	en	een	eenvoudi-
ge agenda en structuur vergemakkelijkt de samen-
werking.

•	 Als	de	beleidsmakers	van	een	voorziening	achter	de	
samenwerking staan, verhoogt de kans op structu-
rele verankering.

•	 Van	zodra	een	samenwerking	van	start	gaat,	 is	het	
belangrijk dat die de nodige bekendheid krijgt, ook 
bij de partners die niet betrokken zijn.

•	 Als	de	werking	van	een	voorziening	flexibel	is,	is	het	
gemakkelijker om dichter aan te sluiten op de vraag 
van de partner.

STImULEREN TOT SAmENWERkING

We stelden veel positieve effecten van intersectorale sa-
menwerking vast. Daarom dachten we na over de ma-
nier waarop we voorzieningen hierin kunnen stimuleren.

We ontwikkelden enkele instrumenten die nuttig kun-
nen zijn voor de start van een intersectorale samenwer-
king of die bestaande samenwerkingen kunnen helpen 
verbeteren:

1. Het fasenmodel: Met dit instrument weet je in 
welke stap je je bevindt op weg naar een degelijke 

intersectorale samenwerking. Je weet wat er zal ko-
men in de volgende fasen. 

2. De checklist: Als je deze checklist invult weet je of 
je samenwerkingsverband voldoet aan de noodza-
kelijke kwaliteitseisen en welke factoren je samen-
werkingsverband faciliteren.

3. De samenwerkingsbarometer: Deze graadsmeter 
geeft een antwoord op deze vragen: Hoe stevig is 
mijn huidig samenwerkingsverband? Welke kwali-
teiten heeft een sterke samenwerking?

Deze drie instrumenten vind je als bijlage terug bij dit 
artikel en ook op www.oostvlaamsegids-stent.be.

Aansluitend bij dit artikel lees je een artikel van één van 
de good practices, nl. ‘Crossover, die ons inspireerde 
voor dit artikel. 

We hopen jou met dit artikel, de instrument en good 
practices aan te moedigen om kwaliteitsvolle intersec-
torale samenwerkingen op te zetten.

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Lies Vandemaele
Brugfunctie Oost- en West-Vlaanderen
www.brugfunctie.be 

Stent Oost-Vlaanderen
www.oostvlaamsegids-stent.be  

Thema
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Intersectorale samenwerking 

Bij het komen tot intersectorale samenwerking worden steeds dezelfde fasen doorlopen. We hebben voor jul-
lie deze fasen hieronder uitgeschreven. Dit overzicht kan een hulp zijn als je in de toekomst tot intersectorale 
samenwerking wil komen. 

fasenmodel, checklist en samenwerkingsbarometer

HET fASENmODEL

DE EMBRyONALE FASE

Alles start bij de behoefte van een partij, een probleem 
dat een partner ervaart. De partner heeft een externe 
partner nodig om rond dit probleem te kunnen werken. 
De partner gaat in kaart brengen wat ze hebben en waar 
er lacunes zijn.
De partner die het probleem ervaart, heeft een bepaald 
idee rond een mogelijke samenwerking. Hij creëert een 
draagvlak om met het probleem aan de slag te gaan. Hij 
gaat hiervoor op zoek naar andere partners die ook dit 
probleem ervaren. Hij gaat op zoek naar de meest ge-
schikte partner(s) die tegemoet kunnen komen aan de 
ervaren nood. In deze eerste fase is het van belang af te 
toetsen of de externe partner het probleem kan erken-
nen, of hij de nood die de partner ervaart kan zien. In-
dien hierin een zwaar onevenwicht zit, waarbij één van 
de partijen de vraag van de andere ervaart als een be-
lasting waarvan de meerwaarde voor de eigen werking 
niet erkend wordt, dan kan dit een mogelijke samenwer-
king hypothekeren.
De beide partijen gaan op zoek naar wederzijdse be-
hoeften en trachten tot een gemeenschappelijke pro-
bleemformulering te komen. De beide partijen moeten 
in deze zoektocht elkaar vinden. Het eenduidig formule-
ren van het probleem is een eerste stap in een proces tot 
samenwerking. Vanuit deze probleemstelling kunnen de 
beide partijen gezamenlijk formuleren waar ze naar toe 
willen, wat ze willen bereiken met deze samenwerking. 
Deze doelstelling is enkelvoudig en wordt op een hel-
dere en eenduidige manier geschreven.
Als de samenwerking opgelegd wordt vanuit een op-
dracht, is het noodzakelijk dat er tijd geïnvesteerd wordt 
in het zoeken naar gemeenschappelijkheden. Goede af-
stemming is noodzakelijk omdat je te maken kan krijgen 
met botsende behoeften.

DE IDEE RIJPT

Van zodra de verschillende par-
tijen de idee hebben wat ze 
met de samenwerking willen 
bereiken, kunnen ze samen werken rond het komen tot 
het formuleren van een gedeelde visie. Hierbij zullen 
ze kennis maken met elkaars werking, elkaars eigenhe-
den en eigenaardigheden. Vanuit de gelijkenissen en de 
verschillen kunnen ze komen tot een gezamenlijke aan-

pak. De ideeën worden samengelegd, verkend en bijge-
stuurd. Men kan zich laten inspireren door gelijkaardige 
samenwerkingspraktijken.
Het kan in deze fase ook interessant zijn om mogelijke 
moeilijkheden, die een samenwerking in de weg kunnen 
staan, te onderkennen en te bekijken hoe hieraan tege-
moet gekomen kan worden.
Het kader waarbinnen de samenwerking vorm krijgt, 
wordt uitgewerkt. Er worden afspraken gemaakt m.b.t. 
de besluitvorming, de regie, de verantwoordelijkheid.

DE IDEE KRIJGT VORM

De samenwerking wordt meer een 
meer geconcretiseerd. De taken, verant-
woordelijkheden van de verschillende 
partners worden duidelijk. Het concept 
wordt vertaald naar de praktijk. De sa-
menwerking wordt in de praktijk gebracht. Er wordt 
geëxperimenteerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar 
nodig.

DE INTERSECTORALE SAMENWERKING

De samenwerking neemt zijn 
definitieve vorm aan. Er wordt 
een doorgedreven en syste-
matische samenwerking tot 
stand gebracht binnen een 
constante afstemming. De 
verschillende partners blijven 
het gemeenschappelijk doel bewaken. De samenwer-
king wordt bekend gemaakt/ wordt gecommuniceerd, 
zowel intern als extern.
De partners moeten rekening houden met het gegeven 
dat de aanvankelijk aangevoelde nood onderhevig is 
aan een wisselende realiteit. Dit kan als gevolg hebben 
dat men doorheen het proces te maken krijgt met een 
heroriëntering in de samenwerking. Afstemmen en af-
toetsen blijven dan ook in deze fase van belang.
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Intersectorale samenwerking 

er is een intern draagvlak
er is een extern draagvlak
de samenwerking is zorgvuldig gezamenlijk ge-
communiceerd/ bekend gemaakt
de partners beschikken over een bepaalde flexibili-
teit binnen de samenwerking
de partners bewaken hun grenzen binnen de sa-
menwerking
de partners hebben het juiste mandaat binnen de 
samenwerking

DE CHECkLIST

Deze checklist kan een hulp zijn voor alle vormen van 
intersectorale samenwerking. Voorzieningen kunnen 
snel nagaan of hun samenwerkingsvorm voldoet aan de 
kwaliteitseisen.
De onderstaande checklists werden samengesteld na 
overleg met partners vanuit goede praktijken rond in-
tersectoraal samenwerken.

Voorwaarden die intersectoraal samenwerken
mogelijk maken

er is een gemeenschappelijke doelstelling
er is een draagvlak die de samenwerking   
steunt en stimuleert
de medewerkers beschikken over voldoende  t i jd 
en ruimte om de samenwerking vorm te geven
er wordt voldoende tijd genomen om de verschil-
lende fasen goed uit te bouwen
de verschillende fasen binnen de samenwerking 
zijn goed onderbouwd
er is bij de beide partijen een bereidheid om de ex-
pertise/ competentie te delen
de groep bestaat uit de noodzakelijke partners
voor iedere betrokken partner is het duidelijk waar-
om hij betrokken werd
alle partners zijn in de mogelijkheid om de samen-
werking bij te sturen indien gewenst
er is een mogelijkheid voorzien voor structurele en 
inhoudelijke continuïteit
iemand van de partners bewaakt het overzicht
het samenwerken is een cyclisch en dynamisch ge-
geven

Ondersteunende factoren die intersectoraal
samenwerken faciliteren

er is personeel vrijgesteld om de samenwerking 
vorm te helpen geven
er is externe procesaansturing
partners met specifieke taken kregen hiervoor een        
opleiding aangeboden (coördinerende functie, in-
tervisie, supervisie, …)
er is ruimte voorzien voor aansturing van het ge-
heel
er is een expertengroep ter ondersteuning
de gemeenschappelijke doelstelling is helder ge-
formuleerd en eenduidig
er is een consensus tussen de partners over de aan-
pak
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DE SAmENWERkINGSBAROmETER

CRITERIA VOOR SAmENWERkINGSVERBANDEN TUSSEN DE BJZ EN DE GGZ
Eigenschappen die wijzen op een beperkte

samenwerking
Eigenschappen die wijzen op een sterke

samenwerking

De samenwerking wordt gekenmerkt door een
systematisch eenzelfde vragende en/of gevende 
partij.
Men ervaart dat er een vragende partij is (meestal de 
BJZ) en een partij die druk ervaart om aan die vraag te 
voldoen (meestal de GGZ).

Er is sprake van wederkerigheid. 
Het vragen en geven is wederzijds: elke partij heeft 
aanbod.
D.w.z. dat alle partners van de twee sectoren de samen-
werking ervaren als een meerwaarde voor de eigen 
werking.

De partners blijven naast elkaar werken.
De verschillende partners hanteren los van elkaar hun 
eigen werkmodel en men benadert de verschillen in de 
modellen in termen van “beter of slechter”.
Men voelt zich vooral verantwoordelijk voor het eigen 
aandeel in de begeleiding of de samenwerking. 

De samenwerking is complementair.
De verschillende modellen die in de twee sectoren 
gebruikt worden, vullen elkaar aan. Men wisselt expertise 
uit en erkent de meerwaarde van ieders expertise en de 
meerwaarde van het delen van kennis en ervaring.
Er ontstaat een partnership met een gedeelde 
eindverant¬woorde-lijkheid ten aanzien van de minder-
jarige/de context die men begeleidt.

De begeleiding is sequentieel.
Nadat men zijn deel gedaan heeft draagt men het dos-
sier over aan de andere partner in het samenwerkingsak-
koord. De begeleidingen volgen elkaar op in de tijd en 
focussen zich op de problemen zoals ze zich nu stellen.

men werkt samen aan een traject.
Men zoekt samen hoe men de minderjarige in elke stap 
van zijn traject in de hulpverlening kan ondersteunen, 
ook al zijn er in dit traject stappen te zetten waar men 
minder zal betrokken zijn. M.a.w. men werkt steeds aan 
een toekomstgerichte en lange termijn visie.

De samenwerking is ad hoc.
Doorverwijzingen, samenwerking en communicatie 
vinden eerder toevallig plaats of zijn het resultaat van 
individuele initiatieven.
Er is geen vastgelegde overeenkomst en de samenwer-
king wordt niet geëvalueerd of enkel als er zich proble-
men voordoen.

De samenwerking is structureel.
Doorverwijzingen, samenwerking en communicatie 
hangen niet af van individuele initiatieven, maar zitten 
structureel ingebed in de werking van alle partners.
Er is een open communicatiestructuur met plaats voor 
respectvolle feedback en bereidheid om van elkaar te 
leren.
De samenwerking is vastgelegd in een protocol of een 
schriftelijke overeenkomst en wordt regelmatig geëvalu-
eerd.

men werkt vooral samen in crisissituaties.

Men werkt vooral samen als er problemen opduiken die 
door één van de partners als onhoudbaar wordt ervaren.

De verschillende partners ondersteunen elkaar in 
visieontwikkeling, preventie, vroegdetectie en
diagnostiek.
D.w.z. dat de wederzijdse expertise ook en vooral wordt 
gebruikt om problemen te voorkomen.

Intersectorale samenwerking 
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CROSSOVER, verbindende jeugdhulp @ huis 
Een huis met vele kamers verbonden door open ramen en deuren.

Belo Mussche, Veerle De Waele, Evelien Dobbelaere | Crossover | Evergem

In dit artikel illustreren we CROSSOVER en de droom die we hieromtrent koesteren. We zoomen in op de ontstaansgeschiede-
nis, de principes en het mentaal model.

mag ik je als lezer een vraag stellen die misschien een beetje vreemd is? Stel … je gaat morgen naar je werk. Na 
je werkdag ga je naar huis. Je doet wat je normaal doet en dan ga je naar bed. En terwijl je slaapt … gebeurt er 
een wonder en de problemen die je nu ervaart in het werken met jongeren (onder toezicht van de Jeugdrecht-
bank of het Ondersteuning Centrum Jeugdzorg) zijn verdwenen. maar je slaapt, dus je weet niet dat het wonder 
heeft plaatsgevonden. Als je morgen wakker wordt, wat zullen dan de eerste dingen zijn waaraan je merkt dat 
het wonder heeft plaatsgevonden?
Wijzelf werken met jongeren die onder dergelijk toezicht staan. Zij kennen vaak een lange plaatsingsgeschiede-
nis. Het zijn jongeren waarbij er sprake is van een jeugdpsychiatrische kwetsbaarheid en waarbij er zowel op 
pedagogisch, psychisch en psychiatrisch vlak verschillende noden zijn. Het zijn jongeren waarvan de voorzie-
ningen vaak de indruk hebben dat het om een gelaagde problematiek gaat. Vaak hebben zij soms al verschil-
lende opnames in de bijzondere jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en of het VAPH achter de rug. De problematiek 
overschrijdt de grenzen van de verschillende sectoren binnen het jeugdhulplandschap. De jongeren en hun di-
recte leefomgeving vormen de voornaamste doelgroep van dit project. 

PERSONAGES IN ONZE DROOm 

Onze droom bestaat erin CROSSOVER verder te besten-
digen, waarbij we elke organisatie, die met jongeren 
aan de slag gaat, een CROSSOVER team toewensen. 
De verschillende personages die in onze droom aan 
bod komen, zijn de volgende: de families met multidi-
mensionale problematiek, de teams jeugdzorg en het 
CROSSOVERteam.

De families, inclusief de jongere, die we ontmoeten, heb-
ben allemaal een problematiek met verschillende di-
mensies: sociaal-maatschappelijk, juridisch, orthopeda-
gogisch, psychologisch, jeugdpsychiatrisch/psychisch 
lijden. Het zijn families die al vaak een langdurig traject 
in de hulpverlening achter de rug hebben en die ook 
soms ontgoochelingen hebben opgelopen in de wijze 
van organisatie van de hulpverlening. De familiale - en 
ontwikkelingsanamnese leert ons echter dat zij vaak al 
zelf heel wat kwetsuren hebben opgelopen wat zich ver-
taalt in hun eigen kwetsbaarheden en valkuilen. 

De teams die we ontmoeten werken in verschillende 
verbanden: GBJ De Zande Beernem – Ruiselede, private 
voorzieningen uit de regio Gent – Eeklo – Netwerk Ou-
denaarde, OOOC’s Gent – Eeklo en GGZ – partners. We 
komen op vraag van de GBJ, OOOC’s of private voorzie-
ningen. Zij bepalen, weliswaar in overleg met het cliën-
tsysteem, welke andere belangrijke (hulpverlening)part-
ners worden uitgenodigd. 

En als hoofdpersonage het CROSSOVERteam. Het 
CROSSOVERteam bestaat uit een jeugdpsychiater en 
een therapeutische netwerkfunctie die ter plaatse gaan, 
daar waar de vraag zich bevindt. Het begrip @huis staat 
ook voor het uit een comfortzone treden. De jeugdpsy-
chiater kijkt vanuit een jeugdpsychiatrische bril, de the-

rapeutische netwerkfunctie zoomt vooral in op de the-
rapeutische inschatting en netwerkende ondersteuning.
 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS CROSSOVER

CROSSOVER is organisch gegroeid vanuit Jeugdpsychia-
ter @huis. In september 2012 start Belo Mussche, in sa-
menwerking met de private voorzieningen, dit project 
op. Gaandeweg wordt dit samenwerkingsverband uit-
gebreid met de partners van de GI, Netwerk Oudenaarde 
en de drie CANO voorzieningen van West–Vlaanderen. 
In deze uitbreiding schuift ook de therapeutische net-
werkfunctie mee in. In het najaar van 2013 wordt door 
de overheid een project uitgeschreven voor samenwer-
king tussen integrale jeugdhulp en de kinder- en jeugd-
psychiatrie. Met de goedkeuring van dit project wordt 
CROSSOVER geboren en wordt er vanaf 1 december 
2013 in duo in de voorzieningen langs gegaan. 
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PRINCIPES EN mENTAAL mODEL

Een CROSSOVERteam (COT) gaat op een heel specifieke 
manier om met tijd en ruimte. De tijd wordt gebundeld. 
De gesprekken met alle partners, families, teams, school, 
gaan door op één dag . Het 
CROSSOVERteam is beschik-
baar en inzetbaar. Er zijn af-
spraken met de partners over 
beschikbaarheid. Het COT 
gaat aan huis, daar waar de 
familie en alle andere part-
ners zich bevinden.

Het CROSSOVERteam hanteert een specifiek mentaal 
model met 6 belangrijke principes: partnerschap, exper-
tise, organisatie, integratie, gedeelde verantwoordelijk-
heid, respect, systemische kijk: kaarten op tafel. Deze 
principes zijn gedragen door ons en onze samenwer-
kingspartners en vormen de fundamentele bouwsteen 
voor de opstart van CROSSOVER. Het is de aanmeldende 
partnervoorziening die, in samenspraak met de jongere 
en zijn/haar familie, beslist wie mee rond de tafel schuift 
en wie in het belang van het zorgtraject best wordt uit-
genodigd. We gaan als partners samen aan de slag en 
nemen begeleidingen niet over. We bekijken hoe we 
vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid tot acties 
kunnen overgaan en hoe we complementair kunnen 
handelen. We denken in verschillende dimensies niet 
gehinderd door onze eigen opleiding. We gaan ervan uit 
dat elke inbreng, ongeacht de discipline, van bijzondere 
meerwaarde is. Het integreren van deze verschillende 
visies en inbreng stelt ons in staat om puzzelend te spre-
ken. We blijven in een zoekmodus. Dit impliceert een 
continue keuze om ja te zeggen, om te kiezen voor actie, 
dit is een keuze om andere partners te betrekken en een 
keuze om te zoeken naar een passend aanbod waar dit 
zich ook bevindt.

HOE ZIET DAT ER DAN UIT? 

Een CROSSOVERteam komt naar de 
voorziening voor 1 dag, alle belang-
rijke partners gaan aan tafel. Het doel 
is telkens om vanuit meervoudige 
partijdigheid verbinding te maken 
tussen de expertises aan tafel en om 
hypotheses uit te spreken en af te 
toetsen. Op basis van dit puzzelend 
spreken maken we samen een plan 
op wat een voorstel van een zorgpad 
omvat ten aanzien van psychische no-
den, jeugdpsychiatrische kwetsbaar-

heid. Telefonische contacten worden ter plekken gelegd 
en verslaggeving wordt telkens aan de jongere, ouders 
en voorziening bezorgd, alsook aan de andere betrok-
ken actoren wanneer de jongere hiermee instemt. Met 
andere woorden: de jongere en het team hoeven niet 

alle hulpverlenende instan-
ties apart aan te spreken en 
te contacteren, maar de hulp-
verleners installeren deze 
verbinding onderling zelf’. 
Het CROSSOVERteam belicht 
alle dimensies en beluistert 
iedereen rond de tafel op 1 

plaats, op 1 tijdsmoment. We willen niet rond de tafel 
zitten ‘over’ een jongere, maar we willen spreken ‘met’ 
de jongere, zijn/haar ouders en leefomgeving  en de 
hulpverleners rondom de jongere. Het is immers hun 
kennis en ervaring die als vertrekpunt gezien wordt en 
evenwaardig geïncludeerd wordt in het zoeken naar 
een begrijpen en begeleiden. We willen ook aan de slag 
met hun hulpvragen en willen daar op het einde van 
het Crossover consult een antwoord op formuleren. 
Dat antwoord is geen eindpunt maar eerder een start in 
een vervolgtraject. Met andere woorden: we willen niet 
vanuit één specialisatie slechts één dimensie belichten, 
maar net inzetten op de verschillende dimensies en het 
belang van verschillende specialisaties. 

Een CROSSOVERteam werkt zonder voorafgaande dos-
sierinzage en intakeprocedure. De partnervoorziening 
hoeft enkel naar onze Dienst voor Zorgvragen te bellen 
en daar de naam van de jongere, zijn/haar geboorte-
datum, de hulpvraag en de naam van hun voorziening 
door te geven. Op basis hiervan wordt een afspraak vast-
gelegd. Met andere woorden: we hanteren geen klassie-
ke intake procedure en teambesprekingen vooraf. Elke 
aanmelding is legitiem. 

Een CROSSOVERteam beschouwt 
het team ter plaatse als haar team. 
Er wordt met alle betrokkenen rond 
de tafel samen aan de slag gegaan 
om op het eind van het dagdeel tot 
een actieplan te komen. Mogelijke 
inhouden van het verdere zorgpad 
zijn psychische begeleiding door 
het outreachteam of het intern per-
soneel, jeugdpsychiatrische ambu-
lante diagnostiek, opstart medicatie, 
handvatten voor hanteren van zelf 
verwondend gedrag, vorming rond 
inschaling sociaal-emotionele ont-
wikkeling, organiseren time – out/

We blijven in een zoekmodus. Dit impliceert 
een continue keuze om ja te zeggen, om te kiezen 
voor actie, dit is een keuze om andere partners te 

betrekken en een keuze om te zoeken naar een 
passend aanbod waar dit zich ook bevindt.

CROSSOVER, verbindende jeugdhulp @ huis
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crisis. Dit plan wordt telkens met de jongere en of zijn 
ouders afgetoetst. Indien de ouders niet aanwezig kun-
nen zijn, wordt afgesproken hoe hier de ouders over te 
informeren en te bevragen. Met andere woorden: we 
laten de info waar ze hoort en bespreken die niet nog 
eens opnieuw met een eigen team om daarna nog eens 
opnieuw naar de jongere terug te koppelen. 

Een CROSSOVERteam houdt een zoekmodus aan tot een 
gepast aanbod gevonden wordt. Met andere woorden: 
er gelden geen exclusiecriteria en willen toch nadenken 
over een aanbod dat passend is. 

Een CROSSOVERteam doet beroep op andere collega’s 
on the spot, live, telefonisch via skype. Er wordt een net-
werk rondom de jongere opgebouwd waarbij we ook 
zorgen voor een zo naadloos mogelijke overgang naar 
een volgende hulpverleningsvorm of voorziening. Con-
tacten worden gelegd met de voorziening waarnaar de 
jongere uitstroomt vanuit de GI en er wordt anticiperend 
gewerkt. Hierbij engageren we ons ook om outreaching, 
crisisopvang  en time-out te organiseren indien noodza-
kelijk en opportuun. Deze crisisopvang en time-out vin-
den plaats vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid 
waarbij we op elkaar kunnen rekenen om het zorgtraject 
van de jongere te laten continuëren. Met andere woor-
den: we schakelen ontbrekende expertise in en gaan an-
ticiperend aan de slag. 

‘Een jongen van 14 jaar wordt aangemeld door één 
van onze partnervoorzieningen bij onze dienst voor 
zorgvragen. De voor- en familienaam van het meis-
je, de geboortedatum en hulpvraag worden hierbij 
meegedeeld. Op basis van deze aanmelding wordt 
door het CROSSOVERteam een afspraak gemaakt om 
in deze voorziening langs te gaan. We (jeugdpsychi-
ater en therapeutische netwerkfunctie) verplaatsen 
ons naar deze voorziening en schuiven mee aan de 
tafel. We stellen ons geen vragen over de legitimiteit 
van de vraag. Elke vraag is een geldige vraag waar-
mee we aan de slag gaan. De collega’s lichten ons toe 
hoe zij graag het dagdeel willen invullen en geven 
ons de door hen opgemaakte planning terug. Deze 
planning ziet er als volgt uit: eerst ontmoeten we de 
individueel begeleider (IB), de contextbegeleidster, 
de psychologe van de voorziening en de consulent 
van de sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. Ver-
volgens ontmoeten we de moeder van de jongen 
om erna de jongen zelf te ontmoeten. Afsluitend zit-
ten we met alle partijen rond tafel om een antwoord 
te bieden op de gestelde hulpvragen. De collega’s 
van de voorziening hebben de jongere en de ou-
ders vooraf om hun toestemming gevraagd dat wij 

zouden langskomen. Zij hebben hen ook uit-
gelegd waarom zij op dat moment er ons bij vragen.

Tijdens de eerste ronde met de IB, contextbegeleid-
ster, psychologe en de consulent wordt er schets 
gemaakt van de huidige situatie en de hulpverle-
ningsgeschiedenis. Er wordt aandacht besteed aan 
draaglast- en draagkrachtfactoren, aan de familiale 
anamnese en de input van de school. De hulpvragen 
worden geformuleerd: welke tips hanteren we best 
qua aanpak naar de jongere? Welk traject is verder 
aangewezen in het belang van de jongere? Is er al 
dan niet nood aan verdere jeugdpsychiatrische 
screening? De jongen zelf blijkt op dat moment me-
dicatie te nemen die door een psychiater werd voor-
geschreven en opgevolgd. In het verleden blijkt de 
jongen ook therapie bij een GGZ therapeut te heb-
ben gevolgd. 

Tijdens de tweede ronde ontmoeten we de moeder 
van de jongen in aanwezigheid van de contextbege-
leidster van de jongen. De voorziening heeft samen 
met de jongere beslist om de vader niet uit te nodi-
gen, omdat er momenteel een breuk is in de relatie 
tussen vader en zoon. We vangen de ontmoeting 
met de moeder aan door onszelf voor te stellen, toe 
te lichten welke info we al hebben vernomen en wat 
de hulpvragen zijn vanuit de voorziening. We toet-
sen af wat de hulpvragen van de moeder zijn, zoo-
men in op de ontwikkelingsanamnese van haar zoon 
en we proberen zo hypothesen af te toetsen; gedrag 
beter te begrijpen. Het blijkt dat de moeder dezelfde 
hulpvragen als de voorziening heeft, maar zij stelt 
zich vooral vragen rond het agressieve gedrag van 
haar zoon. Dit gedrag triggert immers ook heel hard 
haar eigen ontwikkelingsgeschiedenis. 

Vervolgens ontmoeten we de jongen zelf en dit in 
aanwezigheid van de psychologe en zijn individu-
ele begeleider. We hanteren opnieuw dezelfde aan-
pak waarbij we ons eerst voorstellen en transparant 
terug koppelen wat we al hebben vernomen. Op 
dit moment ervaart de jongen niet zozeer dezelfde 
hulpvragen als de voorziening, maar wel wil hij ook 
dat de relatie met zijn moeder opnieuw verbetert en 
wil hij eveneens zijn gedrag bijstellen. We proberen 
ook een antwoord te bieden op de gestelde hulp-
vragen aan de hand van zijn input; hoe hij de zaken 
begrijpt; wat voor hem wel en niet werkt. 

Tot slot gaan we met alle partijen terug aan tafel. We 
hernemen de hulpvragen van elke partij en geven de 

CROSSOVER, verbindende jeugdhulp @ huis
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TOEPASSINGSGEBIED?

Aangezien CROSSOVER vanuit een gedragen mentaal 
model en gedeelde principes werkt, kan hierop enkel be-
roep worden gedaan door de samenwerkende partners: 
voorzieningen BJB in de regio Gent-Eeklo, voorzieningen 
BJB uit het Netwerk Oudenaarde en de gemeenschaps-
instellingen De Zande, campus Ruiselede en Beernem. 
Aanvankelijk maken ook de drie West–Vlaamse CANO 
voorzieningen (Oranjehuis, Binnenstad en Bethanie) 
deel uit van deze partners. Gegeven de geografische lig-
ging en de aanwezigheid van collega’s van Outreach de 
Patio in Kortrijk wordt samen met hen bekeken hoe onze 
collega’s ook kunnen inspelen op deze noden. Een nieu-
we samenwerkingsvorm tussen beide partijen is hiervan 
het resultaat. 

WAT HEBBEN WE NODIG?

Enthousiaste hulpverleners uit elke sector, die bereid 
zijn het mentaal model tot dat van hen te maken. 
Hulpverleners die op deze specifieke manier met hun 
ruimte en tijd willen omgaan.
Directies die voluit kiezen voor dit model. 
Directies die hun personeel in hun organisatie vrijstellen 
om te werken in dit model
We hebben een community, een gemeenschap nodig 
verbonden door dit model.
We hebben een platform en sociale media nodig om ver-
bonden te zijn met elkaar waar we ook zijn in Vlaanderen 
in functie van de inhoud. 

CONCLUSIE

We hebben jullie nodig om onze droom te verwezen-
lijken. Een Crossover team voor elke organisatie is mo-
gelijk mits het mentaal model en de principes centraal 
staan. 

AUTEURS EN CONTACTGEGEVENS

Belo Mussche is jeugdpsychiater in het Jongerencluster 
van het PCGS, campus Sleidinge. Zij is als arts actief ver-
bonden aan CROSSOVER en Outreach Vlaanderen.
 
Evelien Dobbelaere is verbonden aan het Jongerenclus-
ter van het PCGS, campus Sleidinge. Zij is werkzaam als 
clustercoördinator voor de gehele Jongerencluster en 
werkt binnen het project CROSSOVER als therapeutische 
netwerkfunctie. 

Veerle De Waele is verbonden aan vzw Hadron. Zij is er 
werkzaam als pedagogisch verantwoordelijke en mede 
bezieler van CROSSOVER. 

input van elkeen terug. Op die manier proberen 
we verbinding te maken tussen alle expertises; alle 
ervaringen aan tafel. Het bijeenbrengen van de puz-
zelstukken doet toch nog een aantal vragen rijzen 
voornamelijk rond neuropsychologische aspecten 
(begrip, geheugen, taalverwerking, theory of mind). 
We besluiten samen dat verdere jeugdpsychiatrische 
screening zinvol kan zijn, maar we nemen eerst con-
tact op met de behandelende psychiater om haar in 
te lichten over de stand van zaken en om haar opinie 
hierin te bevragen. We denken ook samen na over 
het vervolgtraject van deze jongen en denken hierbij 
aan accenten die relevant zijn. We kiezen samen voor 
de piste van een Observatie- en Behandelcentrum 
(OBC° en we maken onderling afspraken wie wat 
doet. Qua tips naar aanpak koppelen we een aantal 
concrete adviezen terug. 
Na dit dagdeel maken we een verslag op waarbij we 
nog eens duidelijk volgende items vermelden: naam 
van de jongere, geboortedatum, namen van de aan-
wezigen, hulpvragen, synthese van de bekomen in-
formatie en antwoorden op de gestelde hulpvragen. 
Concrete afspraken worden eveneens in dit verslag 
opgenomen. Dit verslag wordt vervolgens opge-
stuurd naar de jongere in de voorziening, de collega’s 
van de voorziening en de ouders. De bedoeling is dat 
zij het verslag kunnen nalezen en kunnen terug kop-
pelen indien zaken qua inhoud voor hen niet juist 
verwoord lijken.
Via mail worden we later nog door de consulent op 
de hoogte gebracht van de perspectieven en ook de 
voorziening zelf licht ons af en toe in over de stand 
van zaken.

CROSSOVER, verbindende jeugdhulp @ huis 
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Crossover
Weststraat 135
9940 Sleidinge – Evergem
Evelien.Dobbelaere@pcgs.be (www.pcgs.be)
Veerle.de.waele@hadron.be (www.hadron.be)
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Samenwerking door de bril van Positieve Heroriëntering 
Ervaringen vanuit Columbus in de Integrale Jeugdhulp
Columbus | Gent

In september 2013 was er bij de start van de Integrale Jeugdhulp in de voorstartregio Oost-Vlaanderen een 
aardverschuiving in het jeugdhulplandschap voelbaar. Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg heette voortaan 
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. De rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kreeg de expliciete op-
dracht om met verontrusting om te gaan. Ook Columbus moest in dit nieuwe landschap op zoek naar een (ver)
nieuw(d)e positie. We besloten deze verandering aan te grijpen als kans en de handen in elkaar te slaan met het 
OCJ en de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, vanuit het geloof dat we samen grenzen kunnen verleg-
gen in situaties van verontrusting en maatschappelijke noodzaak.

COLUmBUS: POSITIEVE HERORIëNTERING 

Het Columbus experiment is ontstaan vanuit vzw Oran-
jehuis te Heule (Kortrijk), dat samen met het toenmalige 
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Kortrijk uitgedaagd 
werd om een antwoord te bieden op de lange wacht-
lijsten binnen de bijzondere 
jeugdzorg. Het Columbus 
experiment ging van start op 
1 februari 2010 en kreeg de 
kans om de visie en metho-
diek van de positieve herori-
entering te ontwikkelen en 
toe te passen in gezinnen, aangemeld binnen de Comi-
tés voor Bijzondere Jeugdzorg Kortrijk, Roeselare–Tielt 
en Gent–Eeklo. We kwamen regelmatig in verontrusten-
de situaties terecht waarbij het vraagstuk maatschap-
pelijke noodzaak zich opdrong. We ontdekten dat ook 
in deze situaties positieve heroriëntering een antwoord 
kan bieden. 

Positieve heroriëntering houdt in dat we met gezin-
nen en hun context zoeken naar beweging en drive. We 
trachten op een andere manier te kijken naar de situatie 
en zoeken naar mogelijkheden en krachten, zodat men-
sen hun situatie zelf in handen kunnen nemen. Hiermee 
beogen we een gemeenschappelijke zorg én verant-
woordelijkheid, zowel voor het gezin en zijn netwerk, als 
voor de hulpverlening die elkaar steunt en samen zorg 
draagt voor de vraag van de betrokkenen. 

CRISIS ALS kANS? 

In september 2014 was er bij de start van de Integrale 
Jeugdhulp in de voorstartregio een aardverschuiving in 
het landschap van de jeugdhulp voelbaar. Het Comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg heette voortaan Ondersteu-

ningscentrum Jeugdzorg 
(OCJ). Het OCJ Gent–Eeklo 
ruilde de Lousbergkaai voor 
een nieuw onderkomen en 
deelt nu de locatie aan het 
NMBS-station te Gent met 
de grote toegangspoort. De 

rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kreeg de expli-
ciete opdracht om met verontrusting om te gaan. Ook 
Columbus moest in dit nieuwe landschap op zoek naar 
een (ver)nieuw(d)e positie. We besloten de crisis aan 
te grijpen als kans en de handen in elkaar te slaan met 
het OCJ en de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, 
vanuit het geloof dat we samen grenzen kunnen verleg-
gen in situaties van verontrusting en maatschappelijke 
noodzaak. 

mET RECHTSTREEkS TOEGANkELIJkE 
HULPVERLENING 

We nodigden verschillende organisaties van de recht-
streeks toegankelijke hulpverlening uit om samen een 
aanpak te ontwikkelen binnen verontrustende situaties 
vanuit de visie en methodiek van Positieve Heroriënte-
ring (PH). Dit alles met het doel om ‘de vermaatschap-
pelijking van de zorg’ te maximaliseren en een doorver-
wijzing naar het OCJ/VK te vermijden.  

Elf organisaties gingen hierop in : VCLB Gent/Deinze/
Eeklo, iCLB Gent, CLB GO Gent/Deinze/Eeklo, CKG Sloe-
berhof en CKGKinderkasteeltje, het welzijns- en relatie-
team van het CAW en CAW WRT (afdeling Gent en Dein-
ze) en CGG Eclips. We volgden samen een driedaagse 
vorming PH en ontwikkelden een visie op samenwer-
king in verontrustende situaties. 

We werden uitgedaagd om het bestaande hulpverle-
ningsdenken in vraag te stellen en met een andere bril 
naar elkaars werking te kijken. We gingen op zoek naar 
een gemeenschappelijke taal, een taal die mogelijkhe-

We kwamen regelmatig in verontrustende si-
tuaties terecht waarbij het vraagstuk maatschap-

pelijke noodzaak zich opdrong. We ontdekten 
dat ook in deze situaties positieve heroriëntering 

een antwoord kan bieden.
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Samenwerking door de bril van Positieve Heroriëntering

den biedt en mensen verbindt. We bespraken ieders ver-
wachtingen en grenzen binnen een samenwerking en 
zochten naar mogelijke samenwerkingsvormen: iedere 
aanmelding bij Columbus start als een coaching waar-
bij we samen kijken vanuit 
de bril van PH naar een situ-
atie die voor de hulpverlener 
verontrustend is. Indien een 
coaching niet volstaat, kan 
een begeleiding vanuit Co-
lumbus worden opgestart. 

Voor de periode oktober 
2013–februari 2014 hebben we samengewerkt in 68 
concrete vragen over verontrusting, waarvan 22 vragen 
gecoacht werden vanuit de bril van PH en 35 vragen re-
sulteerden in een begeleiding vanuit Columbus.  

Daarnaast kwamen we een zestal keren samen voor 
intervisie. Samen helikopteren en signaleren. Hierin 
konden kritische punten open besproken worden. Hoe 
kunnen we onze eigen wachtlijst aanpakken? Hoe kun-
nen we samen vlottere opvolgtrajecten lopen? Wat is 
gedeelde zorg? Wat zijn obstakels binnen de eigen hulp-
verleningsstructuur in het omgaan met verontrusting? 
Hoe spreek je in waarheid?

In de praktijk hebben zich verschillende modaliteiten 
van samenwerking ontwikkeld. Columbus loopt haar tra-
ject na afstemming op de vraag van de aanmelder, een 
gedeelde interventie waarbij 
vanuit een gemeenschappe-
lijk kader wordt vertrokken, 
het volledig samenlopen van 
het traject. We ervaren dat de 
modaliteiten van samenwer-
king verschillen naargelang 
de mogelijkheden en opdracht van de organisatie van 
de aanmelder. De praktijk leert ons dat een vlotte be-
reikbaarheid en een snelle opstart op het moment dat 
de verontrusting zich stelt cruciaal zijn. We ervaren dat 
het in iedere situatie zoeken is naar veiligheid, bespreek-
baarheid en verandering.

De voorbije maanden waren er vooral van intens samen 
zoeken. De eigenheden en culturen, sterktes en grenzen 
van de verschillende diensten leren kennen, is een boei-
end proces. We vinden het een grote meerwaarde er 
zoveel collega’s bij te hebben, waardoor we elkaar snel-
ler contacteren om samen te zoeken en uit te wisselen, 
om grenzen te verleggen in het belang van de gezinnen. 
Door de bril van de positieve heroriëntering op te zetten 
in vastgelopen situaties, kunnen we samen ‘out of the 

box’ denken en doen. Dit gaat over de mentale ruimte 
die verdubbelt, maar ook over de persoonlijke durf om 
verder te gaan en moedig aan de slag te blijven in en 
met de gezinnen. En zo worden grenzen verlegd! Ook de 

eigen hulpverleningsstructu-
ren kunnen in vraag gesteld 
worden. Waar hulpverleners 
voorheen vaak het gevoel 
hadden er in de verontrus-
ting alleen voor te staan, wor-
den situaties nu veel meer 
met elkaar besproken en ge-
deeld aangepakt. Zo wordt 

de visie rond verontrusting steeds scherper waardoor 
ze hanteerbaarder wordt. Het gecoacht worden vanuit 
de positieve heroriëntering in een situatie is soms al vol-
doende om terug op weg te kunnen met gezinnen. Een 
belangrijke les die we leren is dat contextualiseren van 
de zorgen, de verontrusting reeds doet verminderen. We 
zijn ervan overtuigd dat we samen grenzen kunnen ver-
leggen door het aanboren van verantwoordelijkheden 
bij mensen en het focussen op drive en verbinding.  

mET HET OCJ

Daarnaast is onze samenwerking met het Ondersteu-
ningscentrum Jeugdhulp ook gewijzigd. Waar we vroe-
ger enkel tussenkwamen in situaties die voor de eerste 
keer  aangemeld werden bij een Comité, werken we nu 
ook samen in lopende dossiers. Hierin ervaren we een 

positief contact met de con-
sulenten waarbij we elkaar 
kunnen bevragen in stand-
punten. Het bespreekbaar 
maken van de bezorgdhe-
den en het uitzetten van een 
maatschappelijk kader zijn 

cruciaal in het omgaan met maatschappelijke noodzaak. 
Deze wisselwerking in de nieuwe context van de Inte-
grale Jeugdhulp is boeiend en helpend om onze visie 
scherp te houden

UITDAGINGEN VOOR DE TOEkOmST 

Niettemin roept verandering ook weerstand op, niet al-
leen bij gezinnen maar ook in het hulpverleningsland-
schap. Naast de vele mooie ontmoetingen, grensver-
leggende samenwerkingen en intervisies, merken we 
ook uitdagingen voor de toekomst. Een aantal diensten 
hebben structurele tekorten om de grote vraag om met 
verontrusting om te gaan, te kunnen beantwoorden. 
Dit zorgt voor onrust en een grote druk. We hopen dat 
ook voor deze uitdaging, gaandeweg antwoorden kun-

We werden uitgedaagd om het bestaande 
hulpverleningsdenken in vraag te stellen en met 

een andere bril naar elkaars werking te kijken. 
We gingen op zoek naar een gemeenschappelijke 

taal, een taal die mogelijkheden biedt 
en mensen verbindt.

We vinden het een grote meerwaarde er zo-
veel collega’s bij te hebben, waardoor we elkaar 

sneller contacteren om samen te zoeken en uit te 
wisselen, om grenzen te verleggen in het belang 

van de gezinnen.
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nen geformuleerd worden vanuit verschillende niveaus, 
gaande van de hulpverlener in de praktijk, over elke or-
ganisatie tot het beleid. 

Na 5 jaar experimenteren met het vroegere Comité voor 
Bijzondere Jeugdzorg en recent in de Integrale Jeugd-
hulp, zal Columbus opnieuw verschijnen als een mo-
dule ‘krachtgericht werken en positieve heroriëntering’. 
Organisaties die deze visie ook willen integreren in hun 
manier van werken, kunnen hier eveneens op intekenen.  
Een nieuwe uitdaging staat alweer voor de deur! 
We bedanken alvast graag alle gezinnen en partners die 
in de afgelopen jaren met ons deze boeiend zoektocht 
uitstippelden. 

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Columbus 
Stapelplein 32
9000 Gent
09/335.84.40

Samenwerking door de bril van Positieve Heroriëntering 
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Integrale Jeugdhulp…werkt het nu eigenlijk ?

Veerle Maes | Crisismeldpunt - CAW Brussel | Brussel

Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp is sinds één maart operationeel. Een hele omwenteling voor heel het 
hulpverleningslandschap. De kers op de taart voor heel wat beleidsmedewerkers na 12 jaar noeste arbeid. Je zou 
kunnen denken dat na 12 jaar voorbereiding alles tot in de puntjes voorbereid zou zijn. maar is dat ook zo? Is het 
vanaf nu ‘met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen, zoals op alle foldertjes staat
Er werd ons gevraagd om een artikel te schrijven vanuit de praktijk… Niet zo evident wetende dat elke praktijk-
medewerker dit anders ervaart, elke dienst dit op zijn manier percipieert en concipieert en elke regio dit volgens 
een andere snelheid invult.
maar er wordt aan gewerkt, de aangestelde regio- coördinatoren, regiomanagers en beleidsmedewerkers Inte-
grale Jeugdhulp en Jongerenwelzijn doen oprecht hun uiterste best om deze grote omwenteling, voor hun regio 
en met afstemming voor de rest van Vlaanderen, kwaliteitsvol uit te werken.
Dit artikel is gekleurd en geschreven vanuit Crisismeldpunt Brussel, ingebed in CAW Brussel. 

ZIE GINDS kWAm HET NIEUWE DECREET

Het gonst al verschillende jaren over dat nieuwe decreet. 
We kunnen stellen dat het laatste jaar een woelig jaar 
was. Het decreet werd verfijnd en verschillende Konink-
lijke Besluiten volgden de revue. Menig discussie heb-
ben we als team gehad over 
ieders interpretatie van die 
nieuwe regelgevingen. En 
dan waren er de vele nieuwe 
afkortingen…. Maar er was 
altijd afstemming en de mensen van Integrale Jeugd-
hulp stonden steeds open voor uitleg, feedback, …  

We keken er eerlijk gezegd niet echt naar uit, naar zo’n 
nieuw decreet. Het oude voelde veilig en vertrouwd aan. 
We keken er ook niet tegen op. Onze energie ging vooral 
naar het begrijpen en implementeren.

Nu, een paar maanden na de 
start, komt sterk tot uiting dat 
vernieuwing nodig was. De 
hulpverlening was inderdaad 
niet meer op maat en al abso-
luut niet subsidiair. De nieu-
we ‘brede instap’ verschool 
zich voorheen achter ‘beroepsgeheim’ en ‘vertrouwen’ 
zodat er heel lang ambulant gewerkt werd rond die as-
pecten. Pas als het daar grondig fout liep, ging men naar 
het ‘Comité Bijzondere Jeugdzorg’, of al snel via de Be-
middelingscommissie naar 
de Jeugdrechtbank.  ‘Plaat-
sing’ drong zich in die uit de 
hand gelopen situaties snel 
op, met de gekende wacht-
lijsten tot gevolg.

mAATSCHAPPELIJkE 
NOODZAAk,
SAy WHAT?

‘Maatschappelijke Noodzaak’ was geen gekend feno-
meen. Nu voelt elke hulpverlener, ook de eerste lijn, zich 
verplicht om na te denken of men moet handelen voor 
het helemaal escaleert.

Dat is een belangrijke verschuiving. Het gewicht komt 
meer te liggen op de Recht-
streeks Toegankelijke Jeugd-
hulp. En geef nu zelf toe, 
waar ga je het liefst naartoe 
als het niet meer lukt met je 
kind? Naar een dienst waar je 

vrijwillig kunt binnen en buiten stappen (Rechtstreeks 
Toegankelijke Jeugdhulp) of een dienst waar je haast 
verplicht wordt en de dreiging van plaatsing voelt (Niet 
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp of NRTJ) ?

De diensten van de Brede instap moeten samenwer-
ken… Dit ligt niet echt in hun geschiedenis, waardoor-

van samenwerking, naar mijn 
bescheiden mening, nog niet 
echt helemaal sprake is. Maar 
er groeien kiemen.
Het meest positieve aan dit 
nieuwe decreet is dat heel de 
hulpverleningswereld meer 

op elkaar aangewezen raakt. Of de verbinding nu ont-
staat omdat dit ‘hoort’ binnen het nieuwe decreet, weet 
ik niet zo zeker. Volgens mij zijn het eerder de gezamen-
lijke vormingen, het samen zoeken en fouten maken, 

en het samen afstemmen. In 
elk geval, het doel heiligt de 
middelen. Ik geloof graag dat 
dit zo uniek is aan Brussel. 
Het elkaar bellen, het zoeken 
naar oplossingen. Met een 
beperkt aantal hulpverleners 
op één grondgebied, is het 
ook zeer moeilijk elkaar niet 
te kennen.  

We keken er eerlijk gezegd niet echt naar uit, 
naar zo’n nieuw decreet. Het oude voelde veilig 

en vertrouwd aan.

‘maatschappelijke Noodzaak’ was geen ge-
kend fenomeen. Nu voelt elke hulpverlener, ook 
de eerste lijn, zich verplicht om na te denken of 

men moet handelen voor het helemaal escaleert.
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HET CRISISmELDPUNT:
ALLE HENS AAN DEk

Het Crisismeldpunt, als idee 
en als uitwerking is een zeer 
grote sprong voorwaarts 
voor elk gezin dat met een 
crisissituatie te maken heeft. 
Daar waar voorheen het 
meisje met haar rapport aan 
de leerkracht ging vertellen dat ze niet naar huis wilde, 
en het meisje op een weekend tijd door een politietus-
senkomst bij de Jeugdrechter zat, is er nu het crisismeld-
punt.

Het crisismeldpunt (CMP) krijgt de middelen, de struc-
tuur, en de kennis via vormingen om in te gaan op de 
crisis an sich en om een oplossing te zoeken die de cri-
sis de-escaleert. We hebben als CMP een hele groei ge-
kend in de afgelopen jaren. Er zijn diensten bijgekomen, 
er zijn andere verwachtingen gekomen,…Maar steeds 
met als doel om een gezin verder te helpen op de minst 
ingrijpende manier, en om het beschikbare aanbod zo 
constructief mogelijk in te vullen. De luttele bedden in 
Vlaanderen zijn begeerd. Ie-
dere hulpverlener kent vol-
doende ‘verkoopstechnieken’ 
om zijn of haar cliënt aan de 
nodige opvang te helpen.

Het was en is nog steeds 
schrijnend dat mensen die 
weinig mogelijkheden heb-
ben om zich te laten gelden, geen hulp krijgen. Het zijn 
degene die de meeste kracht hebben om zich kenbaar 
te maken, door te schreeuwen of te huilen, die het meest 
opvallen en het snelst hulp krijgen. Er is in het nieuwe 
decreet zeker een poging gedaan om ook de ‘onzicht-
bare’ hulpvragers een plaats te gunnen, maar nog steeds 
als deze niet te lastig doen, en wat meewerken, weinig 
‘prior’ verkrijgen. 

SAmEN, mET VEREENDE kRACHT!

Hoe is de samenwerking vanuit het Crisismeldpunt met 
de andere diensten?  Als je bedenkt dat er slechts twee 
consulenten OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) 
werken voor Brussel, die allebei zeer goed en open zijn, 
dat er slechts evenveel aantal mensen werken voor de 
Sociale Dienst Jeugdrechtbank, dat er slechts 3 Jeugd-
rechters zijn voor Brussel, en evenveel aantal Parketma-
gistraten voor Jeugd… Wetende dat de situaties zeer uit-
eenlopend en inhoudelijk zwaar zijn….  Ik heb de vraag 

gesteld aan mijn andere drie collega’s van het CMP: “Hoe 
vinden wij de samenwerking met de diensten?”. Het ant-
woord luidde : “Goed hè, toch”.Dat zegt wel voldoende.  

In de kantlijn moet ik toege-
ven dat de samenwerking 
met de diensten die onder 
Jongerenwelzijn vallen zeer 
goed verloopt, doch de an-
dere sectoren zich weinig 
aangesproken voelen of zijn. 

Een gestructureerde samenwerking met kinderpsychia-
trie of diensten ter ondersteuning van mensen met een 
beperking, is er niet. Jammer, maar hier en daar vangen 
we op dat er aan gewerkt wordt. 

mET DANk AAN DE VIST

Een ander nieuwigheid die wij als zeer positiefervaren, 
zijn de aanvragen Versnelde Indicatie Stelling (VIST).Ui-
teraard de VIST Crisis, waardoor jongeren in crisis dade-
lijk een verlenging van hulp kunnen krijgen, maar vooral 
de VIST SA intrigeert me. Niet zozeer de afkorting van de 
Versnelde IndicatieStelling Specifieke Actie, maar vooral 
zijn inhoud. 

Er gaat eindelijk aandacht 
naar de impact die kans-
armoede of een financieel 
tekort kan hebben op de 
ontwikkeling van een kind. 
Dan kan een financiële tege-
moetkoming aangevraagd 
worden. Daar waar voorheen 

steeds de afweging gemaakt moest worden wat er nu 
juist primeert: ‘Gezonde voeding en aanwezigheid van 
verantwoordelijken’ of ‘plaatsing omwille van verwaar-
lozing’, hoeft dit nu niet meer. Want als we eerlijk zijn: 
bovenstaande keuze was naar de willekeur van elke 
hulpverlener die een keuze maakte op basis van een 
teambeslissing of op basis van zijn eigen waarden en 
normen. Nu kan men een aanvraag doen om kinderen 
op internaat te laten gaan, om warme maaltijden te krij-
gen, of om voor- en naschoolse opvang te voorzien.

Het is altijd lastig om ouders te zeggen wat ze moeten 
doen als ze na hun werk om 19 uur of later doodmoe 
thuiskomen om pedagogisch nog verantwoord te rea-
geren, het huiswerk na te kijken (zeer belangrijk!), ge-
zonde voeding te presenteren (zeer belangrijk!), het huis 
netjes op orde te houden (zeer belangrijk!), gesprekken 
aan te gaan met de hulpverlener (zeer belangrijk!),….

Dank aan de uitvinder van die VIST-SA!

‘maatschappelijke Noodzaak’ was geen ge-
kend fenomeen. Nu voelt elke hulpverlener, ook 
de eerste lijn, zich verplicht om na te denken of 

men moet handelen voor het helemaal escaleert.

Het was en is nog steeds schrijnend dat men-
sen die weinig mogelijkheden hebben om zich te 
laten gelden, geen hulp krijgen. Het zijn degene 
die de meeste kracht hebben om zich kenbaar te 
maken, door te schreeuwen of te huilen, die het 

meest opvallen en het snelst hulp krijgen. 

Samenwerking door de bril van Positieve Heroriëntering 
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CLIëNTOVERLEG

Nog een geweldige uitvin-
ding is het cliëntoverleg. 
Jammer genoeg wordt het 
veel te weinig aangevraagd. 
Het is ons niet echt duidelijk 
waarom. Is het te weinig be-
kend in de sectoren? Wordt 
het door hulpverleners als 
‘controle’ gezien ? Zijn ze 
bang om teveel werk of ver-
antwoordelijkheid te krijgen, 
daar waar hun dienst zegt 
dat ze moeten ‘afgrenzen’? 
Pure hypothesen, en op niets 
gestoeld.

Waarom vinden wij dat ge-
weldig? In menig gezin kwa-
men wij in een crisissituatie 
terecht waar het gezin ons 
vertelde dat er een zekere ‘Nathalie met blond haar’ 
langs kwam om te praten, en dan was er ook een Sven 
die met het kind kwam praten, en Frank kwam naar de 
papieren kijken,… Maar soms zei Frank iets wat Nathalie 
anders zei. En dan ontstond er zo’n gesprek in de aard 
van: 
Ik:  “Is dat iemand van de Sociale Dienst misschien?’ 
Gezin:  “Dat weet ik niet”
Ik:  “Of van Kind en Gezin?”.
Gezin:  “Nee, dat is Amélie, die komt nu donderdag, of  
 was het nu vrijdag?”
 …
Binnen een cliëntoverleg, dat 
elke hulpverlener kan aan-
vragen, kan er bekeken wor-
den wie wie nu is, en wie wat 
doet. Binnen het Crisismeld-
punt Brussel gebeurt dit systematisch, bij elke start van 
een interventie, en dat geeft telkens een mooi zicht op 
welke rol en druk hulpverleners mee creëren. 

TER BESLUIT

Ik zou nog 101 nieuwigheden kunnen overlopen, en 
veel bloemetjes gooien naar alle diensten en alle hulp-
verleners die momenteel hun uiterste best doen om 
het decreet een beetje te volgen, het juiste document 
in te dienen volgens het juiste programma, zich telkens 
opnieuw afvragen wie wat nu alweer doet en of die nu 
RTJ zijn of NRTJ zijn, en die alle afkortingen in hun hoofd 
trachten te prenten. 

En ik geef grif toe: hulpverle-
ners of de beleidsmedewer-
kers zijn hier zeer sterk in. IST, 
JHR, SDJ, OSD, A-Doc, M-doc, 
Vist-D, ITP, IJH, MFC, …. Ik kan 
nog een paar lijntjes vullen. 
(Ik vraag me trouwens af hoe 
dit gebeurt, dat ‘kiezen van 
die afkortingen’. Hoe ontstaat 
dat?)

Als we dit alles overlopen 
kunnen we gerust stel-
len dat we blij zijn met het 
nieuwe decreet.

Is alles al in orde en werkt het 
al optimaal? Nee, uiteraard 
niet. Elke verandering heeft 
zijn kinderziekten. Niet alle 
diensten zijn even goed mee, 
of althans de medewerkers 

toch niet helemaal. De diensten die moesten uitbreiden 
hebben niet altijd (voldoende) middelen gekregen.

Maar doordat niemand het echt goed weet ,is er een 
ruimte gecreëerd waarbinnen elke hulpverlener kan en 
mag zeggen ‘het niet goed te weten’ en in overleg kan 
gaan, ongeacht de anciënniteit en de verworven positie. 
Dat is supermooi om zien. Het brengt sneller iedereen in 
een positie van gelijkwaardigheid. Mooi toch!?

Is het voor de cliënten zelf nu 
veel beter?  Ik denk dat daar 
nog menig studie aan gewijd 
zal worden. Volgens mij is 
het nu veel te vroeg om hier 
al een gefundeerd antwoord 
op te geven. Het moet voor 

de cliënten zeer onduidelijk zijn, maar op termijn veel 
toegankelijker als duidelijk is voor iedereen wie welke 
functie opneemt. 
En daar doen we het toch voor, ons aller altruïsme, voor 
de cliënten!

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Veerle Maes
Crisismeldpunt Brussel – CAW Brussel
Grétrystraat 101
1000 Brussel
02/227.02.00
Veerle.maes@cawbrussel.be
www.cawbrussel.be

Ik geef grif toe: hulpverleners of de beleidsme-
dewerkers zijn zeer sterk in afkortingen en 

letterwoorden. IST, JHR, SDJ, OSD, A-Doc, m-doc, 
Vist-D, ITP, IJH, mfC, ….En ik kan nog een paar 
lijntjes vullen. Ik vraag me trouwens af hoe dit 

gebeurt, dat ‘kiezen van die afkortingen’? 

Doordat niemand het echt goed weet ,is er een 
ruimte gecreëerd waarbinnen elke hulpverlener 
kan en mag zeggen ‘het niet goed te weten’ en in 
overleg kan gaan, ongeacht de anciënniteit en de 

verworven positie. 

Integrale Jeugdhulp…werkt het nu eigenlijk ?
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De trein ‘integrale jeugdhulp’ is vertrokken… 

Kim Vaneeckhout | CKG ’t Kinderkasteeltje | Nazareth

De trein is vertrokken… Na jarenlang plannen, tekenen en hertekenen van spoorstations en nieuwe spoorlij-
nen, is de trein (eindelijk) vertrokken. Op 16 september 2013 werd de trein in Oost-Vlaanderen – als voorstart-
regio - op de rails gezet en zijn we effectief van start gegaan. 
Vanuit het CkG is het hertekenen van de jeugdhulp parallel gegaan met het uitwerken van een nieuwe regel-
geving voor de CkG’s.1  Het hulpaanbod werd modulair uitgewerkt en elk CkG maakte zijn eigen puzzel naar 
mogelijk aanbod. Onze bevindingen en ervaringen met integrale jeugdhulp gaan dan ook hand in hand met 
onze ervaringen met de vernieuwde regelgeving. 
Voor de CkG’s zijn de meeste modules nog steeds rechtstreeks toegankelijk. De langdurige residentiële modu-
les zijn echter niet rechtstreeks toegankelijk geworden. Dit maakt dat onze gezinsbegeleid(st)ers voelen wat 
deze vernieuwingen teweeg brengen bij ouders en wat het is om de stap naar niet-rechtstreeks toegankelijke 
hulp te zetten. Daarnaast merken we ook vanuit onze residentiële werking (achter de toegangspoort) wat de 
verschillen zijn. 

_____________________
1     Ministerieel besluit betreffende het aanbod, in typemodules, van 
de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

ALS ER EVEN ‘HALT’ GEROEPEN WORDT…

D. is een jongen van 2 jaar. Vanuit de mobiele bege-
leiding vanuit het CKG merken we dat heel wat men-
sen rondom het gezin erg bezorgd zijn. Er wordt een 
cliëntoverleg met een neutrale voorzitter gepland met 
de ouders, het OCMW, K&G, het CAW, de kinderarts en 
het CKG. Bezorgdheden worden openlijk besproken en 
tegelijkertijd is er ruimte voor de krachten van het ge-
zin. De ouders bepalen zelf mee het verdere traject. Alle 
betrokken partijen blijven betrokken en engageren zich 
om samen verder op weg te gaan. Verontrusting is een 
gedeelde verantwoordelijkheid.

Al vele jaren geloven wij in open communicatie met 
ouders en afstemming met alle betrokken partijen. Ook 
hebben wij al die jaren met heel wat diensten goed 
samengewerkt. Dit is niet nieuw. Wat we wel opmer-
ken is dat, bij situaties van verontrusting, het onder de 
aandacht brengen van de 
gedeelde verantwoordelijk-
heid, deze samenwerking 
nog versterkt. Voor heel wat 
hulpverleners is het zeker 
geen evidentie om daar zelf 
mee aan de slag te gaan. 
Maar er is een groot engage-
ment om expertise te vergro-
ten en samen op weg te gaan. 

De vormingen rond ‘maatschappelijke noodzaak’ heb-
ben collega’s de gelegenheid gegeven zich verder te ver-
diepen in dit thema. Het is ook fijn om met andere hulp-
verleners vanuit eenzelfde taal en methodiek te kunnen 
vertrekken. Dat vergroot de gedragenheid. Het lijkt ons 
essentieel om daar verder in te investeren. Hierbij lijkt 
ons de consulfunctie van het Vertrouwenscentrum (VK) 

en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) van 
groot belang. Jarenlang opgebouwde expertise mag 
niet verder vooruit geschoven worden. We moeten die 
juist gebruiken om ten volle met ouders en kinderen ver-
der op weg te kunnen gaan. Wel is het onderscheid tus-

sen het VK en het OCJ soms 
verwarrend. 

We merken bij collega’s uit 
de brede instap dat zij over-
spoeld worden door aanvra-
gen. Ze zijn zeer sterk bereid 
om met verontrusting om te 
gaan. Maar als je overspoeld 

wordt, lijkt de kwantiteit de kwaliteit in de weg te staan. 
Het zal dus van belang zijn om ook binnen diensten bre-
de instap, keuzes te gaan maken vanuit beleidsoogpunt. 
Ook bij situaties zonder verontrusting is het van belang 
om verder te gaan vanuit de krachten van gezinnen. Ou-
ders en kinderen kunnen soms ongelooflijk creatief zijn 
in het komen tot oplossingen.

TEVEEL OVERSTAPPEN Om BESTEmmING 
TE BEREIkEN EN GEEN VLOTTE 
VERBINDINGEN

De gedeelde verantwoordelijkheid in situa-
ties van verontrusting, zorgt voor een versterkte 

samenwerking. Voor heel wat hulpverleners is 
het zeker geen evidentie om daar zelf mee aan 

de slag te gaan. maar er is een groot engagement 
om expertise te vergroten en 

samen op weg te gaan.
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De trein ‘integrale jeugdhulp’ is vertrokken…

L. is een meisje van 3 maand oud. Haar mama is 
alleenstaand. Haar draagkracht is op dit moment on-
voldoende om de veiligheid van L. thuis te kunnen ga-
randeren. Er zijn vanuit haar netwerk niet voldoende 
mogelijkheden om dit op te vangen. L. kan niet in het 
crisisnetwerk terecht, want het gaat om een chronische 
situatie. L. was kort daarvoor al eens via het crisisnet-
werk opgevangen. Binnen de andere modules van het 
rechtstreeks toegankelijk aanbod is op dit moment 
geen plaats. Het aanbod voor langdurige ondersteu-
ning (met prior) laat op zich wachten. L. moet dus bij 
haar mama thuis blijven. 

K. is een jongen van 3 jaar. Hij kreeg mobiele begelei-
ding vanuit het CKG. omwille van onvoldoende draag-
kracht bij de ouders en signalen van verontrusting die 
met de ouders besproken werden, werd de vraag naar 
residentiële begeleiding gesteld. K. komt in crisis in een 
CKG terecht. Een A-document wordt ingevuld. Een an-
der CKG heeft een plaats voor langdurige zorg, maar 
er is nog geen goedkeuring (met prior) vanuit de toe-
gangspoort en dus kan K. er niet terecht. K. gaat dus 
eerst nog een crisispleeggezin. Daarna gaat hij naar 
een CKG (langdurig – perspectief zoekend) om met 
het gezin te bekijken welke verdere ondersteuning het 
meest aangewezen is. 

We stellen vast dat een kind, 
na een opname van 7 dagen 
in crisis, abrupt naar een an-
dere voorziening of pleegge-
zin word gebracht of gewoon 
terug naar huis, ook al is dat 
nog niet opportuun. Vaak 
gaat het dan om kortdurende opvangmodules omdat er 
bij de langdurige modules beperkte instroommogelijk-
heden zijn en de procedure via de toegangspoort  heel 
wat tijd in beslag neemt. Daardoor moet het kind vaak 
nogmaals verhuizen om uiteindelijk in een langdurig 
traject te kunnen komen. Voor perspectiefzoekende kin-
deren is het dan nog moge-
lijk om een vervolgstap naar 
een pleeggezin of een be-
geleidingstehuis te maken. 
Het behoeft weinig woorden 
om te zeggen dat dit nefast 
is voor elk kind en bijgevolg 
vermeden moet worden.
 
Als collega’s met zo’n schrijnende situaties bij mij ko-
men, dan raakt me dat. De kindercarrousel1  lijkt op hol 

1     Project ‘Halt aan de kindercarrousel’ 2011. 

te slaan in plaats van aangepakt te worden! Wat ons het 
meest bezorgd maakt binnen deze bewegingen van in-
tegrale jeugdhulp, is het gebrek aan naadloze zorg en 
hulpcontinuïteit voor kinderen in “chronische crisissitu-
aties”. Vooraleer kinderen bij de niet-rechtstreeks toe-
gankelijke jeugdhulp terecht komen, moeten er teveel 
stappen gezet worden.
 
De drempel om naar de toegangspoort te stappen lijkt 
voor veel diensten groot (tijdrovend en omslachtig). Er 
wordt een stap gezet naar rechtstreeks toegankelijke re-
sidentiële hulp in de hoop dat daar het verdere traject 
uitgeklaard wordt. Dit maakt dat voorzieningen en or-
ganisaties vanuit de rechtstreeks toegankelijke hulp - en 
het crisisnetwerk in het bijzonder - onder druk komen te 
staan. Organisaties onder druk vallen terug op afgren-
zingen: bepalingen rond frequentie, intensiteit en duur 
die opgelegd zijn binnen de modules. Dit maakt dat de 
continuïteit van de hulp in het gedrang komt, eerder 
dan verbeterd wordt. Daar moeten we met z’n allen mee 
aan de slag. 

HOE VLOT kUNNEN OUDERS EN kINDEREN 
OP DE JUISTE TREIN STAPPEN? 

Er is een (nog verdere) toename van het aantal aanvra-
gen voor mobiele begeleiding. Tijdig toegang krijgen tot 
thuisbegeleiding komt in het gedrang. Er werden ver-

schuivingen aangekondigd: 
een deel van het niet recht-
streeks toegankelijke aanbod 
wordt rechtstreeks toeganke-
lijk. We zijn benieuwd naar de 
impact. 

Op het moment dat een A-document moet ingevuld 
worden, komen cliënten en hulpverleners in een ad-
ministratieve procedure terecht. Het is voor ouders en 
hulpverleners heel omslachtig en het proces vraagt veel 
tijd. Tijd en energie om het ‘juiste ticketje’ te krijgen. 
We moeten ook goed nadenken welke impact bepaalde 

administratieve aspecten 
op ouders en minderjarigen 
kunnen hebben. Als je als ou-
der een brief in de bus krijgt 
met een indicatiestellings-
verslag waarin staat dat deze 
geldig is tot het kind 18 jaar 
is, hoewel je tijdelijke hulp 

vraagt, dan schrik je.  

Bovendien merken we dat het niet altijd evident is om 
de complexiteit van een gezinssituatie in een verslag te 
beschrijven in een taal die voor ouders te begrijpen is 

De kindercarrousel lijkt op hol te slaan in 
plaats van aangepakt te worden! We maken ons 

zorgen over het gebrek aan naadloze zorg en 
hulpcontinuïteit voor kinderen in “chronische 

crisissituaties”.

Op het moment dat een A-document moet in-
gevuld worden, komen cliënten en hulpverleners 
in een administratieve procedure terecht. Het is 

voor ouders en hulpverleners heel omslachtig en 
het proces vraagt veel tijd en energie, dit om het 

‘juiste ticketje’ te krijgen. 
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De trein ‘integrale jeugdhulp’ is vertrokken… 

Wij vertrekken al vele jaren vanuit de rechten van het 
kind. Het decreet rechtspositie van de minderjarige in 
de jeugdhulp is daar een verdere stap in geweest. We 
geloven er ontzettend in dat we in open communicatie 
met kinderen moeten bekijken welk hulpverleningstra-
ject voor hen het meest aangewezen is: waar ze naar toe 
gaan en waarom, welke hulp thuis geïnstalleerd wordt 
en waarom. Elk kind heeft zijn eigen ‘kasteelverhaal’. 
Daarin krijgt elk gesprek met het kind rond zijn begelei-
dingstraject een plaats, samen met zijn/haar eigen be-
leving. Kinderen krijgen woorden over de verschillende 
“huisjes” waar ze al verbleven en over de verschillende 
mogelijkheden om hen en hun gezin verder te onder-
steunen. Er is ruimte voor de kinderen om te vertellen 
wat zij zelf willen. Het is vaak verrassend en confronte-
rend hoe kinderen wensen kunnen verwoorden! 

En ook met ouders gaan gezinsbegeleid(st)ers op weg 
om te zoeken naar wat zij willen voor hun kind en hun 
gezin. Hoewel er heel veel geïnvesteerd werd in bro-
chures om de werking te verduidelijken, merken we dat 
ouders nog het meest terugvallen op “het woordje uit-
leg” van hun gezinsbegeid(st)er zelf. Zij stellen een vraag 
naar ondersteuning en het is de gezinsbegeleid(st)er die 
de vertaling maakt naar de jeugdhulp. Ouders zelf kun-
nen aangeven wat ze wensen, wat goed loopt en wat ze 
veranderd willen zien. De weg die de vraag dan door-
loopt – via IS en JHR – is voor ouders wel nog steeds ver-

warrend. Voor hen primeert 
het eindresultaat: ‘Waar kan 
ik effectief terecht met mijn 
hulpvraag?’. 

Vanuit onze residentiële wer-
king hebben we de voorbij-
gaande jaren steeds de tijd 

genomen voor de eerste gesprekken met ouders. Een 
intakegesprek voor een residentiële begeleiding was 
voor ouders en voor ons een afstemming: Hoe zien ou-
ders het? Wat zijn hun bezorgdheden? En vaak ook prak-
tische punten: hoe geraken ze in het Kinderkasteeltje? 
Wanneer kunnen ze op bezoek komen? Ouders en kin-
deren waarbij een residentiële begeleiding noodzakelijk 
is, zetten die stap niet zomaar. Er spelen heel wat vragen 
en bezorgdheden bij hen. Met het invoeren van een cen-
traal wachtlijstsysteem en de toegangspoort werd wel 
ruimte gelaten voor een kennismakingsgesprek vooral-
eer een kind op een wachtlijst van een specifieke voor-
ziening wordt gezet. In de praktijk zien we dat gezinnen 
daar niet op ingaan. Ze geven de goedkeuring voor voor-
zieningen, zonder de voorziening zelf te kennen. Wel ko-
men ze soms op kennismaking als er effectief plaats is, 
maar dan is de tijd vaak erg krap. Vanuit tijdsperspectief 

en voor de teams van de toegangspoort voldoende kan 
schetsen waarover het gaat. Maar net die woorden op 
papier, die verslagen zijn bepalend voor de indicatie die 
verleend wordt.

EEN COmBITICkET IS mOGELIJk. 

Wat mooi is, is de weg die verder ingeslagen wordt om 
over de verschillende sectoren heen, modules te kunnen 
combineren. Dit maakt dat we optimaal kunnen inzetten 
op de krachten van gezinnen en de meest gepaste zorg 
kunnen aanbieden. 

De uitdaging voor de ver-
schillende voorzieningen ligt 
erin om elkaars werking nog 
beter te leren kennen en de 
nauwe samenwerking ten 
volle te benutten. De krach-
ten van ouders en kinderen 
staan daarbij centraal. 

EN WAT kAN DE TREINREIZIGER ZELf
BEPALEN? 

T. is 3 maand oud. Ze krijgt mobiele begeleiding 
vanuit het CKG. Op het moment dat de overstap naar 
een pleeggezin (kortdurend) noodzakelijk lijkt, wordt 
bekeken om de krachten van ouders nog zoveel moge-
lijk te kunnen aanspreken. Het meisje gaat elke week 1 
dag naar huis. Op die dag kan de mobiele begeleiding 
verder blijven lopen.

D. en B. zijn 3 en 5 jaar. Er was contextbegeleiding 
(NRT) bij hen geïnstalleerd. De kinderen worden resi-
dentieel in het CKG opgenomen, maar de contextbege-
leiding kan verder lopen. Dit zorgt dat de vertrouwde 
persoon verder met het gezin op weg kan; wat voor de 
kinderen en hun ouders continuïteit betekent. 

De uitdaging voor de verschillende voorzie-
ningen ligt erin om elkaars werking nog beter 

te leren kennen en de nauwe samenwerking ten 
volle te benutten. De krachten van ouders en 

kinderen staan daarbij centraal. 
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(zo snel mogelijk op de wachtlijst komen), is dit zeker te 
begrijpen. De vraag is of ouders dan een bewuste keuze 
kunnen maken die best aansluit bij hun vraag. 

DE TREIN GAAT
VOORUIT, mAAR
SPUTTERT NOG WEL. 

Als we op ons teamoverleg over integrale jeugdhulp 
spreken, dan gaat het over frustraties en uitdagingen, 
over wensen en moeilijkheden. De gezinsbegeleid(st)
ers willen het allerbeste voor de gezinnen en daar willen 
ze voor gaan. Dit maakt dat ze, ondanks de frustraties 
die de opstart met zich mee gebracht heeft, blijvend op 
zoek gaan naar mogelijkheden om gezinnen te onder-
steunen. Soms helpt de nieuwe werking van integrale 
jeugdhulp, vaak voelt het (nu nog) aan als een rem. 

Het oplossingsgericht werken indachtig, lijkt het ons be-
langrijk om ons bewust te zijn van de dingen die goed 
werken en die optimaal te kunnen benutten. Bij de knel-
punten en uitdagingen ligt een gedeelde verantwoor-
delijkheid van beleid, organisaties en gezinnen om te 
streven naar een nog kwaliteitsvollere jeugdhulp voor 
elk kind en zijn gezin. Zeker de kindercarrousel moet op-
nieuw bekeken worden. We moeten focussen op goede 
voorbeelden die grenzen kunnen overschrijden en kin-

deren en hun gezinnen hun weg laten bewandelen. 

AUTEUR EN 
CONTACTGEGEVENS

Kim Vaneeckhout
Verantwoordelijke CKG ’t Kinderkasteeltje
Drapstraat 49
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kimv@kinderkasteeltje.be
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Het startschot van het decreet Integrale Jeugdhulp
Een kijk vanuit de CkG-sector.
Arnold Schaek | CKG Het Open Poortje | Sint-Niklaas

met het nieuwe decreet IJH wordt één van de meest ingrijpende structuurwijzigingen van de laatste decennia, in 
de jeugdhulpverlening opgestart.

Bij deze een integrale verkenning aan de hand van 7 duidelijke vragen naar het potentieel en de pijnpunten en 
dit vanuit een CkG-bril bekeken. Een verhaal waar men voorlopig niet warm noch koud van wordt, “but the best 
may still come…”.   

WAT ZIJN kANSEN BINNEN HET NIEUWE 
JEUGDHULPLANDSCHAP?

Een niet bepaald eenvou-
dige vraag, temeer daar, la-
ten we eerlijk zijn, er op het 
terrein niet zoveel heldere 
succesverhalen te registre-
ren zijn, op de uitbouw van 
crisisjeugdhulp na. Toch zijn 
er kansen, vooral naar de toekomst toe. Het beleid heeft 
deze ook gezien. Ik denk hierbij aan de duidelijke voor-
zetten die gemaakt zijn in het veelbelovende Actieplan 
Jeugdhulp (met de kracht van de jeugd naar 2020). Daar 

is ondermeer sprake van een Vlaams steunpunt voor 
expertiseontwikkeling en –deling (eindelijk!), een inter-
sectoraal forum voor cliënten van de jeugdhulp, afstem-
ming van ICT-systemen, lange termijn follow-up onder-
zoek, de stap naar één intersectorale programmatietool, 
enz. Nu nog hopen dat men 
écht voor deze speerpunten 
kan gaan, ondanks de krappe 
budgettaire ruimte. 
Binnen het decreet Integrale 
Jeugdhulp zelf lijken me 
vooral kansen te liggen in het creëren van stevige en 
sterke kansen rond vermaatschappelijking van de zorg. 
Ook al is het decreet hier zelf zeer vaag rond (dit thema 
wordt trouwens ook in het Actieplan Jeugdhulp be-
noemd). Het concreet inzetten op methodieken en visie 
ter versterking van de zeer kwetsbare, natuurlijke (of ook 

niet-professionele) netwerken rond gezinnen in nood, is 
niet alleen een moeilijke, maar vooral een lovenswaar-
dige uitdaging.   

 
Het decreet IJH  vermeldt 
een volgende uitdaging waar 
mogelijks muziek in zit (bij 
voorkeur met enig samen-
spel tussen de orkestleden), 
met name het bewuste arti-

kel 12 waarin vermeld wordt dat minstens 30% van de 
niet-residentiële modules van de niet-rechtstreeks toe-
gankelijke jeugdhulp, zich vòòr de toegangspoort moet 
positioneren. De meerwaarde hier zit hem ondermeer in 
het afbouwen van de werkdruk van de Toegangspoort. 
Niettemin zullen hier hoe dan ook een pak dossiers bij-
zitten die een periodische externe aftoetsing kunnen 
waarderen (maar wie zal die opnemen?). Het lijkt ons 
vanuit de CKG’s alvast zinvol om goede afspraken te ma-
ken met de ”mobiele partners- Jongerenwelzijn” die zich 
vòòr de toegangspoort zullen gaan positioneren. Hier 
liggen met name ook kansen om gezinnen met +12jari-
gen te ondersteunen met een mobiel aanbod dat einde-
lijk rechtstreeks toegankelijk zal zijn. 
Artikel 12 heeft nog een volgende consequentie. Heden 
richten de CKG’s zich binnen hun mobiele opdracht naar 
dossiers met een tijdelijk hulpverlenend karakter. Waar 
er hulp nodig bleek op lange termijn, werd vervolgens 
toegeleid naar het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Binnen 
de verschuiving van artikel 12 zal dit minder evident zijn 
en zullen mobiele dossiers met een langdurig karakter, 
ook binnen de CKG’s worden begeleid. Hierdoor zal de 
doorstroming van CKG-dossiers vertragen en kan het 
preventief karakter ook een tertiaire dimensie krijgen. 

Aansluitend op dit recht-
streeks traject, dient vermeld 
te worden dat bij de CKG’s 
de nood groeit om gedu-
rende voldoende lange tijd, 
rechtstreeks toegankelijk te 

mogen werken met kinderen die residentieel verblijven. 
Heden zien we namelijk heel wat ijsbergdossiers die ko-
men aandrijven binnen het kort-residentiële aanbod, 
betreffende problemen die niet zo maar snel-snel kun-
nen opgelost worden.    

Het begrip “kindercarrousel-traject” is nog 
lang geen verleden tijd. Dat Integrale Jeugdhulp 
blijvend last heeft van deze vorm van “colateral 

damage” is een niet te negeren realiteit.

Het jeugdhulplandschap is er niet op ver-
eenvoudigd, laat staan de waterval van nieuwe 

afkortingen en nieuwe diensten.
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WAT LOOPT ER GOED EN HOE WE kUNNEN 
DIT NOG mEER AANGRIJPEN? 

Crisisjeugdhulp is één der zeldzame paradepaardjes van 
IJH. De meerdere niveau’s (crisispermanentie, crisisinter-
ventie, crisisbegeleiding en crisisopvang) zijn ondertus-
sen overal in Vlaanderen uitgebouwd, ondanks de bijho-
rende knelpunten. Eén van de bezorgdheden die toch 
wel opvolging verdient, is wat er met deze gezinnen 
gebeurt eenmaal het crisisverhaal voorbij is. Is er her-
val, worden ze opgevangen 
binnen het reguliere hulp-
verleningstraject of is dit cri-
sisaanbod op zich voldoende 
waardevol gebleken? Tot op 
heden stroomt hier rond wei-
nig data door (als die er al is).    

Een hiermee gelinkt, recent pijnpunt is de vaststelling 
dat sommige crisisdossiers, waarbij residentiële hulp 
nodig nodig bleek, niet de gepaste vervolghulp kre-
gen of niet tijdig. Hierdoor blijven deze dossiers een 
tijdlang circuleren in de crisishulpverlening. Het begrip 
“kindercarrousel-traject” is dus nog lang geen verleden 
tijd… Kindercarrouselverhalen. Dat Integrale Jeugdhulp 
blijvend last heeft van deze vorm van “colateral damage” 
(elk systeem heeft nu eenmaal z’n slachtoffers) is een 
niet te negeren realiteit. De problematiek der kindercar-
rousel (of ook jeugdhulp-discontinuïteit genoemd) blijft 
één van de pijnlijkste jeugd-
hulpproblemen (gezien 
de ernstige consequenties 
voor het psycho-emotionele 
welzijn van de betreffende 
kinderen) en verdient dus 
zodoende blijvende en concrete beleidsaandacht en 
-strategie (ook in het kader van een preventief beleid 
rond jongeren met een 
complexe problematiek), en dit binnen de meerdere ni-
veaus van IJH, want kindercarrouselverhalen beperken 
zich echt niet tot crisisjeugdhulpverlening.   
     
Een ietwat onzichtbare, maar toch positieve evolutie 
voor wat de CKG’s betreft, en dit in het zog van de IJH, is 
het besluit der CKG’s dat in 2013 werd herschreven met 
integrale accenten, waardoor een aantal anachronismen 
eindelijk verdwenen. Denken we hierbij aan de regel dat 
CKG’s niet langer dan 180 dagen een gezin mocht bege-
leiden.  
Een belangrijke wijziging in vergelijking met het oude 
besluit was ook het uitgangspunt om te vertrekken van-
uit een nieuwe, modulaire vorm van denken inzake CKG-
financiering. Vanaf 2013 moest elke CKG-werking met 

zijn enveloppe, modules inkopen en eenmaal “aan de 
kassa geraakt” (met een vol modulair winkelwagentje), 
dient de organisatie de ganse enveloppe te hebben op-
gebruikt. In het verleden had het ene CKG op het einde 
van het jaar gelden over terwijl andere CKG’s verliezen 
leden. Reden voor deze verschillen lag ondermeer in de 
keuze tussen residentieel en mobiel werken; CKG’s die 
toen uitgesproken mobiel werkten, hadden een minder 
dure personeelsomkadering en wisten dus met een 
gunstig saldo het jaar af te ronden. Binnen dit nieuwe 

besluit werd een gewogen, 
modulair kader geïntrodu-
ceerd waardoor de histori-
sche onrechtmatigheid ge-
corrigeerd werd.  

IS ER SPRAkE VAN 
mEER AfSTEmmING EN SAmENWERkING 
TUSSEN DE SECTOREN BINNEN IJH? 

Van nieuwe dynamieken die leiden tot meer afstemming 
en samenwerking over sectoren heen, was/is er op het 
terrein weinig zichtbaars, dit ondanks de talloze inte-
grale jaren waar ruimte was voor integrale dialoogfora 
zoals de talloze provinciale en regionale, intersectorale 
overlegstructuren. Dat in de marge van deze overleg-
momenten her en der kleine partnerschappen ontston-
den, kan niet geloochend worden maar of deze part-
nerschappen IJH nodig hadden? Wat alvast enigszins 

fnuikend heeft gewerkt, wa-
ren de aangestuurde beper-
kingen waarmee “integrale” 
overlegfora kampten (bvb in-
zake werkingsmiddelen, op-
drachten, beslissingsruimte, 

tijdrovende mandaten  en ambities).   

Maar evenzo zorgden wijzigingen in besluiten (waaron-
der het CKG-besluit van januari 2013),  
het experimenteel modulair kader binnen Jongerenwel-

Er is een frans gezegde dat als volgt klinkt; 
“Trop d’explication fatigue la vérité”, maar hier 

geldt “Trop d’echelons fatigue l”efficacité”. 

met de introductie van een digitale aanmel-
ding bij de Toegangspoort verdwijnt een inter-

menselijk verhaal binnen de jeugdhulpverlening. 
Wordt straks ook de jeugdrechtbank een uitslui-

tend digitaal traject?   
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zijn, uitbreidingsdossiers, grote fusiebewegingen, enzo-
verder… voor veel energie die werd besteed aan interne 
reflecties en interne reorganisaties en die dus aandacht 
wegzogen van de besognes binnen IJH. Waardoor IJH 
als een ver verwijderd orkest op de achtergrond raakte, 
amper hoorbaar werd, niettemin verder componerend, 
o.l.v. het beleidsondersteunend team en met steun van 
de agentschappen en de adviesraad… Tot uiteindelijk 
dan toch, (bijna onverwacht) de voorliggende composi-
tie (het decreet) op tafel lag.

Het blijft ook een realiteit dat 
van de 5 andere sectoren bin-
nen IJH, de CKG’s vooral naar 
Jongerenwelzijn uitkijken 
voor goede afstemming en 
dit binnen een bilateraal ka-
der. Met de andere partners 
is afstemming evenzeer een 
meerwaarde, maar alvast vanuit een beperkter aantal 
raakvlakken…  

Er liggen best belangrijke thema’s op tafel; al was het om 
een beter regionaal partnerschap uit te bouwen rond 
trajectbegeleiding, preventieve acties inzake de kinder-

carrousel, afspraken rond wie wat doet binnen het recht-
streeks toegankelijke landschap, enz.   

WELkE ZIJN kNELPUNTEN EN WAAROm? 

In bovenvermelde toelichting is al menig knelpunt ver-
noemd. De talloze ICT-problemen die diensten ervaren 
bij de opmaak van een A-of M-document zijn uiterst 
fnuikend maar waarschijnlijk van tijdelijke aard. Wat 
mogelijks van minder tijdelijke aard is, is de terughou-
dendheid die sommige organisaties hebben wanneer 

ze A-documenten dienen in 
te vullen en dit wegens te 
moeilijk of complex. Het be-
treft hier vooral (maar niet al-
leen) de partners die niet ge-
vat zijn binnen de 6 gekende 
sectoren en die zodoende 
minder kennis en ervaring 

hebben met het nieuwe decreet. Waardoor sommige 
ernstige dossiers te lang niet die zorg krijgen waar ze 
recht op hebben.

Maar evenzo verdwijnt met de introductie van een digi-
tale aanmelding bij de Toegangspoort een 

Het decreet heeft nieuwe autowegen gecre-
eerd en andere wegen afgesloten, nieuwe roton-
des geplaatst en oude lichten afgebroken, maar 
het aantal jeugdhulp-mobilisten neemt niet af…  

Het startschot van het decreet Integrale Jeugdhulp
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intermenselijk verhaal binnen de jeugdhulpverlening. 
Vroeger kon men een aanmelding bij het Comité Bijzon-
dere Jeugdzorg doen, met aanvullend een effectieve, 
face-to-face intake en vervolgens een soms jarenlange 
opvolging met meerdere reflectie-momenten tussen 
de consulent, de cliënt en de 
hulpverlener. Nu blijft dus 
enkel dit digitaal traject over, 
tenzij de cliënt zelf expliciet 
vraagt om “gehoord” te wor-
den. Wordt straks ook de 
jeugdrechtbank een uitslui-
tend digitaal traject?   
Deze ingreep zorgt ervoor dat de Toegangspoort het 
imago krijgt van een vestiging die vooral een adminis-
tratief-analytisch orgaan inzake complexe zorg lijkt te 
zijn die geen mediërende functie wil opnemen (daar-
voor kijkt men naar het OCJ).   

Binnen het “rechtstreeks toegankelijke” landschap, waar 
geen digitale burchten bestaan, is er eveneens een select 
en bijzonder mandaat gegeven aan specifieke organisa-
ties om “de brede instap” te organiseren. Ook daar valt 
wel wat over te vertellen. Het is me, na zoveel jaren nog 
steeds niet duidelijk wat de meerwaarde van deze brede 
instap is, als een onnodig echelon in de jeugdhulp.

Dit brengt me ten slotte bij het decreet preventieve ge-
zinsondersteuning (en de huizen van het kind), zijnde “de 
preventieve instap” vòòr “de brede instap”. Zijn er con-
crete bruggen tussen beide decreten? En wie mag over 
deze brug(gen) lopen? En wat is de zin van een opvoe-
dingsloket, -punt of –huis of opvoedingsondersteuning 
binnen het ene decreet en het brede instaploket binnen 
het andere decreet? Zijn er hier geen mogelijkheden 
verloren gegaan om beide decreten aan elkaar te linken? 
Of is nog van alles mogelijk? Er is een Frans gezegde dat 
als volgt klinkt; “Trop d’explication fatigue la vérité”, maar 
hier geldt “Trop d’echelons fatigue l”efficacité”. Nog een 
uitdaging… 

WAT BETEkENT IJH VOOR DE CLIëNTEN EN 
DE CLIëNTTRAJECTEN DIE JULLIE
BEGELEIDEN?

Zoals hoger vermeld lijkt de positie en inspraak van de cli-
ent ons zeer kwetsbaar binnen het voorliggende besluit, 
vooral door het digitaal karakter van de Toegangspoort 
i.p.v. een expliciet intermenselijk traject aan te bieden. 
Het jeugdhulplandschap is er niet op vereenvoudigd, 
laat staan de waterval van nieuwe afkortingen en nieu-
we diensten. Vandaar onze, destijds niet meegenomen, 
suggestie om ook een ombudsdienst voor de cliënt in te 

bouwen zodat deze “ergens” terecht kan wanneer deze 
vragen heeft over de aangeboden hulpverlening. Ook 
zal men met enige zorg moeten omspringen inzake het” 
prior”-label. Als zal blijken dat er manieren zijn om een 
versnelde behandeling te genieten doorheen het tra-

ject van de Toegangspoort, 
zal menig dossier een prior-
label overwegen… waarbij 
de “gewone”dossiers” blijven 
wachten.             
Volgende pertinente vraag 
blijft ook hangende: Zal deze 
drastische hervorming van 

het “jeugdhulpverkeer” enige invloed hebben op het 
jeugdhulp-fileleed, zijnde de wachtlijsten? Het decreet 
heeft als het ware, nieuwe autowegen gecreëerd en an-
dere wegen afgesloten, nieuwe rotondes geplaatst en 
oude lichten afgebroken, maar het aantal jeugdhulp-
mobilisten neemt vooralsnog niet af…  

HOE VERLOOPT DE SAmENWERkING mET 
DE TOEGANGSPOORT? 

Op het werkveld merken we dat, ondanks de ellendige 
frustraties die men met het ICT-pakket 
ervaart, de vertrouwdheid met het A-document traag-
jes toeneemt. Ook de cliënten schikken zich in dit digi-
tale traject. Het blijft echter een traag gebeuren en een 
wachten op Godot (zijnde tot een schrijven van het team 
indicatiestelling en later een schrijven van het team 
jeugdhulpregie wordt bezorgd).  
Als men niet tevreden is met bv. het indicatiestellings-
verslag, wordt het A-document naar een andere Toe-
gangspoort gestuurd waar opnieuw een team indicatie-
stelling in de pen kruipt en een indicatiestellingsverslag 
opmaakt. Waarna dit wordt opgestuurd naar het betref-
fende gezin/jongere die dan uit beide verslagen kan kie-
zen welke het wil indienen bij het team jeugdhulpregie. 
Van enig menselijk contact is hier opnieuw geen sprake.
Of maak ik me opnieuw onterecht zorgen over dit “nieu-
we communiceren”? Alvast één troost; in de bijlage bij 
het decreet wordt vermeld dat elk verslag “zo begrijpe-
lijk mogelijk moet zijn voor de ouders, jongeren of be-
treffende opvoedingsverantwoordelijke”….

HOE VERLOOPT DE SAmENWERkING mET 
HET OCJ?

De OCJ’s (ondersteuningscentra jeugdzorg) zijn aan-
spreekpunten waarmee men in dialoog kan gaan 
wanneer enerzijds een hulpverlener van mening is dat er 
intensievere jeugdhulpzorg nodig is, maar 

Echte integrale jeugdhulp kan pas als niet al-
leen op “ground zero” inspanningen worden gele-
verd om integraal samen te werken, maar ook op 
het niveau van de administraties en agentschap-

pen sterke dwarsverbindingen ontstaan.

Het startschot van het decreet Integrale Jeugdhulp
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anderzijds de cliënt (het gezin) daar niet voor open staat 
(of omgekeerd; het gezin wil meer maar de hulpverle-
ner niet). Tot op heden kwamen we sporadisch met ca-
sussen in aanraking waarbij de jeugdhulpverlener een 
hoog gevoel van onveiligheid ervaarde rond kinderen 
in kwetsbare gezinnen, maar de gezinnen deelden deze 
ervaring niet of wilden dit niet als dusdanig erkennen. 
 
Wanneer dit onveiligheidsgevoel vooral diffuus of on-
voldoende alarmerend/grijpbaar bleek, waardoor er 
geen of weinig concrete reden was om aan de alarmbel 
te trekken, kon men tot op heden eigenlijk weinig an-
ders doen dan andere betrokken partners contacteren 
met de vraag om een soort van verhoogde waakzaam-
heid te hanteren. Het betroffen cases die onvoldoende 
“hic et nun”-risico inhielden om vervolgens naar het par-
ket, jeugdbrigade of het Vertrouwenscentrum Kinder-
mishandeling te stappen.   

Met de installatie van de OCJ’s is hiermee mogelijks een 
intermediair aanspreekpunt ontstaan, zelfs bij dergelijk 
diffuse problemen. Mede omdat het OCJ een interveni-
erend mandaat kan opnemen en op haar beurt naar de 
Toegangspoort kan stappen. De installatie (en hopelijk 
ook de uitvoering) van het OCJ, kan zodoende op ter-
mijn één van de zo nodige lichtpunten zijn in het nieuwe 
jeugdhulplandschap…   

Ter afronding ook nog dit. Het is vaak benoemd geweest, 
ook bij een tussentijdse, onderzoeksmatige 
evaluatie van de integrale jeugdhulp, enkele jaren terug; 
echte integrale jeugdhulp kan pas als niet 
alleen op “ground zero” (waar de jeugdhulp effectief 
gebeurt) inspanningen worden geleverd om integraal 
samen te werken, maar ook als op niveau van de admi-
nistraties sterke dwarsverbindingen ontstaan tussen de 
agentschappen (of ook wel; als we naar 1 jeugdhulp wil-
len gaan, hoef je toch maar 1 agentschap…) én als ook 
binnen elk agentschap zelf, alle niveaus goede samen-
werkingen realiseren.     

Het huidig decreet wil vooral “anders”, hopelijk beter, sa-
men werken.  Het integraal samen werken houdt echter 
meer uitdagingen in zich en ik herhaal; stevige partner-
schappen tussen sectoren door oa het afstemmen van 
decreten en besluiten over sectoren heen, streven naar 
een overkoepelende programmatienorm, afstemming 
van het ICT-beleid op elkaar, gezonde fusiebewegingen 
(die voornamelijk het belang van de cliënt moeten die-
nen) aanmoedigen, gezamenlijke knelpunten samen 
aanpakken, intersectorale kennisdeling faciliteren, enz.  

Er is dus nog veel werk voor de boeg, maar enkele stap-
pen zijn gezet. Ik kijk vooral uit naar het 
Actieplan Jeugdhulp….

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Arnold Schaek
VZW Het Open Poortje
Directie
ckgarn@telenet.be
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De impact van de integrale jeugdhulp op de werking 
 van het CKG Sloeberhof Enkele ervaringen en reflecties
Nico De Pauw | CKG Sloeberhof | Evergem

Elke medewerker, actief binnen de jeugdhulp, zal erkennen dat de implementatie van het nieuwe decreet inte-
grale jeugdhulpverlening de voorbije maanden in tal van centra heel wat stof deed opwaaien. Het ontstaan van 
nieuwe structuren (o.a. de toegangspoort, rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, …) en het ver-
sterken van bepaalde uitgangspunten binnen onze jeugdhulp, bracht bij tal van hulpverleners een ander soort 
denken en handelen op gang. 
Specifiek voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CkG) kwam er eind 2012 ook een nieuw er-
kenning- en subsidiëringbesluit van de Vlaamse regering, wat gepaard ging met het hervertalen van het aanbod 
in modules. 
Binnen Oost-Vlaanderen leek de tijdsdruk nog net wat hoger te liggen. Het kunnen participeren aan het imple-
menteren van het decreet IJH binnen een voorstartregio werd door het CkG Sloeberhof eerder gezien als een 
voordeel. Achteraf beschouwd bleek dit hier en daar toch tot een voorsprong te hebben geleid. 
Bovenstaande maakt al snel duidelijk dat de voorbije maanden gepaard gingen met tal van veranderingen op 
de werkvloer. Het meenemen van alle medewerkers in deze processen bleek niet altijd evident en vergde van 
iedereen extra inzet. Dat dit allemaal zonder bijkomende middelen werd gerealiseerd, hoeven we niet vanzelf-
sprekend te vinden. Verder in dit artikel proberen we te verduidelijken hoe in het CkG Sloeberhof een aantal 
veranderingen werden ingevoerd, waarbij ook bepaalde hefbomen binnen de integrale jeugdhulp meer ingang 
konden vinden. In het artikel wordt stil gestaan bij een aantal vaststellingen en verschuivingen die we zien sinds 
de start van de integrale jeugdhulp. 

RECHTSTREEkS- EN NIET RECHTSTREEkS 
TOEGANkELIJkE HULP 

De residentiële werking van 
het CKG Sloeberhof werd 
o.a. door de komst van inte-
grale jeugdhulp grondig her-
vormd. Het aanbod van de 
opvang werd opgedeeld in 
een rechtstreeks toegankelijk 
luik en een niet-rechtstreeks toegankelijk luik. Concreet 
betekent dit dat er een opdeling werd gemaakt tussen 
kinderen die kort verblijven in een leefgroep (max. 6 we-
ken) en kinderen die langer in een leefgroep verblijven. 
Daarnaast werd één leefgroep omgebouwd voor kinde-
ren die enkel overdag in opvang komen.

Door deze opdeling komen jonge kinderen, die een 
langere periode in een leefgroep opgenomen worden, 
in een stabieler leefklimaat terecht. Zij worden minder 
vaak geconfronteerd met een wisselende groepssamen-

stelling. Een werkgroep bestaande uit medewerkers 
actief binnen deze werkvorm buigt zich over aspecten 
als: huiselijkheid binnen een leefgroep, werken met een 

context binnen een lang ver-
blijf, de keuze tussen pleeg-
zorg of een leefgroep,  …

Binnen onze korte residentië-
le opvang geldt regelgevend 
een maximumperiode van 

zes weken. Het kunnen installeren van een rustperiode 
voor gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben kan erg 
ondersteunend zijn. Het flexibel kunnen schakelen tus-
sen bijvoorbeeld een mobiele thuisbegeleiding en een 
korte residentiële opname zien we als sterke troeven. 

Op te merken valt dat binnen bepaalde problematische 
opvoedingssituaties een korte opvang niet toereikend 
is. Zes weken blijkt dan vaak kort om een meer langdu-
rige oplossing te bieden. Hier merken we dat hulpconti-
nuïteit niet altijd kan gewaarborgd worden, dit o.a. door 
wachtlijsten. De vlotte overstap van korte residentiële 
opvang naar lange residentiële opvang loopt nog regel-
matig stroef. 

DE BREDE INSTAP EN WACHTLIJSTEN.
Wachtlijsten binnen de jeugdhulp vormen al langer 
een knelpunt. Een groot deel van de mobiele begelei-
dingen van het CKG Sloeberhof situeren we binnen de 
probleemgebonden brede instap, en is bijgevolg recht-
streeks toegankelijk voor ouders die opvoedingsmoei-
lijkheden ervaren. 

Nooit eerder was onze wachtlijst zo lang. Het lijkt er sterk 

Nooit eerder was onze wachtlijst zo lang. 
Het lijkt er sterk op dat ‘het voorveld’ binnen de 

jeugdhulpverlening sneller de weg vindt naar de 
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
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op dat ‘het voorveld’ binnen de jeugdhulpverlening 
sneller de weg vindt naar de rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp, met bijvoorbeeld de CKG werking. Het verho-
gen van de toegankelijkheid en van de bekendmaking 
van de brede instap, met daarbij de probleemgebonden 
hulp, lijkt hier alvast te lukken. Maar is het aanbod toe-
reikend? Wat als je als dienst 
met een ellenlange wachtlijst 
te maken krijgt? 

Wat als mensen die aan-
kloppen bij de brede instap 
maandenlang moeten wach-
ten? Stevenen we dan niet automatisch af op gezinnen 
die in een crisissituatie terecht komen? Ons crisisbed 
werd de voorbije maanden alvast goed bezet. 

SAmENWERkING mET ANDERE DIENSTEN

Ondanks de toenemende vraag aan begeleidingen bin-
nen de brede instap, blijft de grote uitdaging om zo 
goed mogelijk onze maatschappelijke opdracht te ver-
vullen. Dit betekent dat we moeten zoeken om met kort-
durende thuisbegeleidingen en krachtgericht werken 
verandering teweeg te brengen bij gezinnen. Met onze 
gezinsbegeleiders zoeken we naar hoe we in gezinssitu-
aties die zo chaotisch lijken toch een weg kunnen vin-
den en verandering kunnen bewerkstelligen. Een aantal 
antwoorden lijken we alvast te vinden in het aangaan en 
versterken van onze samenwerking met andere diensten 
en professionals. In samenwerking met bijvoorbeeld 
Columbus (een project van VZW Oranjehuis) ontdek-
ken we de methodiek van de positieve heroriëntering. 
De kinder- en jeugdpsychiatrie bieden een specialisatie 
die in combinatie met een gezinsbegeleiding/training 
vanuit het CKG al tot mooie resultaten heeft geleid. Het 
installeren van samenwerking met andere diensten bin-
nen de VZW Solidariteit voor het Gezin draagt bij tot het 
opnieuw installeren van structuur, ruimte en rust in het 
gezin te brengen. Noemen we hierbij het installeren van 
bijvoorbeeld kinderopvang, oppasdienst, poetshulp…

SLOTBESCHOUWING

Het mag uit bovenstaande duidelijk zijn dat de impact 
van de integrale jeugdhulp op de werkvloer niet gering 
is. Het installeren van nieuwe hulpverleningsmodules 
zoals ambulante opvang en trainingsmodules (vb. Triple 
P) hebben een impact op de totale organisatie van de 
werking. Ook de herindeling van de leefgroepwerking 
brengt heel wat organisatorische beslommeringen met 
zich mee. Denken we maar aan teams die wijzigen en 
uurroosters die worden aangepast. 

Daarnaast trachten gezinsbegeleiders hun weg te vin-
den in de nieuwe structuren binnen het hulpverlenend 
landschap. Het invullen van A-documenten of M-docu-
menten is een tijdrovende bezigheid en wordt, ondanks 
de meerwaarde, niet zelden als een bron van ergernis 
ervaren.  

Het belang om in transitie-
periodes veel zorg te tonen 
voor de medewerker en een 
goede communicatie te ver-
zorgen, is nooit duidelijker 
geweest. De voorbije maan-

den werden dan ook veel weerstanden ervaren op tal 
van veranderingen. Maar er werd stand gehouden en dit 
door het engagement en de betrokkenheid van de vele 
bevlogen hulpverleners!

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS 

Nico De Pauw werkt als verantwoordelijke voor de hulp-
verlening binnen het CKG Sloeberhof te Evergem, Lan-
gerbrugsestraat 69, 9940 Evergem. Tel. 09/253.82.65 
VZW Solidariteit voor het Gezin 
http://www.solidariteit.be

Het CKG of Centrum voor Kinderzorg en Gezinsonder-
steuning richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 
12 jaar die hulp vragen omdat er zich bij de opvoeding 
van de kinderen problemen voordoen of dreigen voor 
te doen. Solidariteit voor het Gezin heeft een erkenning 
door Kind en Gezin met een gedifferentieerd aanbod in 
Gent-Evergem (CKG Sloeberhof) en in Ganshoren, An-
derlecht, Schaarbeek en Dworp (CKG Sloebernest).

Het invullen van A-documenten of m-docu-
menten is een tijdrovende bezigheid en wordt, 

ondanks de meerwaarde, niet zelden als een 
bron van ergernis ervaren.

Thema



agora •  jaargang 30 • nr. 3 • September 2014 33

Integrale Jeugdhulp als “nieuw vak” in de CLB-werking
De consultfunctie als één van de implementatie-instrumenten

Tom Walgraeve |VCLB Meetjesland | Eeklo

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zijn enthousiast ingestapt in de vernieuwingen van de integrale 
jeugdhulp (IJH). Als jeugdhulpverstrekkers uit de onderwijssector, bouwen CLB-teams samen met scholen en 
eventuele hulpverleners aan een goede zorg voor alle leerlingen. De CLB-teams krijgen naast de rol van aanmel-
der bij de buitenschoolse jeugdhulp, nu een positie van volwaardige jeugdhulpaanbieder in het IJH-landschap. 
In diverse vakgebieden van de CLB-werking wordt nieuw vakmanschap gevraagd.
CLB’s worden uitgedaagd hun diagnostische expertise meer ter beschikking te stellen van de indicatiestelling. In 
situaties van verontrusting en in situaties van bijzondere jeugdbijstand bijvoorbeeld, moet impliciete bestaande 
goede CLB-praktijk groeien tot nieuw vakmanschap waarbij kennis en vaardigheden de nieuwe dienstverlening 
borgen. Het nu expliciete mandaat in situaties van verontrusting zorgt voor nogal wat “handelingsverlegenheid” 
In het eerste deel van dit artikel blikken we kort terug op de ervaringen van CLB’s uit voornamelijk Oost-Vlaan-
deren. In het tweede deel van dit artikel gaan we in op het waarom van handelingsverlegenheid en hoe de me-
thodiek van de consultfunctie hierbij kan helpen.

DyNAmIEk IN HET CLB-LANDSCHAP

PICOV

De CLB-sector blijkt goed georganiseerd om de vernieu-
wingen te implementeren. Zo zijn er een aantal platforms 
die de IJH vernieuwingen opvolgen en ondersteunen, 
waaronder het Provinciaal netoverstijgend CLB-direc-
tieoverleg; het Provinciaal netoverstijgend IJH-overleg 
CLB-sleutelfiguren; de netoverstijgende werkgroep IJH 
(nu:IROJ1)-CLB-gemandateerden op Vlaams niveau; de 
netoverstijgende samen-
werkingscel CLB-koepels op 
Vlaams niveau en tot slot de 
netoverstijgende stuurgroep 
Project Integrale Jeugdhulp 
CLB Ondersteuning Vlaande-
ren (PICOV2) .

Op zich bestonden al een aantal van deze platforms, 
maar deze kregen door de IJH-vernieuwingen een nieu-
we dynamiek. Hierin speelt PICOV een belangrijke rol. Er 
kwam een versterkte uitwisseling van ervaringen uit het 
“provinciale” werkveld met de “Brusselse” beleidsvoorbe-
reiding en -vorming:

•	 Op	basis	van	praktijkervaringen	werden	en	worden	
processen bijgestuurd. Deze versterkte uitwisse-

1     “IROJ” staat voor “Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp”. Het 
IROJ is samengesteld uit cliëntvertegenwoordigers, sectorvertegen-
woordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp, de intersec-
torale toegangspoort, de dienst voor pleegzorg, de kinderpsychiatrie, 
de jeugdmagistratuur, de provincie of VGC en een vertegenwoordiger 
van de Vlaamse Gemeenschap. In elke regio IJH (de vijf Vlaamse 
provincies en Brussel) is een IROJ actief. Zij staan in voor de uitvoering 
van de opdrachten IJH in de regio.
2      “PICOV” staat voor “Project Integrale Jeugdhulp CLB Ondersteu-
ning Vlaanderen” (www.picov.be ). Het PICOV-team ondersteunt met 6 
medewerkers de implementatie van IJH in de CLB-sector.

ling was en is één van de kernopdrachten van het 
PICOV-project. Als resultaat hiervan werden heel 
wat praktische oplossingen gevonden voor allerlei 
problematieken. Ook de werking rond crisis en ver-
ontrusting kan via deze platforms (en de wisselwer-
king ertussen) verder verbeterd worden.

•	 Via	deze	platforms	verloopt	ook	de	informering	van	
het beleid tot op de werkvloer. Hierbij valt op dat in-
formatie regelmatig herhaald moet worden, vooral-
eer ze goed doordringt op de werkvloer. De organi-
satie van de sector laat dit ook toe. Via de platforms 
en de sectorale mediamix, kon en kan er naast de 

centrale IJH-communicatie, 
ook systematisch sectorspe-
cifiek gecommuniceerd wor-
den. De “content” hiervoor 
wordt aangeleverd door het 
PICOV-team.

•	 Via	deze	platforms	werden	bovendien	goede	erva-
ringen opgedaan met bilateraal overleg CLB-IJH-
actoren (b.v. OCJ en VK3, Crisismeldpunt) rond aan-
dachtspunten.

De wisselwerking van de platforms met CLB-directies, 
CLB-sleutelfiguren IJH en belangrijke IJH-actoren, ble-
ken en blijken belangrijk om een omvangrijke imple-
mentatie als IJH in een sector waar te maken.

IJH EN CLB

De wisselwerking tussen veldwerk en beleid via deze 
platforms, heeft de CLB-betrokkenheid bij IJH versterkt. 
Frustraties eigen aan vernieuwingen, werden opgepikt 
en waar mogelijk aangepakt. Frustratie en onzekerheid 

3     Het “OCJ” en het “VK”, zijn respectievelijk het “Ondersteuningscen-
trum Jeugdzorg” en het “Vertrouwenscentrum Kindermishandeling”. 
Ze zijn als “Gemandateerde Voorzieningen” (GV) door de maatschap-
pij gemandateerd te bepalen of hulpverlening al dan niet ‘maatschap-
pelijk noodzakelijk’ is.

De CLB-medewerkers hebben te weinig het 
gevoel dat er samen kan beslist worden en te veel 

het gevoel dat vermaatschappelijken betekent 
“aan uw lot overlaten”.
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over kwalitatief jeugdhulp bieden, liggen hier dicht bij 
elkaar. Er blijft sterke vraag naar praktijkgerichte onder-
steuning van de brede instap bij de nieuwe opdrachten 
en de verwachtingen in het nieuwe jeugdhulpland-
schap. Naar aanleiding van de goede ervaring van CLB-
teams met het Columbusproject, pleiten we voor het 
versterken van de consultfunctie in IJH, als effectieve 
methodiek om aan deze onzekerheid te werken. 

IJH heeft natuurlijk nog een veel grotere impact op de 
sector:

•	 Er	werd	heel	hard	ingezet	op	het	opnemen	van	de	
CLB-rol in trajecten naar niet-rechtstreeks toeganke-
lijke jeugdhulp (NRTJ). Alle CLB’s hebben ofwel een 
eigen MDT4  uitgebouwd ofwel een MDT-werking 
i.s.m. andere CLB’s. In sectoroverstijgende gesprek-
ken over MDT-werking, nemen CLB’s vaak het voor-
touw.

•	 De	weg	naar	het	crisismeldpunt	werd	(te?)	goed	ge-
vonden (zie verder). Het crisismeldpunt werkt graag 
samen met de CLB-sector, omdat CLB’s als hulpver-
lener rond de jongere of het kind gemakkelijk “vind-
baar” zijn.

•	 Nieuwe	methodieken	zoals	het	cliëntoverleg	en	be-
middeling, zijn nog relatief onbekend.

•	 De	samenwerking	met	andere	Brede	Instapdiensten	
wordt geïntensifieerd. Nieuw is de positie van de 
CLB-sector dichter bij de bijzondere jeugdbijstand. 
Er is wel bezorgdheid over het toegangsbeleid van 
voorzieningen, ook als ze rechtstreeks toegankelijk 
zijn.

•	 Nieuw	voor	de	CLB’s	is	de	“aandacht”	die	ze	krijgen	
van de (sociale) politie. Hier is het nog wat zoeken 

4     Het “MDT” of “multidisciplinair team”, is erkend om in te staan voor 
de aanlevering van diagnostiek. Een MDT zal eveneens een indicatie-
voorstel moeten doen waardoor de aanvraag sneller behandeld kan 
worden door de intersectorale toegangspoort.

naar wat er mogelijk is in het belang van de cliënt en 
zijn rechten. 

•	 Anderzijds	is	er	nogal	wat	onrust	bij	het	CLB-perso-
neel over bijkomende werkbelasting zonder dat hier 
extra middelen tegenover staan. De MDT-middelen 
kunnen op termijn hierbij een en ander draaglijk 
houden. De IJH-werking komt in een spanningsveld 
met de uitgesproken preventieve opdracht die CLB’s 
hebben in het onderwijsveld; deze CLB-opdracht is 
bovendien veel ruimer dan de IJH-thema’s. De IJH-
vernieuwing komen ook in een CLB-context terecht 
van onrust rond het M-decreet in de onderwijssec-
tor (met bijkomende CLB-opdrachten, zonder bijko-
mende CLB-werkmiddelen) en onrust over wat de 
overheid zal doen na een grootschalige audit over 
de CLB-sector.

CONSULTfUNCTIE ALS mETHODIEk BIJ 
IJH-HANDELINGSVERLEGENHEID 

In dit artikel maak ik de keuze verder in te zoomen op de 
consultfunctie binnen IJH en het belang hiervan als on-
dersteuningsbron voor CLB-medewerkers en voor alle 
hulpverleners binnen IJH. 

IJH-HANDELINGSVERLEGENHEID
Bij handelingsverlegenheid twijfelt de hulpverlener hoe 
hij moet handelen in bepaalde situaties. Deze hande-
lingsverlegenheid kan in IJH gaan over:

•	 verontrustende	situaties,
•	 crisissituaties,
•	 wanneer	een	team	moet	kiezen	voor	gepaste	hulp,	

al dan niet rechtstreeks toegankelijk,
•	 het	coachen	van	collega’s	in	IJH	(als	IJH-trekker,	IJH-

ankerfiguur of –sleutelfiguur),
•	 …

Handelingsverlegenheid dient anders benaderd te wor-
den naar gelang van de “stage of concern” waarin de 
ondersteuning vragende hulpverlener zich bevindti.  
Heel veel IJH-actoren bevinden zich in een fase van “Hoe 
overleef ik dit ?” Ze voelen zich een beginner en het is 
belangrijk dat de IJH-consultverlener dit inschat. De IJH-
beginner is onzeker: hij begrijpt IJH niet en kan van IJH 
niks onthouden. Hoe kan hij zo ooit kwaliteit bieden aan 
zijn cliënt? De IJH-beginner is zenuwachtig en vreest 
als ervaren hulpverlener af te gaan en fouten te maken. 
Daarom gaat hij koortsachtig op zoek naar houvasten en 
zekerheid. 

•	 Wat	doet	de	collega	die	hier	sterker	in	lijkt	en	kan	ik	
dit ook toepassen ?
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•	 Waar	zijn	die	checklists	en	geheugensteuntjes	?
•	 Waar	zijn	mijn	persoonlijke	notities	van	die	nascho-

ling ?
•	 …

Niets gaat nog vanzelf: IJH is “zoals het schillen van een 
aardappel met de verkeerde hand”. IJH-consultverleners 
zullen het massaal beamen: IJH-informatie dient altijd 
maar herhaald te worden en consultvragers vragen be-
vestiging voor de meest evidente dingen.

CONSULTFUNCTIE IN DE IJH-PRAKTIJK

De gemandateerde voorzieningen (GV)
In het IJH-landschap kwam in de voorstartperiode de 
consultfunctie van de gemandateerde voorzieningen 
(GV)3 het sterkst in beeld.

Over deze consulten was er bij de CLB-medewerkers 
nogal wat ergernis, niet zozeer over het GV-personeel, 
dan wel over de ondersteuning die te dikwijls ervaren 
werd als ‘pingpong’-communicatie. Men had het gevoel 
dat de GV-medewerker on-
voldoende kon inschatten 
dat er vaak al een stevig tra-
ject was gelopen vooraleer 
men GV-consult vraagt. Het 
consult wordt teveel ervaren 
als een “ontradingsgesprek”, 
waarbij te weinig gedeelde verantwoordelijkheid wordt 
gevoeld en waarbij de consultgever de hulpverlener en 
zijn cliënt in de eerste plaats “op afstand” wil houden. De 
CLB-medewerkers hebben te weinig het gevoel dat er 
samen kan beslist worden en te veel het gevoel dat ver-
maatschappelijken betekent “aan uw lot overlaten”. De 
aanmeldingen bij gemandateerde voorzieningen door 
brede instap lagen in de voorstartperiode bijgevolg ver-
ontrustend laag.

De CLB-sector en de GV-sector zochten naar mogelijke 
verklaringen en er was bereidheid hier aan te werken. 
Vanuit de GV kwam bv. de aanbeveling om sneller een 
M-document5  in te dienen en niet te wachten op een 
‘goedkeuring’ vanuit een consult. Tevens hebben ge-
mandateerde voorzieningen de vraag om maximaal en 
zo vroeg mogelijk in de trajecten consult te vragen.

Bij de consulten miste men daarnaast een helder én 
door GV én Brede Instap gedeeld kader voor ‘vrijwillig-

5     Voor het aanmelden van een jongere bij een gemandateerde 
voorziening maakt de jeugdhulpaanbieder gebruik van een motiva-
tiedocument dat “M-document” heet.

heid’ en ‘verontrusting’. CLB-teams die hun M-document 
grondig hebben voorbereid, wensen niet afhankelijk 
te zijn van het inzicht van de GV-medewerker “op dat 
moment”. Soms hebben CLB-teams de indruk dat er te 
lang en zonder meerwaarde dient vermaatschappelijkt 
te worden, vooraleer GV de signalen ernstig neemt. Om 
deze misverstanden op interindividueel en op mede-
werkersniveau niet te laten ontsporen in veralgemening, 
werden volgende acties ondernomen:

•	 Oproep	om	klachten	over	de	samenwerking	casuïs-
tisch uit te klaren, eerst op medewerkersniveau en 
indien dit niet volstaat op het directieniveau van de 
betrokkenen. 

•	 Ontmoetingen	 CLB-trekkers	 IJH	 en	 de	 nieuwe	 in-
stanties.

 
CLB-teams voel(d)en zich onzeker over hun competen-
ties in situaties van verontrusting. De goede praktijk 
rond verontrusting, lijkt men na de IJH-vernieuwing wat 
kwijt te zijn. Er was (is) bv. grote bezorgdheid over de 
verwachtingen vanuit de VK’s, dat CLB-teams confronta-

tiegesprekken voeren en een 
veiligheidsplan opstellen. 
Ook in de problematische 
opvoedingssituaties lijkt het 
OCJ meer te verwachten dan 
wat omschreven werd in de 
kortdurende begeleiding 

door het CLB-team. Anderzijds is er bezorgdheid bij de 
CLB-teams over wie gaat die jongeren helpen als het CLB 
dit niet doet?

Columbus
Vanuit deze verschillende vormen  van onzekerheid zijn 
CLB-teams vragende partij om de consultmethodiek te 
verrijken met b.v. inzichten vanuit het Columbusproject6  
dat in sommige regio’s loopt. 
•	 Eigen	 aan	 het	 Columbusproject	 is,	 dat	 de	 onder-

steuning zowel telefonisch als in face-to-face con-
tact kan. Een Columbustraject start met een gesprek 
tussen hulpverlener, cliënt en Columbusmedewer-
ker.

•	 Columbus	 wordt	 door	 CLB-teams	 ervaren	 als	 een	
sterk alternatief in de ondersteuning bij het omgaan 
met verontrusting door de CLB-teams. 

•	 Er	worden	grote	leereffecten	ervaren	en	de	Colum-
bus-ondersteuning wordt als niet administratief be-
lastend ervaren in tegenstelling tot trajecten NRTJ 

6     Het Columbus project werkt sinds 2010 met de methodiek van 
‘Positieve Heroriëntering’ in verontrustende situaties. Meer info: 
http://www.vzw-oranjehuis.be/werkingen/columbus .

De consultfunctie is een methodiek die in het 
IJH-verhaal telkens opnieuw “opduikt”. Net zoals 
het “monster van Loch Ness”, lijkt het bovendien 

een schimmig iets, dat kader en visie mist.
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en trajecten verontrusting met M-documenten. 
In de Columbus-trajecten voelen CLB-teams meer 
partnerschap, ook t.o.v. de cliënt.

Concreet is er een vraag naar meer “out-reachend wer-
ken” door de gemandateerde voorzieningen.

Crisismeldpunt
Verontrustend was bovendien dat het Crisismeldpunt 
het aantal aanmeldingen door Rechtstreeks toegankelij-
ke jeugdhulp (RTJ) en meer bepaald vanuit de CLB-sector 
exponentieel zag toenemen. Door het niet of moeizaam 
oppikken van signalen door GV uit de RTJ (en de onvol-
doende voortgang in NRTJ-trajecten door de INISISTO-
problemen), leek er zich in de voorstart een verschuiving 
naar crisisopvang te ontwikkelen. In de voorstart waren 
er 200 meldingen (voor 215 kinderen en jongeren) bij 
het crisismeldpunt. Hiervan waren er 96 aanmeldingen 
(voor 103 kinderen en jongeren) afkomstig uit de CLB’s.
De capaciteit van het crisisnetwerk bleek vaak ontoe-
reikend met een wachtlijst van dagen op bepaalde mo-

menten. In het belang van de cliënt gaan CLB-teams 
soms heel ver in het helpen van cliënten die niet werden 
en worden opgevangen door de crisisopvang.

Een goed consult
Op basis van deze ervaringen, kunnen we volgende indi-
catoren voor een goed consult formuleren:

•	 Wordt	 de	 consultvrager	 voldoende	 ernstig	 geno-
men ? Sluit het consult voldoende aan bij wat er al 
gebeurde in het voortraject ?

•	 Vertrekken	consultvrager	en	consultverlener	vanuit	
een gedeeld kader en een gedeelde visie op de pro-
blematiek?

•	 Krijgt	de	consultverstrekker	de	onzekerheid	van	de	
consultvrager scherp (situatie ?, competentie ?) en 
hoe bouwt zijn consult hier op verder ?

•	 Bij	het	 scherp	krijgen	van	deze	onzekerheid	 is	het	

belangrijk dat de consultverstrekker voldoende in-
schat in welke fase de consultvrager in het leren van 
zijn nieuwe opdracht zit: bevindt de consultvrager 
zich nog in een “overlevingsfase” als “IJH-beginner” 
of een volgende fase van meer “vakzekerheid” als 
“IJH-gevorderde” ?

DE CONSULTfUNCTIE ALS mETHODIEk 
BINNEN IJH: DE ONTWIkkELING VAN EEN 
VISIE EN EEN PRAkTIJkkADER DRINGT 
ZICH OP

De ervaringen met de consultfunctie van de gemanda-
teerde voorzieningen bieden leerkansen voor de totale 
IJH-sector. De consultfunctie wordt in de prakijk immers 
ook door andere IJH-actoren geboden.

•	 Het	crisismeldpunt	heeft	hiertoe	een	expliciete	op-
drachtii;

•	 De	intersectorale	toegangspoort	stelt	zichzelf	in	de	
praktijk open voor “consult” bij het al dan niet opzet-
ten van trajecten NRTJ;

•	 De	 IJH-multdisciplinaire	 teams	 hebben	 in	 het	 CLB	
een opdracht van consult t.o.v. de reguliere CLB-
teams die instaan voor de leerlingenbegeleiding 
thuis en op school.

De consultfunctie is een methodiek die in het IJH-ver-
haal telkens opnieuw “opduikt”. Net zoals het “monster 
van Loch Ness”, lijkt het bovendien een schimmig iets, 
dat kader en visie mist.

PROBLEEMSTELLING: TE ENGE VISIE EN OP-
DRACHTFORMULERING DOOR DE IJH 
BEDENKERS  (EN PRAKTIJKWERKERS) ?

De consultfunctie wordt in het IJH-decreet gedefinieerd 
als “Partijen die elkaar raadplegen en informatie uitwis-
selen in het kader van de jeugdhulpverlening, vertrek-
kend vanuit de hulpvraag.”iii  De activiteit beperkt zich in 
deze definitie tot het uitwisselen van informatie. 
In de verdere operationalisering blijkt het te gaan over 
het consult verlenen door een organisatie die in een 
thema sterker is dan een meer generalistische jeugd-
hulpverlener: de gemandateerde voorzieningen en het 
crisismeldpunt zijn hierbij de meest genoemde consult-
verleners.

Het uitwisselen van de informatie wordt aldus beperkt 
tot het geven van een advies, waarbij het wederzijdse 
niet meer wordt vernoemd. Zo wordt het ook gedefini-
eerd op de website van het agentschap jongerenwelzijn 
i.v.m. verontrusting: “de consultfunctie ten aanzien van 
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de jeugdhulpverlening gaat over het helder krijgen van 
de verontrusting en het advies geven over mogelijke 
verder stappen”. Ook de andere IJH-actoren die consult 
verlenen (cfr. hoger vermeld) komen impliciet in een 
positie van “superviserend” adviesverstrekker. De “han-
delingsverlegen praktijk” gaat hierbij niet vrijuit: een 
consult wordt in de praktijk vanuit een enorme onzeker-
heid te vaak gezien als een sessie “tips and tricks” voor 
het hier en nu.

BRONNEN VAN INSPIRATIE VOOR EEN VER-
STERKING VAN DE CONSULTFUNCTIE

Het consultatieve werken
Consultatieve leerlingenbegeleiding is een methodiek 
waarbij CLB-medewerkers intermediair en samen met 
leerkrachten zoeken naar goede oplossingen.

Consultatieve leerlingbegeleiding vertrekt vanuit het 
standpunt dat samenwerking niet vanzelfsprekend isiv. 
“Ook al buigt men zich over hetzelfde probleem, de 
verschillende positie kan leiden tot grote verschillen in 
waardering van het probleem en de gevoelens die daar-
mee gepaard gaan”. Consultatieve leerlingbegeleiding 
heeft veel oog voor onderliggende gevoelens en be-
kommernissen in de consultatieve sessie. Het is belang-
rijk dat de IJH-consultverlener voldoende inschat dat op 
CLB-teams vanuit de schoolse hoek de druk tot onmid-
dellijke oplossingen heel erg groot kan zijn.

Een andere belangrijke dimensie van het consultatieve 
werken, is het preventieve doel. Er wordt beoogd de pro-
fessionaliteit van de consultvrager te verhogen, opdat 
hij gelijkaardige problemen in de toekomst zelfstandiger 
kan aanpakken. Dit mag een belangrijk “leidmotief” voor 
alle IJH-actoren zijn, die consult verlenen aan collega’s.
Een valkuil voor de consultgever is zijn “expertise-func-
tie” waardoor een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie 
uitblijft. De consultvrager participeert niet en neemt een 
afwachtende houding aan t.o.v. de consultverlener die 
inhoudelijk sterker lijkt. In consultatieve leerlingenbege-
leiding moeten zowel consultverlener als consultvrager 
actief participeren en complementair verantwoordelijk-
heid opnemen. Bovendien is er expliciet een moment 
van evaluatie, zowel van het proces als van de resulta-
tenv. 

Het werkplekleren
De onzekere “IJH-beginner” die zich in de hogervermel-
de “overlevingsfase” bevindt, is op zoek naar concrete en 
korte instructies. Nog meer externe opleiding hoeft niet. 
De nood is er om samen een concreet actieplan voor die 
concrete situatie op te stellen, om samen te reflecteren 

over het gelopen proces en de resultaten. Feedback is 
hierbij een valkuil: een faalervaring kan leiden tot ver-
mijdingsgedrag. De IJH-beginner heeft als overlever de 
handen vol met de klus op zich geklaard te krijgen, laat 
staan dat hij open staat voor verbetering. 

De IJH-beginner heeft nood aan een consultverlener die 
zelf een “demonstratie” geeft en transparant verwoordt 
waarom en hoe hij dit zo doet, waarbij de consultvrager 
waar mogelijk al overneemt, zodat het consult eindigt 
met een succeservaring.i

Een goed consult lijkt bij gevolg ook op de werkplek 
zelf te mogen gebeuren. Het wordt dan een schakel in 
een keten van vormingsinitiatieven, waarbij men na het 
volgen van vorming, de nieuwe inzichten duurzaam 
gaat verankeren op de werkplek zelf. Het werkplekle-
ren is een belangrijke motor voor professionalisering 
van medewerkers en organisaties. Naast het al dan niet 
informele leren van elkaar, kan het consult beschouwd 
worden als een formeel instrument binnen de compe-
tentieontwikkeling, als een vorm van probleemgericht 
en ervaringsgebaseerd lerenvi.  De IJH-beginner gaat op 
de werkplek immers actief aan de slag met wat hij ge-
leerd heeft op allerlei navorming. Hij “experimenteert” 
(willens nillens) in zijn beginnend IJH-leerproces met 
kinderen en jongeren die bijzonder kwetsbaar zijn en de 
zoveelste faalervaring in hun ontwikkeling waar moge-
lijk bespaard moet worden. Dit is een extra complicatie 
in de IJH-leerprocessen, die niet erg bevorderlijk is voor 
het wegnemen van onzekerheid bij de IJH-beginner.

Men verwacht hierbij veel van de IJH-trekkers binnen 
de organisaties, ook wel “ankers” of “sleutelfiguren” ge-
noemd. De consultverleners proberen systematisch naar 
hun te verwijzen. Het is belangrijk dat deze IJH-trekkers 
echter zelf niet meer in de “overlevingsfase” zitten. De 
IJH-trekkers dienen zelf voldoende gelegenheid te heb-
ben gehad om routines op te bouwen. De organisaties 
dienen hiervoor zelf ruimte te creëren. Bij MDT-functies 
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is dit duidelijk. In situaties van verontrusting en crisis lijkt 
het ook om deze reden belangrijk dat er een soort van 
team is dat veel casuservaring opdoet met verontrus-
ting en crisis. Eens de onzekerheid weg is, kan dit team 
ondersteuning bieden aan de all-round reguliere teams. 
Daarnaast moet er voor deze IJH-trekkers voldoende 
kans geboden worden tot intervisie met collega’s die zelf 
ook al voorbij de overlevingsfase zitten. “Overlevers” die 
samenzitten hebben de neiging immers zich te “neste-
len” in een “wij-zij-weerstandspositie”, waarbij het leren 
op zich niet evolueert. 

Deze al wat meer gevorderde IJH-trekker is vaak goed 
geplaatst om zich in te leven in wat de overlevende IJH-
beginner meemaakt, doordat hij zelf zich nog dicht bij 
zijn “beginnersperiode” bevindt. Bovendien zal de IJH-
gevorderde door het geven van uitleg aan een ander 
en het samen zoeken naar 
oplossing, zelf de IJH-materie 
nog beter beheersen. Deze 
interne consultverleners ont-
wikkelen zich op deze manier 
tot echte “IJH-vakmensen”.
IJH-consultvragers die voor-
bij het “overleven” zitten, 
dienen anders benaderd te 
worden. Bij hen gaat het om 
het uitbreiden van het han-
delingsrepertoire met erva-
ringen van anderen en met 
nieuwe benaderingen. Deze 
consultvrager gaat op zoek naar taakgerichte feedback: 
hij wil weten wat hij goed deed en hoe het eventueel 
nog beter kan. Het is belangrijk dat de consultverlener 
voldoende inschat dat er ook bij de gevorderde “herval” 
kan zijn, doordat de ervaren consultvrager opnieuw in 
een nieuwe positie terecht is gekomen en hierdoor op-
nieuw de onzekerheid en het overleven van de beginner 
meemaakt. i

Het outreachend werken: begeleiding én model-
leren in het biotoop van de consultvrager
Outreachen is op zich een begrip waarvan de vlag vele 
ladingen dekt.vii   In dit artikel passen we het praktijk-
kader van “Reach Out!7”   toe. We hebben het over de 
consultverlener die de eigen werkplek verlaat om op de 
werkplek van de consultvrager, samen met de cliënt aan 
de slag te gaan. De nood van de cliënt en van de con-
sultvrager wordt demonstrerend en in dialoog door de 
consultverlener aangepakt. De consultvrager observeert 
én participeert actief - waar mogelijk - in de begelei-

7     “Reach Out!” is het Vlaamse expertisecentrum voor outreachend 
werken.

dingssessie. De consultgever werkt ter plaatse (= in het 
vertrouwde biotoop van de consultvrager) mee aan het 
plan dat cliënt en consultvrager samen willen opmaken. 
De consultvrager leert dus in deze outreachende werk-
vorm van een demonstrerend “model” dat de gewenste 
vaardigheden reeds beheerst. Het “model-leren” wordt 
beschreven en toegepast in het “behaviourisme” (met de 
sociale leertheorie) en recenter in het neurolinguïstisch 
programmeren. 

Model-leren is een succesvolle vorm van competentie-
ontwikkeling in opleidingen in allerlei sectoren. Bij deze 
methodiek voor vaardigheidstraing, leert men op basis 
van observatie van het voorbeeldgedrag van het “de-
monstrerend model-met-ervaring”. Het is een oer-vorm 
van leren, waarbij mensen van elkaar leren. Door reflec-
tie over en nabootsing van het geobserveerde, leert 

men bij.

In situaties van verontrusting 
kan het model-leren bv. hel-
pen de schroom te overwin-
nen. Ik denk hierbij aan de 
leerervaring van een collega 
die samen met een cliënt-
gezin naar “Terneuzen” voor 
een gesprek rond verontrus-
ting ging. De collega kwam 
na de demonstratie, door de 
Nederlandse consulent, te-
rug met de leerervaring dat 

we binnen de eigen organisatie te langdurig en met te 
fluwelen handschoenen de verontrusting aanpakken. Ze 
getuigde bij de collega’s dat de “Hollanders” bij deze ou-
ders na 10 minuten al veel verder stonden, dan in de ei-
gen CLB-praktijk na 10 al te voorzichtige gesprekken. Dit 
was op zich een krachtige sensibilisatie voor het taboe 
dat in scholen en CLB vaak rond verontrusting heerst.

Ook het samen opstellen met de consultverlener van 
“veiligheidsafspraken” ter gelegenheid van een eerste 
gesprek met de cliënt, kan een succeservaring opleve-
ren. Vanuit de getuigenis over de succeservaring van de 
consultvrager in de organisatie, komt er meer zelfver-
trouwen in het toepassen van de verworven theorie in 
de praktijk.

Een voorwaarde is dat de consultvrager uitdrukkelijk 
kiest voor deze vorm van consult. Essentieel lijkt dat de 
ondersteuningsvraag gesteld wordt in overleg met de 
interne IJH-trekker(s). Als de IJH-trekker voorbij de “over-
levingsfase” (zie 2.1) zit, is die misschien immers net zo 
goed geplaatst om samen met zijn collega met de cliënt 
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aan de slag te gaan. Dit outreachend consult beperken 
we misschien dus best tot organisaties die - ondanks de 
reeds gevolgde vormingen - met “structurele” hande-
lingsverlegenheid kampen.

Ook bij deze werkvorm valt op dat een sfeer van gelijk-
waardigheid, professionele nabijheid, respect enz. bepa-
lend is voor succes, iets wat in een “adviesgesprek-met-
expert” veel moeilijker te realiseren is. Outreachen heeft 
een emancipatorisch karakter, dat de bedoeling heeft de 
zelfredzaamheid van de vragers te verhogen. 
De consultverlener die ter plaatse komt, kan zowel in 
zijn verbaal als non-verbaal gedrag dit waarmaken. Bij 
consulten via een medium als telefoon, is dit veel moei-
lijker. De consultverlener moet ook goed inschatten in 
hoeverre een face-to-face of werkplekbezoek meer aan-
gewezen is.

Door op die manier “binnen te komen” bij de consultvra-
ger en zijn organisatie wordt er ruimte gecreëerd voor 
een vertrouwensband, waarop kan verder gebouwd 
worden in de verdere samenwerking. De consultgever 
zal sterker ondergedompeld worden in de praktijk van 
aanmeldende IJH-actoren. Door het terugkoppelen van 
signalen aan de eigen en aan de consultvragende orga-
nisatie, kan de consultgever ook structureel een meer-
waarde bieden.

DEBAT

In een competentie-ontwikkelend IJH-beleid ontwikke-
len we - naast het organiseren van degelijke informering, 
van de klassieke vormingen, van intervisiebijeenkom-
sten, … - ook visie en kader over het IJH-werkplekleren. 
De IJH-actoren die zich in een consultverlenende functie 
bevinden t.o.v. IJH-collega’s, hebben hierbij een prak-
tijkkader nodig dat ruimer is dan het verstrekken van 
kwalitatieve informatie en hoogstaand advies. De IJH-
consultverleners moeten op zoek naar methodieken 
die de consultvragers en hun organisatie sterker maken. 
Die methodieken bestaan reeds, doch we hebben een 
beleid nodig dat daartoe mandateert, stimuleert en faci-
liteert. De eerste ervaringen met de IJH-consultfuncties 
tonen hierbij de weg. 
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Hoe ver is de ander in de verandering ?
klinische beschouwing bij systemen in verandering.

Gino Ameye | de Kaap | Melle

Een meisje wordt opgenomen op de pediatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis omwille van een auto-
intoxicatie. Na een mobiele interventie via C²1  volgt een crisisopname in de kaap voor een periode van twee 
weken. Voorafgaand is een A-document ingediend door het C.L.B. i.f.v. een opname in een O.O.O.C., voorzien op 
korte termijn. De oriëntatie laat op zich wachten, uiteindelijk blijft ze zeven weken op de kaap. Het traject van 
dit meisje: pediatrie -) kinderpsychiatrie -) o.o.o.c.
Hoe moeten we dit begrijpen? Gaat het hier om een tekort aan residentiële opvang?
Daar willen we ons hier niet over uitlaten. Wel over het volgende: wat zou het voor dit meisje betekenen die peri-
ode op een dienst te verblijven – in afwachting – zonder duidelijkheid wat er zal komen? Hoe zou zij dit ervaren?

De vraag van Agora om stil te staan bij de ontwikkelin-
gen binnen de jeugdhulpverlening wil ik belichten van-
uit een dubbel perspectief.
Als residentiële dienst kinder – en jeugdpsychiatrie zijn 
we niet vervat binnen de sectoren integrale jeugdhulp, 
wat niet wil zeggen dat we niet betrokken zijn2  of erdoor 
bepaald worden. We zien in de eerste drie maanden van 
2014 het aantal opnamevragen stijgen met 60% in ver-
gelijking met vorig jaar. Hoe percipiëren we vanuit de 
kinderpsychiatrie, als betrokken buitenstaander, de hui-
dige ontwikkelingen en wat betekent dit voor de beeld-
vorming van ‘de psychiatrie’?

Daarnaast ga ik niet voor een verhaal van positieve en 
negatieve punten, swot-analyses, etc. Ik voel mij niet 
geplaatst een oordeel te 
hebben, laat staan kritiek te 
uiten. Wel wil ik, vanuit een 
therapeutische ingesteld-
heid, het perspectief van de 
cliënt inbrengen: hoe ervaren onze cliënten dit, wat is 
hun subjectieve beleving en wat betekent dit voor de 
relatie cliënt-hulpverlener?

Binnen deze reflectie beperken we ons tot twee thema’s 
die ons hulpverleningsjargon het laatste decennium kleu-
ren: hulpverlening moet vraaggestuurd zijn en we moeten 
zorgcontinuïteit waarborgen door aan netwerkvorming te 
doen. Maar eerst een ontwikkelingsgerichte bedenking.

HOE mENTALISEREND IS EEN SySTEEm?

Als kind heb je de garantie dat er een verzorger is (een 
ouder, een ander) die waakt over jou. De ander is men-
taal aanwezig, wat garant staat voor een zekere veilig-
heid en verbondenheid.
Dit is essentieel in de ontwikkeling van een kind (en niet 
alleen voor het kind): de zekerheid dat er een verzorger 
is (ouder, hulpverlener) die mee denkt/voelt/… Het kind 
voelt zich gedragen door de verzorger – de ander -, voelt 
zich gementaliseerd (Fonagy, 2012), onvoorwaardelijk. 
Meer nog, die ander maakt jou in zijn/haar denken aan-
wezig, als subject. Met die gegevenheid worden kinde-
ren groot, kunnen ze relaties aangaan, wordt de eigen 

belevingswereld geregu-
leerd en kunnen ze loslaten.

Als we de waarde van een 
hulpverleningssysteem wil-
len inschatten, dan wil ik het 

hebben over het mentaliserend vermogen van een sys-
teem. Is er een ander die mij aanwezig maakt en voel ik 
mij (h)erkend in mijn subjectiviteit? Vaak wordt die po-
sitie ingenomen door een reële persoon, de ouder, een 
consulent, een behartiger, als referentiepunt, als veilig-
heid.
Maar nieuwe structuren, documenten en jargon doen 
hun intrede: Toegangspoort, OCJ, A-doc, M-doc, prior, 
… Zijn de nieuwe systemen voldoende ‘mentaliserend’ 
of neigen ze eerder tot iets ‘aliënerend’?   
Dit is naar mijn gevoel het belangrijkste element om bij 
stil te staan in de huidige ontwikkeling en ik wil dit onbe-
antwoord laten, om de ruimte tot reflectie van de lezer 
open te houden.

Het 14jarig meisje komt mij dagelijks vragen of ik al iets 
weet, met het gekende antwoord. Hoe voelt zij zich begre-
pen? Is er iemand die zich over mij bekommert?

 
VRAAGGESTUURD IN EEN 
NETWERkDENkEN

We moeten meer samenwerken, beter onderling af-

__________ 
1    C² staat voor Crisiskwadraat, een (experimentele) samenwer-
king voor urgentie en crisispsychiatrie tussen de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg en de residentiële kinder –en jeugdpsychiatrie in 
de regio Gent-Eeklo en Zuidoost Vlaanderen. Naast het onderling 
afstemmen van de bestaande crisiswerking wordt een mogelijkheid 
gecreëerd om gemeenschappelijk mobiel te interveniëren binnen 
de regio. Tot op heden gebeurt dit met eigen middelen.
Wel is er ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid om de werking 
van C² af te stemmen op die van het crisisnetwerk IJH, onder de 
naam ‘Project C². Sabine Van Den Berge is contactpersoon (sabine.
van.den.berge@pccaritas.be).
2     Sinds de start van het crisisnetwerk binnen de Gentse regio zijn 
we als dienst actief betrokken in de ontwikkeling van het netwerk, 
o.a. als lid van de provinciale netwerkstuurgroep. 

Creëren we geen nodeloze illusies waarbij we 
voor elke vraag een (of eender welk) antwoord 

moeten klaar hebben?
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klinische beschouwing bij systemen in verandering.

stemmen, onze activiteiten moduleren, eenzelfde taal 
spreken, m.a.w. de schotten moeten wegvallen. Althans 
dit is de bedoeling, en dit zal leiden tot een efficiëntere 
hulpverlening. Instroom en uitstroom worden geregu-
leerd binnen de nieuwe structuren. Netwerken moeten 
zorgen voor zorgcontinuïteit. Klopt dit allemaal wel?

Binnen onze instituten maken we een transgressie door 
van een verticaal naar een horizontaal model (Lebrun, 
2008, 2009)1. In het model 
van oudsher, het verticaal 
model, is de positie van de 
autoriteit gevrijwaard, welis-
waar als uitzondering; de au-
toriteit staat voor een zekere 
duidelijkheid en garandeert 
consistentie, maar daarom 
geen volledigheid. De uit-
zondering is onontbeerlijk.   
Een horizontaal model vertrekt vanuit de onderlinge 
verhouding, niet volledig bepaald door de autoriteit. In 
die verhouding ontstaan afwegingen, vergelijkingen en 
keuzes. Het wil het geheel bestrijken en garandeert een 
volledigheid, geen uitzonderingen, maar vaak ten koste 
van de consistentie. We ver-
trekken hier vanuit een ander 
soort logica, met mogelijkhe-
den, maar ook met risico’s.  
   
Toegepast op ons werkveld 
leeft er de verwachting (of 
de illusie) dat systemen – in 
de vorm van een netwerk - 
perfect te matchen zijn, in 
modules gegoten worden en 
daarmee de zorgcontinuïteit 
garanderen. M.a.w. het sys-
teem is al-omvattend.  
Uiteraard is dit een logische 
betrachting. Maar is er nog ruimte voor de beperkingen 
en tekorten van elk systeem? Verdragen we nog tekor-
ten? Creëren we geen nodeloze illusies waarbij we voor 
elke vraag een (of eender welk) antwoord moeten klaar 
hebben? En wat betekent dit voor de cliënt?

Een vergelijking: de overgang van de speciaalzaak naar 
het grootwarenhuis. In het eerste geval is er een deskun-
dige die vanuit zijn/haar weten jou iets geeft, waarop 
je wel vertrouwt dat dit voldoet. Je kan je alleen op het 
weten van de ander beroepen, wat meteen ook een be-

1     Dit is een beknopte en vereenvoudigde weergave, vooral bedoeld 
om her verschil scherp te stellen. Voor een bredere kijk verwijs ik naar 
verschillende werken van Lebrun.

perking inhoudt, want die weet en heeft niet alles. Het 
grootwarenhuis daarentegen voorziet een breed assor-
timent aan producten en met het winkelwagentje door-
kruis je een amalgaan aan mogelijkheden. Meer is beter? 
Deels wel, alleen komt de verantwoordelijkheid anders/
elders te liggen. En voor bepaalde cliënten maar goed 
ook, maar niet voor iedereen. Je bepaalt zelf wat in het 
winkelwagentje komt, rekening houdend met de opge-
legde (budgettaire) beperking. Is dit niet de logica van 

het persoonlijke budget toe-
gekend aan een problema-
tiek? Is dit het type antwoord 
op de hulpvraag zoals ze zich 
stelt? Het vertrekt niet vanuit 
de directheid van de relatie 
cliënt-hulpverlener, maar be-
roept zich op een soort help-
deskcultuur.  

Wat we zien langs de kant van de hulpverleners in de 
zoektocht naar onderlinge afstemming is dat men zich 
vooral profileert in wat men niet moet doen. ‘Dit is niet 
voor ons, misschien moet je daar eens informeren’; het 
verhaal van tegenindicaties en indicaties.

Daarmee komen we tot het 
dilemma van het vraagge-
stuurd denken. Stel dat we 
ons de illusie maken dat we 
de vraag van onze cliënt kun-
nen vatten, laat staan begrij-
pen, menen we dan echt dat 
we altijd een antwoord (moe-
ten) hebben? We willen maar 
al te graag de vragen die zich 
stellen objectiveren en ont-
wikkelen instrumenten om 
dit te bewerkstelligen. De 
psychiatrie kent de D.S.M., 
door velen gecontesteerd 

maar door iedereen gebruikt. Is dit de richting van de 
jeugdzorg? In zijn geheel, objectiveren en daaraan de 
directe hulp koppelen? Klinkt logisch, maar is dit het 
wel, of heeft ook hier de economische wetmatigheid alle 
overhand genomen?

Als ik de vergelijking met de geestelijke gezondheids-
zorg doortrek, dan zijn het vaak deze die een diagnose 
best kunnen bepleiten die de betere hulp krijgen. Het 
hoeft weinig commentaar om in te zien wie het meest 
uit de boot zal vallen.
Binnen de logica vraag-aanbod creëer je snel een gevoel 
van schaarste, wat het object nog begerenswaardiger 
maakt. Dit komt alvast het empowerment niet ten goede.

We willen maar al te graag de vragen die zich 
stellen objectiveren en ontwikkelen instrumen-

ten om dit te bewerkstelligen. De psychiatrie 
kent de D.S.m., door velen gecontesteerd

maar door iedereen gebruikt. 
Is dit de richting van de jeugdzorg?
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Mijn bedenking daarbij: kunnen we de vraag voldoende 
vatten in zijn interrelationele en existentiële dimensie? 
Vanuit een hulpverleningsdynamiek roept een hulp-
vraag een zekere spanning op, gecapteerd in de blik 
van de ander zoals Levinas dit verwoordt, en we moeten 
daarmee zien om te gaan. We 
kunnen niet voor iedereen 
beschikbaar zijn, wat meteen 
ook een beperking oproept 
maar we proberen ons best 
te doen. Dit is een essentieel 
onderdeel van hulpverle-
ning, zien om te gaan met die 
spanning, vanuit een profes-
sioneel hulpverleningskader, 
het is het werkzame ingredi-
ent en het voelbare element 
in een relatie, de mentalise-
rende component.

Door de systemen zelf de middelen te laten beheren2, 
ontdoet een maatschappij zich van die spanning. Op 
korte termijn is dit de beste garantie voor het beheersen 
van de middelen, maar spanning zoekt ontlading. Een 
toename van crisishulp of de verdere juridisering van de 
hulpverlening (gedwongen hulpverlening maar ook het 
juridisch afdwingen) zijn mogelijke consequenties. Op 
lange termijn betekent dit vooral dat de sociale even-
wichten in het gedrang komen.

BESLUIT

We willen zoveel mogelijk mensen helpen, we willen 
daarbij zoveel mogelijk samenwerken en de middelen 
zijn niet oneindig, dit alles spreekt voor zich. In de voor-
bije jaren zijn de systemen herschikt. Maar welke zijn de 
onderliggende premissen die ons daarin sturen? In dit 
artikel beroep ik mij op een hulpverleningsdiscours, als 
een verhaal tussen mensen, wat in hulpverlening sub-
stantieel is, met een specifieke verwijzing naar het men-
taliseren.

Ik heb het bewust nagelaten de toets met de ontwikke-
ling in de jeugdhulpverlening van het voorbije jaar te 
maken, wat initieel wel de bedoeling was. Het is niet ver-
keerd het ‘beschouwelijke’ en het ‘operatieve’ uit elkaar 
te houden, om een kruisbestuiving mogelijk te maken. 
Want mijn schrijven zou niet mogelijk zijn mocht ik niet 
stilgestaan hebben bij de ontwikkeling van de laatste ja-
ren, zoals ik ze dagdagelijks op de werkvloer meemaak.

2     Een vergelijking met de huidige discussie over het hoger onder-
wijs is hier zeker op zijn plaats.

Het is maar de vraag hoe een systeem in ontwikkeling 
zichzelf kan bevragen en bijsturen. De rol van de buiten-
staander lijkt zeker niet slecht, maar hoe doe je dit? Kan 
de buitenstaander het mentaliserend vermogen van een 
systeem in ontwikkeling stimuleren en zelfs uitdagen?

Ook de geestelijke gezond-
heidszorg staat voor een 
nieuwe uitdaging, alsof het 
ooit al anders is geweest. Er 
zijn ervaringen en ontwik-
kelingen in het buitenland 
die ons kunnen inspireren3 of 
die we net niet moeten over-
doen, maar dit zal voor een 
ander verhaal zijn.
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Aan de slag met cultuurgevoeligheid: 
voorstelling lokale netwerken in Antwerpen en Brussel
Lydwine Huizinga |Steunpunt Jeugdhulp | Brussel Thema

Bovenstaande uitspraken illustreren dat hulpverleners in 
de begeleiding van minderjarigen en gezinnen met een 
migratieachtergrond regelmatig tegen moeilijkheden 
aanlopen. Het is voor minderjarigen en gezinnen met een 
migratieachtergrond niet altijd evident om aansluiting te 
vinden bij de jeugdhulpverlening. Verschillende factoren 
hebben een invloed op de toegankelijkheid. factoren 
die eigen zijn aan de doelgroep zoals taal- en cultuurver-
schillen, religie, migratiegeschiedenis, verblijfsstatuut,… 
maar ook factoren in het land van aankomst: racisme, 
discriminatie, drempels in de hulp- en dienstverlening, 
drempels in de effectuering van basisrechten, enz..

Bestaande initiatieven op het vlak van cultuurgevoelige 
hulpverlening zijn vaak beperkt tot de eigen sector of voorziening. Om deze reden werd in 2013 het project ‘cul-
tuurgevoelige jeugdhulp’ in het leven geroepen. Doelstelling van dit project is om in Antwerpen en Brussel een 
‘expertisenetwerk’ te ontwikkelen en uit te testen in de periode januari 2013 – juni 2014. Steunpunt Jeugdhulp 
werkte samen met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk aan dit project. In Brussel en Antwerpen lag de uitvoe-
ring bij twee partners: de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en het CAW Antwerpen. 

Wat is een expertisenetwerk cultuurgevoelige jeugdhulp nu eigenlijk? En hoe zet je dit concreet op? Dit arti-
kel gaat in op voorgaande vragen en gidst je door de voorbereiding, uitbouw en bestendiging van het lokale 
netwerk met zijn verschillende onderdelen en functies. maar voordat we hierop ingaan eerst een woordje over 
cultuurgevoeligheid. 

“Ik begeleid een Georgisch meisje. Ze is steeds vrolijk, 
maar de laatste tijd niet meer. In een individueel bege-
leidingsmoment wil ik dit bevragen, maar er is een taal-
probleem. Ze spreekt Nederlands, maar niet voldoende 
om zich over emoties te uiten. Ze heeft ook nachtmer-
ries. Ik zoek methodieken om hieraan te werken”. 

“Ik begeleid een Angolese vader die Jehova getuige is en 
een Rwandese moeder die Protestants is. De opvoeding 
van hun zoontje verloopt heel erg stroef. Zijn er vanuit 
hun religie raakpunten die de ouders kunnen helpen in 
de verdere opvoeding van hun kind?”

CULTUURGEVOELIGHEID…WAT IS DAT ? 

Cultuurgevoeligheid of cultuursensitiviteit is een begrip 
dat voornamelijk wordt gebruikt binnen de zorgsector. 
Het gaat over de houding, kennis en methodes die de 
hulpverlener bezit en hanteert opdat de hulpverlening 
toegankelijk en kwalitatief is voor etnisch culturele min-
derheden. 

Cultuurgevoeligheid is een onderdeel van het inter-
culturaliseringsproces. Een interculturaliseringsproces 
werkt in op vier domeinen: organisatiebeleid, perso-
neelsbeleid, participatie van het cliënteel en de aanpas-
sing van het aanbod. Cultuurgevoeligheid focust vooral 
op de domeinen ‘cliënteel’ en ‘aanbod’. 

In dat aanbod wordt gepoogd om ‘cultuur’ als relevante 
factor in rekening te brengen, zonder de wederzijdsheid 
in dit verhaal uit het oog te verliezen. Niet alleen de cul-
tuur van de cliënt telt immers, maar zeker (en vooral) de 
bewustwording van de professional over zijn/haar refe-
rentiekader. Dit geeft hem/haar de mogelijkheid om de 
hulpverlening af te stemmen op een divers cliënteel. 

HET ExPERTISENETWERk CULTUURGE-
VOELIGE JEUGDHULP 

Het expertisenetwerk cultuurgevoelige jeugdhulp heeft 
als doel om:
1. Het jeugdhulpaanbod beter bekend maken bij ou-

ders, kinderen en hun toeleiders.
2. De bevordering van cliëntparticipatie.
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3. Het verbeteren van de afstemming tussen vraag en 
aanbod.

4. Een signaalfunctie op te nemen ten aanzien van 
overheden.

Een expertisenetwerk is een netwerk waarin professio-
nals kennis opbouwen en wederzijds van elkaar kunnen 
leren. Het is een toegankelijk en interactief netwerk van 
en voor professionals voor uitwisseling en ontwikkeling 
van expertise en complexe praktijken omtrent cultuur-
gevoelige jeugdhulp. Het expertisenetwerk bestaat uit 
lokale netwerken die opgebouwd zijn uit expertengroe-
pen, actiegroepen en een bovenlokaal infopunt. In wat 
volgt gaan we in op de uitbouw van de expertengroe-
pen en actiegroepen. 

AAN DE SLAG!  UITBOUW VAN EEN
LOkAAL ExPERTISENETWERk

In Antwerpen en Brussel is het expertisenetwerk getest 
zodat deze ervaringen vertaald kunnen worden naar 
andere regio’s. We zetten de belangrijkste stappen op 
een rijtje. Voor meer achtergrond verwijzen we naar het 
draaiboek en de conceptnota, beschikbaar op www.
steunpuntjeugdhulp.be  

AANSTELLING LOKALE 
NETWERKVERANTWOORDELIJKE

Een expertisenetwerk ontwikkelt en werkt natuurlijk 
niet uit zichzelf. Achter de schermen dienen heel wat 
randvoorwaarden gecreëerd te worden om het radar-
werk geolied te houden. De lokale netwerkverantwoor-
delijke is de facilitator in dit proces. Deze persoon heeft 
taken op het vlak van netwerken, samenbrengen van lo-
kale sleutelfiguren en experten, ondersteuning van ex-
pertengroepen, actiegroepen etc.. Idealiter heeft de lo-
kale netwerkverantwoordelijke een neutrale uitstraling, 
kennis van de sociale kaart, het werken met netwerken 
en tenslotte affiniteit met het werken met gezinnen met 
een migratieachtergrond.

EEN GOEDE VOORBEREIDING
IS HET HALVE WERK

De eerste stap is het verkennen van de lokale sociale 
kaart. Wie beschikt over welke expertise? Wat zijn lokale 
krachten en knelpunten? De lokale netwerkverantwoor-
delijke organiseert verkennende gesprekken met lokale 
organisaties om:
•	 Het	engagement	van	de	organisatie	richting	het	lo-

kale netwerk te bespreken.
•	 Signalen	te	verzamelen	rond	krachten	en	noden	in	

de jeugdhulp.
•	 Zicht	te	krijgen	op	minder	‘evidente’	organisaties	of	

projecten met expertise over cultuurgevoelig wer-
ken met minderjarigen en gezinnen met een migra-
tieachtergrond. 

Als de eerste verkennende gesprekken hebben plaats-
gevonden maakt de lokale netwerkverantwoordelijke 
een oplijsting van signalen. Daarnaast bekijkt hij/zij wel-
ke organisatie welke engagementen wil aangaan. Hier-
mee is de start van de opbouw van het lokale netwerk 
cultuurgevoelige jeugdhulp een feit. 

Een greep uit de signalen in de regio Brussel en Antwer-
pen:

Structureel niveau: 
“Het aanbod in Brussel is zeer gefragmenteerd, het is 
niet gemakkelijk om hierin de weg te vinden, zeker niet 
voor mensen met een migratie achtergrond.”

Werkwijze organisaties: 
“Trajectbegeleiding kan zeer ondersteunend werken bij 
gezinnen: 1 vertrouwenspersoon als rode draad, waar-
bij wel wordt doorverwezen naar de geschikte dien-
sten.”

Visie expertise rond het thema: 
“Hoe vind je als hulpverlener het evenwicht tussen cul-
tuur als factor meenemen in bijv. een diagnosestelling 
en het gevaar van ‘overculturaliseren’?”

Niveau doelgroep-toegankelijkheid:
“Om de doelgroep van minderjarige derdelanders beter 
te bereiken is de nulde lijn zeer belangrijk: outreachend 
en buurtgericht werken”. 
“Sommige jongeren of kinderen zijn jaren gescheiden 
geweest van hun ouders, doordat de ouders eerst naar 
België kwamen om dan hun kinderen te laten achter 
komen. Daardoor verloopt de opvoeding als ze her-
enigd zijn niet altijd vlot.”
“Er is vaak geen afstemming tussen hulpverleners: er 
is vaak een heel hulpverleningsnetwerk rond een kind 
of een gezin, maar deze werken vaak naast elkaar en 
krijgen soms elke dag een hulpverlener van een andere 
dienst over de voer”.

Aan de slag met cultuurgevoeligheid: 
voorstelling lokale netwerken in Antwerpen en Brussel
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UITBOUW VAN HET LOKALE NETWERK:
ExPERTENGROEPEN, ACTIEGROEPEN 
EN ACTIES

Expertengroepen

Een expertengroep is een lokaal georganiseerde groep 
bestaande uit professionals uit verschillende sectoren 
met persoonlijke expertise in het werken met minder-
jarigen en gezinnen met een migratieachtergrond. Zij 
hebben zicht op de lokale situatie, noden van hulpverle-
ners en zijn bereid om zich voor bijeenkomsten en acties 
te engageren. 

De expertengroep is de inhoudelijke motor van het lo-
kale netwerk. Zij komen samen om de volgende doel-
stellingen te realiseren:
•	 Experten	leren	elkaar	beter	kennen	(uitbreiding	van	

het persoonlijk netwerk)
•	 Uitwisseling	en	verspreiding	van	expertise,	werkin-

gen, methodieken, good practices etc..
•	 Op	basis	van	thema’s	komen	tot	prioritaire	noden
•	 Vertaling	van	prioritaire	lokale	noden	in	actiegroepen.

De lokale netwerkverantwoordelijke bereidt de ex-
pertengroep voor. Bij de start van het lokale netwerk 
maakt de expertengroep een jaarplanning op waarin 
wordt bepaald welke thema’s aan bod komen. Voorbeel-
den van thema’s zijn: toegankelijkheid van diensten, taal 
en communicatie, versterken van het sociale netwerk, 
ondersteuning van professionals, ….

Wat is het belang van een expertengroep?
•	 Via	de	expertengroep	ontstaat	zicht	op	de	aanwe-

zige kennis, noden en hiaten in het lokale werkveld 
(inventarisering).

•	 Netwerk	uitbouwen.
•	 Intersectorale	gedragenheid	rond	het	thema	wordt	

bestendigd. 

Actiegroepen

Actiegroepen zijn lokaal georganiseerde groepen be-
staande uit experten uit de expertengroep en andere 
professionals uit sectoren die werken met minderjarigen 
en gezinnen met een migratieachtergrond. 

De inhoudelijke basis voor de actiegroepen wordt vast-
gelegd in de expertengroep. Praktisch en inhoudelijk 
wordt de actiegroep verder voorbereid door de lokale 
netwerkverantwoordelijke. De acties richten zich ener-
zijds op de ondersteuning van lokale professionals in 
cultuurgevoelig werken en anderzijds op de ondersteu-
ning van minderjarige derdelanders en hun gezin. Deze 
acties kunnen eenmalig of structureel van aard zijn. 

De uitvoering van de acties gebeurt voornamelijk door 
de lokale netwerkverantwoordelijke, maar ook door 
eventuele externe partners en actiegroepleden. Enkele 
voorbeelden van acties: 

•	 De	actiegroep	‘Buddywerking’	in	Antwerpen	organi-
seerde de ‘ronde tafel buddywerking’. 

•	 De	 actiegroep	 ‘Bekendmaking	 van	 het	 bestaande	
hulpverleningsaanbod in Brussel’ ging een proces 
aan rond bekendmaking van het aanbod van CLB’s 
naar de doelgroep in samenwerking met zelforgani-
saties, oudergroepen, …

•	 De	 actiegroep	 ‘Toegankelijkheid	 van	 diensten’	 in	
Antwerpen organiseerde een intersectorale dag 
voor onthaalmedewerkers. 

•	 De	actiegroep	‘Communicatie	naar	de	doelgroep’	in	
Brussel organiseerde een uitwisselingstafel ‘inter-
culturele communicatie in de hulpverlening’. 

Als het expertisenetwerk het draagvlak voor cultuur-
gevoelig werken wil vergroten, dan dienen er acties te 
worden uitgewerkt naar hulpverleners, doelgroep en 

Aan de slag met cultuurgevoeligheid: 
voorstelling lokale netwerken in Antwerpen en Brussel
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organisaties. Het belang van een actiegroep bestaat uit:
•	 Het	uitbouwen	van	concrete	activiteiten,	dit	maakt	

de effecten van het netwerk zichtbaar.
•	 Het	 betrekken	 van	 niet-experten	 in	 het	 experti-

senetwerk.
•	 Het	bekend	maken	van	het	expertisenetwerk	voor	

niet-experten.

HET LOkALE NETWERk ALS 
DyNAmISCH mODEL

Het lokale netwerk is dynamisch en flexibel. Dit houdt 
in dat er blijvend moet worden ingespeeld op lokale 
prioritaire noden, sterktes en zwaktes. Evaluatie van de 
expertengroepen, actiegroepen en acties door de lo-
kale netwerkverantwoordelijke en de deelnemers aan 
de experten- en actiegroepen is in dit kader van belang. 
De lokale netwerkverantwoordelijke dient constant be-
staande contacten te onderhouden en op zoek te gaan 
naar nieuwe partners. Tenslotte verdient de verankering 
van de acties een constante prioriteit. 

De werking van het lokale netwerk vatten we als volgt 
samen:

TER AfSLUITING

Ter afsluiting geven we een aantal belangrijke bevindin-
gen en ervaringen uit het project weer. 
•	 Een	lokaal	netwerk	 is	gebaseerd	op	een	aantal	pij-

lers. Deze pijlers vormen samen de basis van het 
netwerk en komen terug in de uitbouw van elk af-
zonderlijk onderdeel. Het gaat om: 

1. Bottom up werken: we vertrekken steeds vanuit 

de signalen aangegeven door de professionals met 
expertise op het kruispunt jeugdhulp en minderjari-
gen met een migratieachtergrond en hun gezin. De 
professionals zoeken samen naar antwoorden op 
deze signalen.

2. kwaliteiten versterkend: we zoeken de kwaliteiten 
met betrekking tot cultuurgevoelige jeugdhulp op 
micro-, meso- en macroniveau, en versterken deze 
kwaliteiten door verbindend te werken.

3. Diversiteit: een lokaal netwerk dat de aandacht 
voor diversiteit wil vergroten, ademt ook diversiteit 
uit. De diversiteit kenmerkt zich door te kiezen voor 
verscheidenheid in: visies op cultuurgevoelig wer-
ken, expertise, ervaring, achtergronden, functies, 
sectoren en leermethodes.

4. Duurzaamheid: we vertrekken vanuit de behoeftes 
die professionals uit de jeugdhulpverlening hebben 
en vanuit het bestaande aanbod ‘cultuurgevoelig 
hulpverlenen’. Het lokaal netwerk zoekt een match 
die zowel voor de huidige als de toekomstige pro-
fessional een oplossing biedt.

5. flexibiliteit: de signalen en de aanwezigheid van 
de expertise op het veld staan voor ons centraal. 
We kiezen daarom voor een flexibele structuur die 

kan inspelen op de signalen die 
actueel en lokaal prioritair zijn, 
zodat cultuurgevoelig hulpver-
lenen doorheen de jeugdhulp-
verlening een plaats krijgt.

•	 De	ervaring	 leert	dat	het	uit-
bouwen van een lokaal netwerk 
veel tijd vraagt. Zo werd er in 
Brussel en Antwerpen gewerkt 
aan twee van de acht thema’s 
die uit de verkennende gesprek-
ken naar voren kwamen. De the-
ma’s gericht op de doelgroep 
van minderjarigen en gezinnen 
met een migratieachtergrond 
en beleidsthema’s zijn hierdoor 
nog niet verder uitgewerkt. 
•	 Intersectorale	 uitwisseling	
over cultuurgevoelig werken 

brengt ook intersectorale samenwerking teweeg 
buiten het lokale netwerk.

•	 De	 dynamiek	 tussen	 de	 verschillende	 onderdelen	
van het netwerk dient duidelijk verwoord te worden 
naar de deelnemers aan de experten en actiegroe-
pen, bijv. aan de hand van bovenstaand schema. 

•	 Bekendmaking	 van	 het	 lokale	 netwerk	 is	 een	 be-
langrijke succesfactor.

•	 Evaluatie	 speelt	een	belangrijke	 rol	 in	het	blijvend	

Aan de slag met cultuurgevoeligheid: 
voorstelling lokale netwerken in Antwerpen en Brussel
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inspelen op nieuwe ontwikkelingen en onderhou-
den en aangaan van nieuwe contacten. 

Een expertisenetwerk kan niet alleen voor een thema 
als cultuurgevoelige jeugdhulp, maar ook voor andere 
thema’s zijn vruchten afwerpen. Ben je geïnteresseerd 
of op zoek naar meer informatie, ga eens naar www.
cultuurgevoeligejeugdhulp.be of lees de conceptnota/
draaiboek van het project, terug te vinden op www.
steunpuntjeugdhulp.be. 

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Lydwine Huizinga, stafmedewerkster Steunpunt Jeugd-
hulp – lydwine@steunpuntjeugdhulp.be 
Namens de projectgroep Cultuurgevoelige Jeugdhulp: 
Martine Van Geyt, Anneleen Allart, Fleur Rooms, Lies Si-
mons, Greet Simons en Eveline Van Hooijdonk.
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Stijn Tondeur | ODiCe | Gent

ODiCe staat voor Oost-Vlaams Diversiteitcentrum en wordt als Provinciaal integratiecentra gesubsidieerd door 
de Vlaamse overheid. ODiCe heeft als kernopdracht: 1)het bevorderen van gelijke kansen voor etnisch culturele 
minderheden; 2) het bevorderen van het samenleven in diversiteit.

ODiCe adviseert en ondersteunt in het omgaan met diversiteit. ODiCe begeleidt ook organisaties en diensten 
door middel van een divers aanbod van vormingen, advies, projecten en veranderingstrajecten op maat. Vanaf 
1 januari 2015 wordt ODiCe geïntegreerd in een nieuw verzelfstandigd agentschap waarvan de opdrachten de-
zelfde blijven. 

In dit artikel beschrijven we het verloop van een veranderingstraject.
•	 De	ouders	van	een	jongere	die	je	begeleidt	spreken	enkel	Arabisch,	wat	nu?	
•	 Enkele	Vlaamse	ouders	reageren	neerbuigend	als	er	ook	Turkse	ouders	aanwezig	zijn	op	de	infoavond.	
•	 In	onze	voorziening	zijn	geen	cliënten	uit	etnisch	culturele	minderheden,	hoe	kan	dat	nu?
•	 Enkele	 begeleiders	 vragen	meer	 handvaten	 voor	 de	 hulpverlening	 van	 een	 niet	 begeleide	minderjarige 

Afgaan.

ENkELE fEITEN

Begin 2012 woonden er in het Vlaamse Gewest 453.399 
vreemdelingen (personen met een huidige vreemde na-
tionaliteit), goed voor 7,1% van de bevolking. Het aan-
tal personen van vreemde herkomst lag op 924.000 of 
15%.1  

Het aantal vreemdelingen is de laatste 20 jaar bijna 
onafgebroken gestegen. Onder cliënten, patiënten en 
leerlingen is er een nooit ge-
ziene diversiteit. Zeker bij de 
doelgroep kinderen en jon-
geren. Ongeveer 25% van de 
kinderen die vandaag in Bel-
gië geboren worden, hebben 
een moeder van een niet-
Belgische origine. Ook het 
aandeel kinderen (onder 12 jaar) met een andere moe-
dertaal dan het Nederlands is plusminus 25%2. In enkele 
steden zijn deze kinderen een ‘meerderheidsgroep’ en 
zijn autochtone kinderen een minderheidsgroep. Ook 
al concentreert de diversiteit zich voornamelijk in de 
steden, stilaan krijgt ook de rest van het Vlaamse land 
hiermee te maken. Jammer genoeg gaat deze groeiende 
diversiteit vaak gepaard met een groeiende sociaaleco-
nomische achterstand.

Deze diversiteit is al lang niet meer een diversiteit van en-
kel een Marokkaanse, een Turkse of een Italiaanse gemeen-
schap uit arbeids- en volgmigratie. Tegenwoordig spreekt 
men over ‘superdiversiteit’ om te benadrukken dat het niet 
meer alleen gaat over de verscheidenheid aan afkomst, 
maar dat er een grote diversiteit bìnnen de diversiteit is. 

1     Vlaamse Regionale indicatoren, VRIND 2013, Studiedienst van de 
Vlaamse Regering, Vlaamse Overheid. 
2     Kind en Gezin (2013). Het kind in Vlaanderen

Denkkaders, wereldbeelden, verblijfsstatus, gezinsstruc-
turen, opleidingsgraad, verblijfsmotieven… kunnen 
zeer uiteenlopend zijn. Al deze verschillen kunnen het 
samenleven maar ook het hulpverlenen erg bemoeilij-
ken.

Beeld je maar eens in welke bagage een niet begeleide 
minderjarige jongere in zijn rugzak heeft. Hoe kijkt hij 
naar de wereld? Heeft hij nog contact met familie? In 
welke landen heeft hij verbleven? Hoe kijkt hij naar de 

toekomst? In hoeverre heeft 
zijn verblijfsstatus invloed op 
de hulpverlening?

Omgaan met deze diversiteit 
is niet altijd even eenvou-
dig. Vele organisaties en hun 
medewerkers stoten op de 

eigen grenzen. Hoe gaan we om met die diversiteit? En 
met de vragen naar uitzondering? En wat met de meer-
taligheid? 
Andere diensten en voorzieningen stellen dan weer vast 
dat – ook al is de samenleving zeer multicultureel – hun 
klantenbestand erg ‘wit’ blijft. Zij stellen zich de vraag of 

Beeld je maar eens in welke bagage een niet 
begeleide minderjarige jongere in zijn rugzak 

heeft. Hoe kijkt hij naar de wereld? Heeft hij nog 
contact met familie? In welke landen heeft hij 

verbleven? Hoe kijkt hij naar de toekomst? 
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en hoe ze die nieuwe groepen in de samenleving moe-
ten en kunnen bereiken? Hoe kunnen we werken voor 
alle burgers in onze samenleving?

UITGANGSPUNTEN BIJ PROCESBEGELEIDING 
NAAR INTERCULTURALISERING 

Het interculturaliseren van een organisatie is een onder-
deel van het voeren van een diversiteitsbeleid, en dit is 
weer een onderdeel van een algemeen kwaliteitsbeleid. 

Bij het interculturaliseren gaat het om etnisch-culturele 
verscheidenheid. Bij diversiteitsbeleid om de algemene 
verscheidenheid onder cliënten en personeel. Het be-
treft bij dit laatste de diversiteit in leeftijd, sekse (gen-
der), mentale en fysieke vermogen (handicap of niet), 
etnische afkomst, seksuele gerichtheid,… . Het uitgangs-
punt van een breed diversiteitsbeleid is dat het voor 
een organisatie van wezenlijk belang is om rekening te 
houden met verschillen tussen (groepen) mensen. Ieder 
mens is uniek en iedereen wil graag dat met zijn of haar 
specifieke eigenschappen rekening wordt gehouden. 

Het voordeel van de benadering vanuit een breed diver-
siteitsbeleid is dat het recht doet aan de meervoudige 
identiteiten die mensen hebben. Iemand is bijvoorbeeld 
niet alleen van Russische  origine, maar ook zoon van, 
Belg, leerling in een school, lid of supporter van een 
voetbalclub. Het hangt van de situatie af welke identi-
teit het belangrijkste is. Het nadeel van de benadering 
vanuit een breed diversiteitsbeleid is dat het een hoog 
abstractieniveau heeft. Het is al lastig om over etnisch-
culturele dimensie na te denken, laat staan over alle di-
mensies van diversiteit. 

‘Interculturaliseren’ is voor de meeste organisaties ook 
een gevoeliger thema dan een diversiteitsbeleid naar 
gender, mentale en fysieke vermogens. Door te inter-
culturaliseren in een organisatie leren de medewerkers 

een open dialooghouding aannemen naar elkaar in ge-
sprekken over diversiteit. Vaak, wanneer een organisatie 
interculturaliseert, legt ze meteen ook een goede basis 
om aan andere vormen van diversiteit te werken. Aan-
passingen die men aanbrengt voor etnisch-culturele 
minderheden zijn ook nuttig voor andere groepen. 

Bij de interculturalisering behouden we drie uitgangs-
punten die ook in het brede diversiteitsdenken worden 
gehanteerd: 

1. Elke mens is gelijkwaardig aan ieder ander 
mens. Daarover valt niet te onderhandelen.  
“Gelijkwaardigheid betekent dat ieder individu het 
recht heeft op gelijke kansen en gelijke uitkomst-
mogelijkheden ongeacht diens zogenaamde ‘ras’, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstam-
ming, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke 
stand, geboorte, vermogen, zijn geloof of levensbe-
schouwing, handicap of fysieke eigenschap” (artikel 
7 van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van 
discriminatie). Deze wet vormt een niet-onderhan-
delbaar kader, zowel in discussie met de organisa-
ties die ze begeleidt, als met de minderhedengroe-
pen. 

2. Elke mens is uniek.   Elke persoon heeft een eigen 
persoonlijkheid, eigen talenten, gaat op zijn/haar 
eigen manier om met de verschillende (sub)cultu-
ren/groepen waar hij of zij deel van uitmaakt. Elke 
persoon geeft zijn of haar eigen leven vorm. 

3. Elke mens is ook een cultuurwezen.   In de brede 
zin omvat cultuur de gezamenlijke geschiedenis, 
gewoonten, leer –en leefvormen, smaken en over-
tuigingen van een volk of groep. Culturele achter-
gronden zijn van grote invloed op het gedrag van 
grote groepen mensen. Toch wordt het individueel 
gedrag niet dwangmatig of uitsluitend gestuurd 
door cultuur. Het is geen onveranderlijke erfenis 
waar we mee rondlopen, en het wordt ook gevormd 
door de keuzes die we maken. M.a.w.: cultuur is 
dynamisch.  Binnen elke cultuur bestaan ook sub-
culturen, denk maar aan het verschil tussen stad en 
platteland, of aan de cultuur van bepaalde groepen 
jongeren, …. Culturen kunnen naar elkaar toe evo-
lueren, of van elkaar weg. Indien dat laatste het ge-
val is, is het kunst om te zoeken naar hoe/of we het 
verschil kunnen respecteren zonder de basisrechten 
van andere groepen met de voeten te treden. We 
durven dus ook aan cultuurkritiek doen. 

kwaliteitsbeleid

diversiteitsbeleid

Intercultureel beleid
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WELkE RESULTATEN kAN EEN PROCES-
BEGELEIDING NAAR INTERCULTURALISE-
RING OPLEVEREN3?

In een CAW kan een procesbegeleiding  resulteren in 
kwalitatief goede zorg voor iedereen, ongeacht zijn of 
haar etnisch-culturele achtergrond. In een zorgvoorzie-
ning kan er bijvoorbeeld  gewerkt worden aan een com-
municatiebeleid om met de anderstaligheid van de cli-
enten en hun ouders om te gaan. Zo wordt voorkomen 
dat jongeren door hun anderstaligheid thuis kansen 
verliezen. 

De organisatie heeft een optimale cliëntgerichtheid 
en een aanbod dat past bij de vraag

•	 ‘daar	zijn	mensen	die	mij	begrijpen’
•	 ‘daar	word	ik	met	respect	behandeld’
•	 ‘daar	hebben	ze	een	aanbod	dat	bij	mij	past’
•	 ‘daar	hebben	ze	voor	iedere	groep	een	aanbod’
•	 ‘ze	houden	echt	rekening	met	mijn	achtergrond’
•	 ‘daar	zijn	voorzieningen	die	ik	nodig	heb’	(liften,	fol-

ders, tolken, gebedsruimte,…)

De organisatie is laagdrempelig toegankelijk

•	 ‘dat	is	een	aanbod	dat	ik	ken’
•	 ‘daar	kan	iedereen	terecht’

De organisatie heeft een goed imago in de maat-
schappij

•	 ‘daar	doen	ze	wat	extra’s’
•	 ‘daar	hebben	 ze	oog	voor	de	veranderingen	 in	de	

samenleving’
•	 ‘daar	sluiten	ze	niemand	uit’

De organisatie kan efficiënt en effectief werken door 
meer diversiteit en creativiteit en maakt optimaal 
gebruik van talenten op de arbeidsmarkt

•	 ‘onze	teamleider	heeft	oog	voor	ieders	kwaliteiten’
•	 ‘er	is	respect	voor	ieders	mening’
•	 ‘we	bekijken	de	problemen	vanuit	veel	verschillen-

de invalshoeken’
•	 ‘we	krijgen	ruimte	om	te	experimenteren	en	te	ver-

nieuwen’
•	 ‘daar	zou	ik	ook	wel	willen	werken’

3      Hans Bellaart, Tamam Training & Advies (2004) Verlangen naar de 
zee, Begeleiden van het interculturalisatieproces

in GGZ-instellingen

•	 ‘een	geluk	dat	we	Fatima	hebben	gevonden’
•	 ‘daar	 wordt	 de	 meerwaarde	 van	 multi-etnische	

teams gebruikt’

Betere werksfeer, betere communicatie
•	 ‘ons	management	zorgt	ervoor	dat	niemand	uitge-

sloten wordt’
•	 ‘er	zijn	verschillen,	maar	we	hebben	respect	voor	el-

kaar’
•	 ‘er	is	weinig	ziekteverzuim,	minder	verloop’
•	 ‘daar	word	ik	serieus	genomen’
•	 ‘daar	word	ik	gezien	als	een	volwaardig	teamlid,	met	

erkenning van mijn specifieke inbreng’
•	 ‘daar	 wordt	 rekening	 gehouden	 met	 mijn	 achter-

grond en mijn behoeften’ (bijvoorbeeld
•	 met	specifieke	feestdagen,	met	het	eten	in	de	kan-

tine)

PROCESBEGELEIDING NAAR 
INTERCULTURALISERING IS mAATWERk4

Elke procesbegeleiding is dus maatwerk. De beginsitu-
atie en de startvraag van elke organisatie is immers an-
ders. Ook het draagvlak voor verandering is – zeker bij 
de start van een procesbegeleiding – erg verschillend, 
net als de draagkracht. Ten slotte zijn ook de structuur, 
organisatiecultuur de lokale context en visie erg bepa-
lend voor hoe een procesbegeleiding zal verlopen. 

fASEN VAN PROCESBEGELEIDING

Ook al is elk proces maatwerk, elk proces heeft toch ook 
een systematische opbouw. We herkennen in elk proces 

4    ODiCe (2011) handboek procesbegeleiding

Onlangs zijn we een traject gestart met een thuis-
begeleidingsdienst. Meer en meer komen ze in con-
tact met gezinnen uit verschillende culturen. De 
thuisbegeleiders, allen zeer geëngageerd,  geven 
voorzichtig aan dat ze dit toch niet evident vinden. 
De gesprekken duren vaak langer, de begeleiders 
vragen zich af of ze wel goed begrepen worden, ze 
staan regelmatig voor een gesloten deur,… . Een 
procesbegeleiding leek hen een goed idee maar veel 
beschikbare tijd hebben ze niet. 

Bij deze organisatie zijn we gestart met een beperkt 
actieplan, draagbaar en realistisch voor dit team. 
Met enkele ‘quick-win’ acties die helpen de taalbarri-
ère weg te werken. Zo hebben ze ervoor gekozen om 
de intakeformulieren te vertalen in de meest voorko-
mende contacttalen. 
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vier fasen: een contactfase, planningsfase, actiefase en 
nazorg.
Doorheen het proces wordt steeds gewerkt aan het 
draagvlak zowel het draagvlak voor de verandering (wil-
len veranderen) als aan het draagvlak voor de intercultu-
ralisering (willen rekening houden met etnisch culturele 
minderheden (ECM) in de werking). 

CONTACTfASE

Tijdens de contactfase staat kennismaking centraal. De 
procesbegeleider leert de organisatie kennen en dit op 
verschillende niveaus: structuur, werking, beleid, cliën-
teel, inbedding in de externe omgeving, …

De organisatie maakt ook kennis met procesmatig wer-
ken. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat, beide partijen 
oordelen dat een proces niet de geschikte methode is 
om aan de vraag tegemoet te komen en dat er gekozen 
wordt voor een andere samenwerkingsvorm (bv een 
vorming, een project, …).

Quickscan
De Quickscan is een korte bevraging die aan de hand 
van een aantal stellingen een ruwe stand van zaken om-
trent interculturaliteit binnen de organisatie biedt. Deze 
tool laat ook toe bepaalde verschillen in ervaring tus-
sen bv medewerkerniveau, 
coördinatorniveau  en direc-
tieniveau duidelijk te stellen. 
De procesbegeleider krijgt 
zo zicht op weerstanden en 
drempels maar eveneens op 
openheid en bereidheid tot 
medewerking binnen de or-
ganisatie en waar deze zich situeren. 

Enkele mogelijke vragen uit de quickscan:

1. Ik heb voldoende leden uit minderheidsgroepen of 
interculturele organisaties als directe klant.

2. Mijn organisatie zou meer inspanningen moeten le-
veren om leden uit etnisch culturele minderheden 
te bereiken 

3. Mijn organisatie is in staat om een aanbod creëren 
voor elke burger, ook voor etnisch-culturele minder-
heden. 

4. Ik beschik over voldoende interculturele vaardig-
heden voor de hulpverlening/dienstverlening naar 
etnisch-culturele minderheden toe.

5. In mijn organisatie zouden meer mensen van et-
nisch-culturele minderheden moeten werken.

6. Het beleid in mijn organisatie heeft aandacht voor 

interculturaliteit.
7. Ik ben bereid om mijn werkwijze aan te passen om 

mijn dienst beter af te stemmen op cliënten uit et-
nisch-culturele minderheden. 

PLANNINGSFASE 

Tijdens de planningsfase werkt de organisatie samen 
met de procesbegeleider aan de opmaak van een actie-
plan tot interculturalisering. De procesbegeleider maakt 
tijdens deze fase bij voorkeur gebruik van enkele vaste 
methodieken zoals Diabolo en de Coachingsmatrix. 
Deze fase eindigt als het actieplan is opgesteld en de 
uitvoeringsovereenkomst is getekend.

Diabolo
Diabolo is een spel, ontwikkeld om een team de moge-
lijkheid te geven om beelden rond interculturalisering 
expliciet te maken binnen de context van hun organisa-
tie. Diabolo wil de betrokkenheid, het draagvlak verho-
gen om werk te maken van diversiteit binnen de orga-
nisatie. Diabolo helpt ons focussen op hoe en wanneer 
we aandacht gaan schenken aan verschil of gelijkheid in 
onze organisatie. Vanuit concrete vraagstukken denken 
we na over welk beleid we willen gaan voeren. 

De situatieschetsen die besproken worden zijn steeds 
opgesteld op maat van de organisatie. 

Enkele voorbeelden: 
•	 Een	 collega	 vertelt	
jou dat hij het zinvol vindt 
om de voorstellingsfolder 
van jouw organisatie te ver-
talen in de meest voorko-
mende contacttalen. Wat is 

jouw reactie?
•	 Een	cliënt	geeft	in	de	wachtkamer	een	racistisch	op-

merking. Wat is jouw reactie?
•	 Een	stagiaire	vraag	jou	wat	je	ervan	denkt	als	ze	een	

hoofddoek zou dragen tijden haar werk. 
•	 Eén	van	de	sollicitanten	is	nieuwkomer	in	België.	Hij	

spreek nog niet zo goed Nederlands maar heeft wel 
ervaring met hulpverlening. Zou jij hem aannemen? 

Coachingsmatrix
De coachingsmatrix is een methodiek om doelgericht 
met een team een actieplan te ontwikkelen. Tijdens de 
coachingsmatrix wordt het team bevraagd wat zij de be-
langrijkste feiten vinden met betrekking tot diversiteit en 
hun organisatie, hun aanbod en het personeel. Nadien 
wordt gezocht welke van deze feiten mogelijke proble-
men vormen. Als je de problemen positief benoemt kom 
je al gauw tot doelstellingen waarna het zoekt kan naar 

Iemand is niet alleen van Russische origine, 
maar ook zoon van, Belg, leerling in een school, 

lid of supporter van een voetbalclub. 
Het hangt van de situatie af welke 

identiteit het belangrijkste is.
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kers volgende problemen uit het feitenmateriaal:
•	 We	 kennen	 het	 netwerk	 van	 (zelf )organisaties	 die	

werken met ECM in de stad niet genoeg. 
•	 We	weten	niet	welke	drempel	ECM	jongeren	erva-

ren en hoe we ze kunnen wegwerken
•	 We	hebben	weinig	interculturele	competenties.
•	 Er		is	een	gebrek	aan	visie	en	beleid	rond	diversiteit	

binnen de organisatie 

Stap 3 en 4: Doelstelling en Acties (een greep uit het actie-
plan)

ACTIEFASE

Tijdens deze fase wordt het actieplan uitgevoerd. Een 
3-tal keer per jaar wordt er tijdens een voortgangsge-
sprekken het actieplan overlopen. De acties en het effect 
op de situatie wordt geëvalueerd. Er wordt ook gekeken 
of het zinvol is de actie te verankeren en hoe we dat best 
kunnen doen.

Mogelijk activiteiten in het interculturalisatieproces zijn:

Deskundigheidsbevordering
Een training Interculturele competentie is een actie die 
in verschillende actieplannen terug te vinden is. Deze 
training ondersteunt de capaciteiten van mensen om 
relaties met culturele anderen te verbeteren en hun blik 
op de wereld te verbreden. Werken aan interculturele 

Procesbegeleiding naar Interculturalisering 

realistische en haalbare acties per doelstelling.

Een beknopt voorbeeld van een coachingsmatrix uit een 
organisatie die werkt met jongeren.

Stap 1 Verzamelen van de feiten
De belangrijkste feiten mbt medewerkers en diversiteit
•	 Het	personeel	heeft	‘goesting’	om	rond	diversiteit	te	

werken.
•	 Het	is	een	jong	team.	
•	 Geen	andere	nationaliteiten	in	team.	
•	 Beperkte	talenkennis	binnen	het	team.	
•	 Eén	medewerker	heeft	vorming	gevolgd:	

‘gezinnen en opvoeding in migratiecon-
text’.

De belangrijkste feiten mbt  de organisatie, het 
aanbod en diversiteit
•	 Er	is	geen	specifiek	beleid	rond	diversiteit.
•	 Alle	info	(vorming,	visitekaartjes,	acties,…)	

en hulpverlening is in het Nederlands.
•	 We	 maken	 gratis	 gebruik	 van	 tolken-

dienst.
•	 Momenteel	 is	 er	 een	 fusiebeweging;	 	 di-

versiteit is geen prioriteit voor het beleid.

De belangrijkste feiten mbt het cliëntenteel en 
diversiteit
•	 Er	 zijn	 	 veel	 verschillende	nationaliteiten	

aanwezig in de regio.
•	 De	diversiteit	in	de	regio	is	niet	altijd	zicht-

baar.
•	 Er	zijn	weinig	aanmeldingen	vanuit	ECM.
•	 Er	is	instroom	vanuit	OKAN.
•	 Jongeren	 uit	 ECM	 komen	 wel	 binnen,	

maar minder snel voor begeleiding.
•	 Bereik	van	ECM	vooral	jongens.

Stap 2: mogelijke problemen
Na een boeiende discussie verzamelden de medewer-

Doelen Acties Wie Timing

We willen onze 
kennis over ECM 

verhogen

Vorming volgen Team ism ODiCe doorlopend

Behoeftepeiling 
organiseren binnen 

het team (of bij 
doelgroep?)

ODiCe Begin werkjaar

Willen meer aan-
sluiting en voeling 

bij ECM

Op regelmatige ba-
sis participeren in 
de leefwereld van 

deze jongeren

Alle medewerkers Doorlopend

We willen meer 
ondersteuning 

(algemeen) in het 
werken met ECM

Opstarten van een 
intervisiegroep in 

de regio
Medewerker ism 

ODiCe

Om de 3 maand
Ondersteunings-
vraag van mede-
werkers in kaart 

brengen
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competenties staat gelijk aan werken aan professiona-
lisering. Professionalisering is niet alleen in belang van 
de allochtone cliënt maar komt de hulpverlener en de 
organisatie ten goede. 

Daarnaast kan ook vorming gevolgd worden over bij-
voorbeeld gezinscontexten van gezinnen met een mi-
gratiegeschiedenis of kan er bijvoorbeeld een intervisie 
georganiseerd worden tussen collega’s.

methodiekontwikkeling, aanpassen procedures en 
werkwijze in het primaire proces.
Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om in een bepaalde do-
cumenten te vertalen of en een regio duidelijke afspra-
ken te maken rond de hulpverlening van Niet Begeleide 
Minderjarigen. 

Andere mogelijke acties
•	 Personeelsbeleid,	aanpassen	procedures	rond	wer-

ving, selectie, functioneringsgesprekken, etc.
•	 Toegankelijkheid,	verlagen	van	de	drempel	voor	al-

lochtone cliënten en verbeteren samenwerking met 
verwijzers.

•	 Registratie	en	beleidsinformatie,	om	te	kunnen	be-
schikken over indicatoren om het interculturalisatie-
proces te monitoren. 

•	 Opmaken	van	een	Omgevingsanalyse.	

NAZORG 

Indien de samenwerking voor procesbegeleiding werd 
beëindigd, blijven adviesvragen, intervisies of ad hoc ac-
ties nog altijd mogelijk. Ze worden ad hoc aangevraagd. 

Visuele voorstelling procesbegeleiding

BIJHORENDE HANDELINGSPRINCIPES

Om duurzame resultaten te kunnen halen in een pro-
cesbegeleiding is het nodig om te vertrekken vanuit de 
volgende handelingsprincipes: 
Op zoek gaan naar dialoog 
Tijdens de procesbegeleiding nemen organisaties niet 
zomaar standpunten in. Ze maken niet zomaar keuzes. 
Ze gaan in gesprek, in interactie, met elkaar en met an-
deren. Ze toetsen hun visie aan concrete situaties. Ze le-
ren van elkaar en van anderen. Niemand dringt z’n me-
ning of visie op aan de ander. Dialogen voeren ze open. 
Er is ruimte voor uitwisseling, onderhandeling en voor 
conflict. Het opzoeken van dialoog betekent niet dat al-
les onderhandelbaar is. Er zijn ook ‘niet-onderhandelba-
re’ wetten. 
 
We gaan in dialoog, in interactie met : 
•	 de	verschillende	belanghebbenden	in	het	proces,	
•	 de	partner(s)	waarmee	we	werken,	
•	 de	doelgroep	met	wie	/	voor	wie	we	werken,	en	de	
•	 de	 bestuursorganen	waar	we	mee	 te	maken	 heb-

ben: raad van bestuur,  (lokale) beleidsmakers, ad-
ministratie,

•	 onze	collega’s	op	het	werk.

Inclusief denken en handelen
Met inclusief denken en handelen willen we uitgaan van 
wat mensen gemeenschappelijk hebben in plaats van 
wat hen van elkaar onderscheidt, bijvoorbeeld etniciteit. 
Zo spreken we liever over jongeren in plaats van alloch-
tone jongeren. 
Ook wanneer er functionele redenen zijn om mensen 
en groepen specifiek te benaderen omwille van hun 
etnisch-culturele herkomst,  blijft het inclusief denken 

van tel. Als we problemen analyseren en zoeken naar 
oplossingen, zoeken we naar zaken die ze gemeen 
hebben met andere mensen en groepen.

Inclusief denken vertrekt van de gelijkwaardigheid 
van elk individu en elke groep. Het geeft de verschei-
denheid onder mensen maximale kansen. Het bete-
kent: 

INTERESSE?

Organisaties die vragen hebben of werk willen ma-
ken van interculturalisering kunnen in Oost-Vlaande-
ren terecht bij ODiCe (www.odice.be)

Heb je interesse en is je organisatie gelegen in een 
andere regio kan je eens contact opnemen met het 
Kruispunt Migratie en Integratie (www.kruispuntmi.
be)
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Procesbegeleiding naar Interculturalisering 

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Stijn Tondeur
Procesbegeleider interculturalisering

ODiCe vzw
Oost-Vlaams Diversiteitscentrum
team Welzijn & Procesbegeleiding
Dok Noord 4d001 -- 9000 Gent
t 09 267 68 11 (direct)
t 09 267 66 40 (algemeen)
www. odice.be
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Jeugdbelevenissen

Bang

Ik ben bang
Voor deze wereld,

Voor wat mij nog te wachten staat.

Bang
Op elk uur van de dag

Elke minuut
Zelfs elke seconde.

Bang
Dat ik nog meer kwets, teleurstel,

Afgewezen te worden.

Bang
Voor de pijn,

Mijn pijn,
Maar vooral de pijn die ik hen bezorg.

Ik ben bang,
Om verder te gaan,

Waar ik misschien weer een fout maak.

Ik ben bang,
Van al mijn fouten,
Van mijn verleden

Dat zich over mij meester maakt.

Ik ben bang
Van het donker

En de stilte
Die mij omsluit.

Bang
Voor vriendschap,

Voor liefde,
Om te vertrouwen

En dan weer de dieperik in geduwd te worden.

Bang
Voor het leven,
Voor de hulp,

Dat ik weer dichtklap.

Ik,
Ik denk,

Dat ik eindelijk weet
Wat er mij scheelt,

Ik ben bang,
Voor mezelf,
Van mezelf.

Patty
Dit gedicht is van Patty.  Dit meisje heeft een tijd in vzw Stappen 
doorgebracht.  Deze gedichten werden geschreven in 2006 en wer-
den gebundeld in een kleine persoonlijke uitgave. 
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hersenspinselHans Paredis | vzw De Patio, De Kerseboom | Brugge

De voorbije maanden deed zich met een verrassende 
regelmaat een aantal maal hetzelfde verschijnsel voor: 
jongeren die een tijdje geleden begeleid werden door 
onze dienst doken op in  andere voorzieningen in de bij-
zondere jeugdzorg waarmee we samenwerken. Niet als 
cliënt maar als stagiair of medewerker. 
Chapeau voor deze moedige jonge mensen.
Een vriendin van me heeft hetzelfde parcours afgelegd. 
Na een geschiedenis in de bijzondere jeugdbijstand 
met uithuisplaatsing, vatte ze studies in de mensweten-
schappen aan en rondde die met succes af. Ondertus-
sen werkt ze al sinds jaar en dag als begeleidster in de 
bijzondere jeugdbijstand (of in de integrale jeugdhulp, 
zoals we nu moeten zeggen).
Ze geeft aan dat het niet evident is om met die achter-
grond in de sector te werken. Zo vindt ze nog steeds dat 
haar collega’s het  zich niet ten volle kunnen voorstellen 
wat het betekent om niet thuis te kunnen op groeien, 
zeker als broers of zussen dat wel kunnen. Je ontwikkelt 
andere waarden en normen, andere gewoontes dan de 
rest van je gezin. Je bouwt geen gemeenschappelijke 
geschiedenis op en dat speelt je levenslang parten. Het 
bepaalt je gevoelsmatig , maar ook in het heel gewone 
contact met je dichte familie. Als je bijvoorbeeld je fa-
milie ziet en er wordt gepraat over jeugdherinneringen, 
ben je vaak de enige die er niet over kan meepraten.
En ook in het samenwerken met collega’s is het hierdoor 
moeilijk om open en expliciet te communiceren over 
dit thema. Mijn vriendin vertelt bijvoorbeeld dat haar 
collega’s op team soms ongenuanceerd vertellen over 

het gedrag van cliënten. Ze denkt dan soms:  ‘Hey, mijn 
moeder doet vaak ook zo’, maar vindt niet de moed om 
rechtstreeks tegen het discours op het team in te gaan. 
Steeds kiest ze ervoor om te zwijgen en inwendig het 
gebrek aan nuance bij haar collega’s te relativeren en te 
kaderen binnen hun engagement om het beste te willen 
voor de jongeren en kinderen. Via indirecte tussenkom-
sten probeert ze de toon op het team bij te sturen, haar 
eigen gevoel blijft onbesproken.
Vandaar … nogmaals een dikke chapeau voor deze 
moedige jonge mensen, voor hun engagement, voor 
hun rechtstreekse en onrechtstreekse feedback vanuit 
hun achtergrond en geschiedenis. Door wat ze zeggen 
en doen, maar misschien nog meer door wie ze zijn, zijn 
zij een ongelofelijke rijkdom voor de jeugdzorg en to-
nen zij aan collega’s en cliënten dat we in wezen allen 
dezelfde soort mensen zijn: mensen die worstelen met 
hetzelfde soort problemen en mensen die ze kunnen 
overwinnen.

AUTEUR EN CONTACTGEGEVENS

Hans Paredis
vzw De Patio
afdeling De Kerseboom
Stijn Streuvelsstraat 48
8000 Brugge
050/33 32 09
hansparedis@depatiovzw.be



agora •  jaargang 30 • nr. 3 • September 2014 57

Verwerking van Persoonsgegevens

Lydwine Huizinga | Steunpunt Jeugdhulp | Brussel boekbespreking

Met het nieuwe Decreet Integrale Jeugdhulp wordt er 
een reeks gegevensstromen uitgebreid. Eén van die ge-
gevensstromen gaat over gegevens uit het rijksregister. 
Jeugdhulpaanbieders wisselen elektronische gegevens 
uit en dienen daarom een veiligheidsconsulent aan te 
duiden die waakt over het veiligheidsbeleid.

Inzicht in een aantal begrippen uit de Privacywet is hier-
voor onontbeerlijk. Wat verstaan we bijvoorbeeld on-
der persoonsgegevens? Wat houdt het verwerken van 
persoonsgegevens in? Wie is er verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens en met welke ba-
sisprincipes dient de verantwoordelijke voor de verwer-
king rekening te houden? En last but not least; welke rol 
heeft een veiligheidsconsulent te vervullen en hoe ziet 
zijn takenpakket er uit?

Het is voor veel voorzieningen niet evident om boven-
staande vragen te beantwoorden en aan de slag te gaan 
met deze materie. Steunpunt Jeugdhulp leidt daarom in 
opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn het pro-
ject ‘ICT veiligheidsbeleid voor de voorzieningen van de 
bijzondere jeugdbijstand’. Via informatiesessies en vor-
mingen begeleiden we voorzieningen. Een toegankelijk 
antwoord op bovenstaande vragen is terug te vinden in 
de presentatie van de informatiesessies op de website 
van Steunpunt Jeugdhulp. 

Degenen die op zoek zijn naar meer informatie over rele-
vante wetgeving kunnen het boek ‘Verwerking van Per-
soonsgegevens’ van Prof. Frankie Schram raadplegen. 
Dit boek wordt omschreven als ‘een eenvoudig en prak-
tisch basiswerk voor al wie regelmatig met persoonlijke 
data in aanraking komt.

Prof. Schram stelt de volgende vragen centraal:
•	 Op	wie	is	de	privacywetgeving	van	toepassing?
•	 Wat	zijn	de	voorwaarden	voor	verwerking?
•	 Welke	rechten	kan	de	betrokkene	uitoefenen?
•	 Welke	 verplichtingen	 rusten	 op	 de	 verantwoorde-

lijke van de verwerking?
•	 Hoe	werkt	de	Privacycommissie?
•	 Wat	 doet	 de	 Vlaamse	 toezichtcommissie	 voor	 het	

bestuurlijk elektronisch gegevensverkeer?

Ter beantwoording van deze vragen vangt het boek aan 
met een analyse van de fundamentele rechten en speci-
fieke internationale en Europese wetgeving. Gezien de 
complexiteit van de materie is het een beknopte weer-
gave. Voor niet-juristen is het echter wel een uitdaging 
om de vrij droge stijl te volgen en is de tekst niet zo een-
voudig als op de achterflap wordt aangekondigd. Het 
derde hoofdstuk is toegankelijker opgebouwd en inte-
ressant voor diegenen die meer achtergrond informatie 
zoeken over de Privacywet. De wet wordt stapsgewijs 
geanalyseerd, waarbij bovenstaande vragen op heldere 
wijze worden beantwoord. 

Hoewel de ‘Verwerking van persoonsgegevens’ niet al-
tijd zo eenvoudig weg leest als de achterflap belooft, 
biedt het een goede verdieping op de presentatie van 
de informatiesessies die Steunpunt Jeugdhulp organi-
seert en hiermee een aanrader voor voorzieningen die 
meer willen weten over de regelgeving m.b.t. het veilig-
heidsbeleid waaraan zij moeten voldoen. 

REfERENTIE BOEk:
Schram, F. (2013). Verwerking van persoonsgegevens. 
Politeia: Brussel. 
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kORZyBSkI INSTITUUT EN INfORmANT SLAAN HANDEN IN ELkAAR

De recente evoluties in de jeugdhulp en de keuze van de Ondersteuningscentra Jeugd-
zorg om ‘oplossingsgericht werken’ als overkoepelende pijler te nemen, brengen heel wat 
nieuwsgierigheid rond dit thema met zich mee.  
Wat weinig mensen weten is dat Vlaanderen met het Korzybski Instituut een internationaal 
gerenommeerd centrum heeft op het vlak van oplossingsgericht werken. 
Met Dr. Luc Isebaert , Dr. Myriam Le Fevere de ten Hove en Erwin De Bisscop heeft Korzybski 
echte pioniers van de oplossingsgerichte beweging in huis . 
Daarenboven telt het Korzybski instituut bij haar buitenlandse staf en gastsprekers alle gro-
te namen uit het Solution Focused werken. Wijlen Steve De Shazer en Insoo Kim Berg waren 
vriend aan huis en vandaag de dag kan je er nog steeds les komen volgen met autoriteiten 
zoals o.a. Ben Furman, Andrew Turnell, Barry duncan, Matthew Selekman, yvonne Dolan, 

Betty-Alice Erickson (dochter van Milton Erickson) en vele anderen.
 
Om in te gaan op de vele vragen uit het werkveld slaan Informant en Kor-
zybski-International de handen in elkaar om jullie een, in Vlaanderen, uniek 
opleidingsaanbod aan te bieden.
  
Internationaal Certificaat van Practitioner in de ‘Oplossingsgerichte Begelei-
ding en Pedagogiek’
Een opleidingstraject op maat voor jeugdhulpverleners die zich willen be-
kwamen in het oplossingsgericht werken.
We bieden een programma ‘à la carte’ gebaseerd op concrete behoeften 
uit de jeugdhulp. De Korzybski lesstijl is interactief, doorspekt met oefenin-
gen, inbreng van eigen casussen en supervisie/intervisie. Regelmatig zijn er 
workshops met deelnemers uit diverse sectoren waardoor we ook oefenen op het multidisciplinaire aspect van de inte-
grale jeugdhulp.
Je kan de workshops vrijblijvend los van elkaar volgen. Voor elke workshop-dag die je volgt, krijg je een attestatie. 
Verzamel je 12 van deze attestaties dan kan je een portfolio indienen waarmee je het Internationaal Certificaat van prac-
titioner in de ‘Oplossingsgerichte Begeleiding en Pedagogiek’ (IASTI-certificaat) behaalt.

Je krijgt de ruimte om je attestaties te sprokkelen over diverse academiejaren waardoor de jaarlijkse tijdsinvestering voor 
jezelf en je dienst minimaal is en je bovendien kan genieten van de afwisseling in het aanbod dat jaarlijks kan variëren.
Heb je honger naar meer?Dan kan je met dit certificaat en na het volgen van een 4-daags brugtraject in overleg met 
Korzybski, aansluiten bij het 2de jaar van de 4-jarige opleiding die ingericht wordt door het Korzybski Instituut. 

Meer info en inschrijven:
www.jo-in.be
Johan Moreels
0486/933.824
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PROGRAmmA

09.00u
Onthaal

09.30u
Inleiding

09.40u
Awel ik zie het niet meer zitten
•	 Een	schat	aan	belevingsinformatie! 

Sibille DECLERCQ (Awel)
•	 Analyse	van	chatgesprekken,	emails	en	forum-

berichten over suïcide 
Eva DUMON (Eenheid voor Zelfmoordon-
derzoek, UGent en Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie)

10.20u
Wat nu? Vier verdiepende reacties
•	 Signalen	en	inschatting:	Zelfmoordlijn	1813 

Kirsten PAUWELS (Centrum ter Preventie van 
Zelfdoding)

•	 Zorg	voor	Suïcidepogers	 
Rita VANHOVE (Zorg voor Suïcidepogers)

•	 Niet-gespecialiseerde	organisatie:	gezinsonder-
steuning 
Christel VERHAS en Hilde DE WEIRDT (Gezins-
bond)

•	 Online-hulpverlening	 
Itte VAN HECKE (Steunpunt Algemeen Welzijns-
werk)

10.50
Aan de slag! Vijf Ronde Tafels

11.50u
Reflecterende afsluiting vanuit de kinderrechtenbril   
Bruno VANOBBERGEN (Kinderrechtencommissaris)

12.00u
Informele nabeschouwing met een hapje en drankje
Inschrijven is gratis maar noodzakelijk,
voor 4 oktober 2014:
Katrien.Herbots@keki.be
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De partners van het zorgtraject justitiële jongeren nodigen u uit op de 5de Actorenvergadering:

DESTRUCTIEf GEDRAG
ROEP Om VERBINDING ?

6 OkTOBER 2014

Justitiële jongeren met een psychiatrische problema-
tiek stellen vaak destructief gedrag, tegenover ande-
ren en tegenover zichzelf. Hoe gaan de Intensieve Be-
handeleenheden (IBE’s) daarmee om? Welke betekenis 
wordt er aan gegeven? Hoe wordt dit geïntegreerd in 
de behandeling?

De IBE’s geven een stevige voorzet. U wordt uitgeno-
digd om mee te denken.

VOOR WIE
We richten ons vooral op mensen die werken met justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek uit Oost- en 
West-Vlaanderen.

WORkSHOPS

•	 Verbale	en	instrumentele	agressie:	aan	de	slag	met	de	valkuil	van	gewenning	–	Yidam	(PC	Gent	Sleidinge)
•	 Van	macht	naar	kracht:	begeleiding	van	gezinnen	bij	oudermishandeling	-	De	Branding	(PC	Caritas)
•	 Het	belang	van	herstel	na	agressie:	herstelgericht	werken	als	krachtbron	om	samen	verder	op	pad	te	gaan	-	De	Patio	

(PZH Familie)
U kan twee van de drie workshops volgen. Bij de inschrijving geeft u uw voorkeur door.

PROGRAmmA

De Actorenvergadering vindt plaats op maandag 6 oktober van 13.00 tot 17.00 in PC Caritas (Caritasstraat 76, Melle).
13.00:  Onthaal
13.30:  Justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek: een landschap in ontwikkeling (Lies Vandemaele,  
 brugfunctie)
13.50:  1ste workshop (yidam/ De Branding/ De Patio)
15.00:  Tijd voor ontmoeting
15.30:  2de workshop (yidam/ De Branding/ De Patio)
16.40:  Casusoverleg Forensisch Zorgtraject: verleden, heden, toekomst (Cedric Kemseke, coördinator)

INSCHRIJVEN

Het aantal plaatsen is beperkt. Betalen is niet nodig maar inschrijven wel.
Dat kan tot 19 september via www.brugfunctie.be.

aankondigingen
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Alle info op www.jo-in.be of www.facebook.com/informant.vorming

informanT

WERkVLOER

Niet vervulde basisbehoeften
Gent – 16/9 en 21/10

Hoe hou ik het hoofd koel als administratief medewer-
ker? 
Gent – 19/9 en 3/10

Circulaire vragen stellen
Gent – 26/9

Hechting in gezinsrelationeel perspectief
Antwerpen – 7 en 21/10, 4/11

Mijn stem in ons verhaal. KID OK Kit
Schilde -  14/10

Frans voor VAPH
Gent – 17/10, 4 en 21/11

Grenzen aan taal
Gent – 23/10 en 20/11

Oplossingsgericht werken
Gent – 5/11, 2, 3 en 18/12

Werken met groepen
Merelbeke – 5, 6 en 7/11 + terugkom

Verhoog je werkkracht als begeleider
Antwerpen – 7 en 14/11

Verbindend communiceren
Gent – 13/11 en 1/12

De context voorbije
Brussel – 20, 21, 28/11 en 4/12

Praktijkdag KOPP
Gent – 5/12

Trainen van sociale vaardigheden
Gent – 10, 11 en 12/12 en 2/3/15

Werken aan psycho fysieke weerbaarheid
Gent – 15, 16, 17/12 + terugkom

LEIDING

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Gent – 30/9 en 14/10

Iedereen coacht!
Gent – 2 en 16/10

Samen de lijnen uitzetten
Antwerpen – 2 en 16/10, 6/11

Ontbijtsessie ‘storytelling’
Gent – 5/12

VTO…van leren naar implementeren
Gent - 15/1 en 13/2

Aan de slag met kwaliteitszorg
Gent – 26/2 en 26/3

Basismodule ‘leiden en coachen’
Gent – 6 en 27/3, 24/4 en 22/5
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