
UITBREIDING

R E C H T S T R E E K S  T O E G A N K E L I J K E  
J E U G D H U L P

H A G E L A N D



NAAR EEN SNELLERE, PREVENTIEVE EN 
MEER SAMENHANGENDE JEUGDHULP
Uitbreiding rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: 15 miljoen euro voor 15 regionale 
samenwerkingsverbanden

Verwachtingen:

1. 1 Gezin 1 Plan uitwerken en de hulpvraag binnen de maand beantwoorden

2. Op jaarbasis minstens 200 gezinnen ondersteunen

3. Snelle toegang tot het aanbod vanuit de gemandateerde voorzieningen, door het 

maken van volumeafspraken

4. Afspraken met crisismeldpunt van de regio, om om te gaan met dringende en 

gevaarlijke situaties

5. Afstemming met het netwerk GGZ K&J (Yuneco)



DRIE NETWERKEN IN VLAAMS-BRABANT 
EN BRUSSEL
 Keuze in IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) voor drie kwetsbare regio’s in 

Vlaams-Brabant en Brussel:

 Brussel (kernpartner CAW Brussel): 
“Sonja Erteejee”

 Hageland (kernpartner CGG Vlaams Brabant-Oost):
 “Jeugdhulp Hageland”

 Asse, Meise en Vilvoorde (kernpartner contextbegeleidingsdienst Radar):
“1 Gezin 1 Plan Asse Meise Vilvoorde”

 Regio Zuidwest-Brabant, regio Druivenstreek en regio Leuven zijn niet opgenomen

 Aangrenzend aan regio Hageland zijn volgende samenwerkingsverbanden actief: 

 Trefplaats Jeugdhulp Kempen (gemeenten: Turnhout, Herentals, Mol, Geel, Arendonk, Oud-Turnhout, Dessel, Balen, Meerhout, 

Laakdal, Herselt en Olen) 

 Trawant (gemeenten: Aartselaar, Berlaar, Boechout, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Edegem, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Hove, 

Lier, Lint, Mechelen, Mortsel, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek), 



1 Jeugdhulp Westhoek 6 Krachtgerichte RT Waas & Dender 11 Voor- en Noorderkempen

2 Midden West-Vlaanderen 7 Regio Stad Antwerpen 12 Trefplaats Jeugdhulp Kempen

3 Konekti 8 Trawant 13 Gezin Centraal Noord-Limburg

4 RTJ De Tafels 9 RTJ Asse-Meise-Vilvoorde 14 Plantrekkers

5 Samen 1 Plan Gent 10 Sonja Erteejee 15 Jeugdhulp Hageland



KERNDOELEN  
 Eén gezin, één plan:

 Een gemeenschappelijk plan maken, in en met het gezin

 Het gezin houdt de regie in handen

 Netwerk rond gezin betrekken

 Met inbegrip van alle levensdomeinen zoals werk, school, vrije tijd, enz. (Wraparound Care 

methodiek)

 Versterken van eigen krachten

 Inzet op continuïteit van de hulp

Op maat van de cliënt

 In samenwerking met bestaande netwerken

Herstelgericht en krachtgericht werken



LAAGDREMPELIG ONTHAAL OP 
WARME PLEKKEN
 We bouwen aan een laagdrempelig onthaal op warme plekken (vb. Huis van het 

Kind):

 Teamleden komen langs of zijn in de buurt bij zorgen en mogelijke hulpvragen

 We helpen om noden en bezorgdheden te vertalen in hulpvragen

 We zoeken partners voor laagdrempelige hulp aan gezinnen

 Het team kan de samenwerking van diensten in de plaatselijke netwerken 

afstemmen op de noden van een gezin

 Voor CLB’s zijn scholen de warme plekken waar vragen en noden vertaald worden in 

zorg en hulp

Het team Jeugdhulp Hageland biedt aan de warme plekken consultatieve 

ondersteuning



S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D  
J E U G D H U L P  H A G E L A N D

H A G E L A N D



SAMENWERKINGSVERBAND 
JEUGDHULP HAGELAND
• Organogram samenwerkingsverband 

– CGG-Vlaams-Brabant Oost

– Resonans

– CAW

– CKG De Schommel

– VK Vlaams-Brabant

– Amber

– Combo MFC

– De Wissel

– Huize Levensruimte

– Huize Sint-Vincentius

– Sporen

• We zijn gestart op 01/11/2018



Brede instap - CLB, CAW, K&G  “Warme onthaalplekken”
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GEZINSCOACHING
 Tijdelijke zorgcoördinatie

 Complexe problematieken op verschillende levensdomeinen

 Samen met en naast het gezin en het eigen netwerk (Wraparound Care)

 Gezinsplan staat centraal

 Focus op eigen oplossingen van het gezin

 Vergroten van eigen kracht en probleemoplossend vermogen

 Waar nodig in samenwerking met professionele netwerk

 Bij voorkeur bij de gezinnen thuis



DE GEZINSCOACH ALS ONDERSTEUNER

 Ondersteunt het gezin in het tot stand komen en verwezenlijken van hun gezinsplan

 Bewaakt de eigen regie van het gezin: richtinggevend voor de inhoud, het tempo en de prioritering 

van de doelen

 Werkt verbindend tussen betrokken (vertrouwens)personen en (professionele) partners

 Coördineert de uitvoering van het gezinsplan

 Organiseert regelmatig overlegmomenten met het gezin en alle betrokken partners

 Zet zowel bestaande als nieuwe hulpverlening in waarbij krachtgerichte benadering centraal staat

 Draagt maximaal zorg voor transparante communicatie en gegevensbeheer



UITBREIDING SPECIFIEK AANBOD
 ELP (eerstelijnspsycholoog):

 Kortdurende generalistische psychologische begeleiding

 Krachtgerichte interventies die kaderen binnen het gezinsplan

 Verhogen van inzicht in problemen, versterken van copingvaardigheden en emotieregulatie

 Verbeteren van zelfredzaamheid, veerkracht en herstel van autonomie

 Drempelverlagend voor kwetsbare groepen

 Groepsaanbod en psycho-educatie

 Aanbod voor kinderen en jongeren

 ELP-functie
Brede psychosociale ondersteuning – laagdrempelig en kort bij de mensen - door alle partners van 

het samenwerkingsverband en de brede instap gedragen. Ook de gezinscoaches zelf nemen hier 

een rol in op - samenwerking met zorgverleners verzekeren en uitbouwen van lokaal zorgnetwerk

 Bijkomende capaciteit door uitbreiding bestaand aanbod

 Psychotherapie – CGG

 Kortdurend ervaringstraject – Alba

 Integrale begeleiding – Resonans

 Mobiele behandelingsgerichte contextbegeleiding – Amber



C O N C R E T E  W E R K I N G

H A G E L A N D



WELKE GEZINNEN KOMEN IN AANMERKING?

 De minderjarige is wettelijke of feitelijke inwoner van regio Hageland

(= 20 gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, 

Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, 

Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw)

 Het gezin heeft één of meerdere kinderen (jonger dan 18j), of kindje op komst

 Het gezin heeft hulpvragen op meerdere levensdomeinen

 We richten ons voornamelijk tot gezinnen die (nog) geen gebruik maken van niet-

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

 Momenteel geen gezinnen waar betrokkenheid tolken vereist is



WIE KAN AANMELDEN?

 In de opstartfase:

 Via partnerorganisaties

 Afspraken met betrokken partners 

Samenwerkingstrajecten worden uitgewerkt met OSD, VK en crisismeldpunt

Momenteel kunnen ook verwijzers uit de brede instap aanmelden: CLB, CAW, Kind en 

Gezin, Huizen van het Kind, OCMW's,…

Gezinnen kunnen zelf niet rechtstreeks aanmelden

Telefoonnummer coördinator Gert Van der Meiren: 0490 / 644 450



WELKE INFORMATIE GEEFT DE 
AANMELDER DOOR?

Naam, voornaam en RR van de minderjarige kinderen 

Feitelijke verblijfplaats

Aantal kinderen in het gezin

De omgangstaal van het gezin

Op welke levensdomeinen er vragen zijn (inschatting van aanmelder op moment van 

aanmelding)



WE VERWACHTEN VAN DE 
AANMELDER DAT :

 Het gezin op de hoogte is en instemt met de aanmelding bij Jeugdhulp Hageland

 Het gezin wordt geïnformeerd over de werking van Jeugdhulp Hageland

 De aanmelder zorgt voor verbinding en blijft betrokken bij het traject. Het gezin gaat 

akkoord met de betrokkenheid van de aanmelder

 Het gezin op de wachtlijst van de aanmelder of andere wachtlijsten blijft staan (indien 

van toepassing)



VOORBEREIDING VAN HET 
KENNISMAKINGSGESPREK
De verwijzer…

Plant het gezinsgesprek met het gezin en de gezinscoaches

Bevraagt het gezin over de plaats waar het gesprek kan doorgaan

Deelt aan het gezin mee dat er vanuit JHH verwacht wordt dat de verwijzer aanwezig is 

bij het kennismakingsgesprek

Bevraagt welke gezinsleden aanwezig kunnen zijn bij het kennismakingsgesprek

Gaat na of het gezin nog een andere (vertrouwens)persoon wil uitnodigen op dit gesprek

Deelt aan het gezin mee dat we met 2 gezinscoaches komen voor het 

kennismakingsgesprek

 Informeert het gezin over het doel van het kennismakingsgesprek

Legt aan het gezin uit dat het een vrijblijvend gesprek is

 Informeert het gezin dat zij op de wachtlijst blijven staan van de organisatie van de 

aanmelder (indien van toepassing)



HET KENNISMAKINGSGESPREK

Na de aanmelding wordt binnen de 7 dagen contact met de aanmelder opgenomen voor 

het plannen van een kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek wordt zo spoedig mogelijk gepland met het gezin, de verwijzer 

en de gezinscoaches

De gezinscoach modereert het gesprek

Centraal staat wederzijdse kennismaking. Het eerste gesprek is een ‘ontmoeting’

De verwijzer omschrijft de reden van de doorverwijzing

Na het kennismakingsgesprek volgt een korte nabespreking binnen ons team. Als zowel 

het team als het gezin een meerwaarde ziet in een traject, wordt de samenwerking gestart



VERDER VERLOOP GEZINSCOACHING
 Binnen de maand wordt een ontwerp van gezinsplan opgemaakt met het gezin 

(=streefdoel)

 Dit gezinsplan is concreet en beschrijft wie wat doet. Er wordt een gezinsteam 

samengesteld met de leden van het gezin, de gezinscoach en vertegenwoordigers uit 

het sociale en professionele netwerk

 Samen volgen zij de uitvoering van het gezinsplan op en stellen bij waar nodig

 Aanvankelijk zit de gezinscoach het gezinsteam voor, maar het doel is om zich steeds 

meer terug te trekken en de eigen kracht van het gezin te vergroten

 De gezinscoach neemt afscheid als het gezin of het gezinsteam weer zelf verder kan 

omdat het voldoende overzicht, regie en steun heeft en noden voldoende worden 

aangepakt

 Als het gezin op een later moment opnieuw hulpvragen heeft, kunnen zij rechtstreeks 

contact opnemen met de gezinscoach



PRAKTISCHE ASPECTEN

De frequentie van gesprekken is variabel (afhankelijk van noden, wensen en 

draagkracht van het gezin en agenda’s)

De duur van een ondersteuningstraject is sterk afhankelijk van de gezinssituatie en de 

hulpvragen

De dienstverlening is gratis
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Dank voor jullie 

aandacht.

Zijn er nog 

vragen of feedback? 


