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Casemanagement actueel 

• Projectgroepen te Leuven, Asse (Klara Smout) en Brussel 
(Brustar netwerk)

• Netwerkoverleg

• Organisatie



Projectgroepen
Doelgroep:  

Voor HULPVERLENERS die ONDERSTEUNING vanuit andere sectoren wensen in het werken met 

JONGEREN die VAST dreigen te LOPEN in de HULPVERLENING

Doelstelling: NAADLOZE ZORG ondersteunen en stimuleren, door:

- Optimaliseren samenwerking tussen verschillende sectoren

- Wachtlijsten inkorten

- Doelgerichte doorverwijzing

- Vermijden van breuken in het hulpverleningstraject

- Responsabiliseren van de bestaande hulpverlening wanneer ze hun grenzen bereiken



Projectgroepen
- Frequentie:  om de 6 weken

- Methodiek:

- CASUSOVERLEG over JONGEREN met HULPVERLENERS van de 4 SECTOREN

- Nadruk op INTERSECTORAAL SAMENWERKEN

- AANKLAMPEND (de jongeren blijven opvolgen in het samenwerkingsproject)

- Op de projectgroepen zijn (10 tot 15)  hulpverleners aanwezig van de 4 sectoren die  
expertise kunnen geven vanuit de sector = tweedelijnsintervisie

- In 2015: 12 nieuwe dossiers en 3 FU besprekingen tijdens 7 Projectgroepen in Leuven



Netwerkoverleg
Instroom verliep via de Projectgroepen, nu ook rechtstreeks

Na de verhalen, insteken, bekommernissen, vragen, verwachtingen van de deelnemers aan het 
netwerkoverleg:

Doel van het overleg: verbinden! Er is een engagement om dit te doen!

Realiteit: versnippering !

• Fragmentaire informatie
• Beïnvloedingen op elkaar
• De verschillende hulpverleningskaders en –structuren
• De talen van de hulpverleners
• De verwachtingen naar elkaar toe

Operationalisatie: methodisch onderbouwen van het engagement



Wat faciliteert samenwerken?
• Een expliciet geformuleerd gemeenschappelijk doel: 

‘In het belang van de ontwikkeling van deze jongere’
• Toekomstgericht werken

• Binnen de mogelijkheden van werken:
• Van iedereen apart ( draagkracht/draaglast)

• Van allemaal samen ( de gemeenschappelijkheid als toegevoegde waarde)

• Een overlegorganisator die het overleg organiseert en leidt

• Afspraken op de vergadering

• Mogelijkheid tot feed- back

• Verslaggeving en opvolging

• Vasthouden en volhouden



Welke meerwaarde verwoorden de 
deelnemers?
• Streven naar consensus via het verwoorden van de verschillen

• Het ganse gezin betrekken en beveiligen

• Begrip voor ieders standpunt bevorderen

• Meer zicht op de dynamieken in het systeem

• Organisatie, verslag maken, beslissen

• Neutraliteit en onpartijdigheid van de organisator
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