
ZORGCOORDINATIE

Het netwerk van kinderen en jongeren
met zorgnoden bestaat uit de naaste

omgeving maar meestal ook uit
verschillende hulpverleners. 

Deze zorgnetwerken worden op de proef
gesteld en kunnen erg complex zijn. 

Hoe complexer het netwerk en de
zorgvraag, hoe meer nood aan coördinatie

van dit netwerk. 
Daarom is bijkomende zorgcoördinatie die

netwerkversterkend en krachtgericht
werkt soms ook aangewezen. Maar welke
soorten zorgcoördinatie bestaan er? Waar

vind je ze en hoe vraag je ze aan?

B I J  K I N D E R E N  E N  J O N G E R E N
I N  V L A A M S - B R A B A N T

Eigen Kracht Conferentie
(Burgerinitiatief EKC)

Cliëntoverleg Jeugdhulp        
 (Agentschap Opgroeien)

18+ Ronde Tafels van team continuïteit

(Agentschap Opgroeien)

Casemanagement                

 (GGJeugdNET YUNECO)

JE KAN BEROEP DOEN OP
door een externe en neutrale
facilitator
met als doel samen met het
kind, de jongere, de naaste
omgeving en/of hulpverlening
tot één zorgplan te komen 
waarbij het kind of de jongere
centraal staat 
en het kind, de jongere en/of de
opvoedingsverantwoordelijke
aanwezig is op het zorgoverleg

HEB JIJ NOOD AAN
ZORGCOÖRDINATIE VOOR

EEN KIND OF JONGERE?

Deze folder geeft 
een overzicht van het aanbod

krachtgerichte zorgcoördinatie 
in Vlaams-Brabant 

en wil hulpverleners 
een leidraad bieden 

bij de keuze van zorgcoördinatie 
voor een kind of jongere. 



Zorgoverleg: overleg met als doel zorgcoördinatie
Zorgcoördinatie: afstemmen van zorg
Facilitator: persoon die zorgcoördinatie in goede banen leidt
Naaste omgeving: vrienden, familie en andere personen die voor het kind/de jongere belangrijk zijn in het traject
Opvoedingsverantwoordelijke: personen die mee instaan voor de opvoeding
Hulpverlening: alle nodige hulpverleners 
Zorgnetwerk: hulpverleners en naaste omgeving
Zorgplan: document waarin voortgang en afspraken van de zorgcoördinatie worden vastgelegd

*Het aanbod van EKC, Cliëntoverleg Jeugdhulp en Ronde Tafels Jongvolwassenen is ook beschikbaar in Brussel. 
**Verduidelijking van terminologie:

Een burgerinitiatief voor  kinderen en
jongeren (0-25j) dat ondersteuning
biedt door opgeleide vrijwillige
facilitators. EKC gaat hierbij uit van de
krachten bij de kinderen en jongeren én
in hun naaste omgeving. Er wordt
samen met de kinderen en jongeren en
de door hun gekozen personen uit het
netwerk tijdens een zorgoverleg een
zorgplan gemaakt dat een antwoord
geeft op de hulpvraag.

Zorgoverleg waarbij kinderen en
jongeren (0-25j), hun netwerk en
hulpverleners, samen komen tot een
gedeelde visie over de te verlenen hulp,
de hulp meer op elkaar afstemmen en
de continuïteit ervan bewaken.
Een facilitator leidt het gesprek in goede
banen en zorgt ervoor dat alle afspraken
concreet worden vertaald in een
zorgplan. Het aanbod kan in elke fase
van het hulpverleningsproces.

Zorgoverleg voor jongvolwassenen 
 (17-25j) met als doel het bouwen van
een zorgnetwerk rond de jongere –
zowel formeel als informeel – om
breuken te vermijden in het 
 hulpverleningstraject bij de overgang
naar volwassenheid. Ronde tafels
worden georganiseerd wanneer
niemand anders aan zet is. 
De facilitator legt actief contact met
VAPH, OCMW, CGG of andere relevante
partners in de jeugdhulp of
volwassenhulp. 

Ondersteuning van kinderen en
jongeren (0-23j) bij complexe en
langdurige geestelijke gezondheids-
zorg. Het doel is het motiveren,
toeleiden en coördineren naar gepaste
zorg via het installeren van een
zorgnetwerk.
De voornaamste werkmethode hierbij is
de organisatie van zorgoverleg met alle
betrokkenen. Een facilitator volgt het
volledig zorgtraject op.

016/66 60 00
act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be
www.jeugdhulp.be/professionelen/thema
s/continuiteit/rondetafels-
jongvolwasenen

yunecocare.halle-vilvoorde@yuneco.be
yunecocare.hageland@yuneco.be
www.yuneco.be/bouwstenen-
care/casemanagement

AANBOD

AANMELDEN
Contactformulier via
www.eigenkrachtcentrale.be

016/66 60 00 of mail naar
act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be

Aanmeldingsformulier via
www.yuneco.be/aanmelden-care (optie
casemanagement)

016/66 60 00 of aanvraagformulier  via
www.jeugdhulp.be/professionelen/thema
s/continuiteit/clientoverleg

TRAJECTDUUR

2 à 5 uur 

Gemiddeld 6 zorgoverleggen per jaar in
combinatie met gesprekken met het
kind/de jongere en hun gezin.

Opmaak, coördinatie en langdurige
opvolging van een zorgplan binnen de
context jeugdhulp  en volwassen
hulpverlening.

Opmaak, coördinatie en langdurige
opvolging van een zorgplan binnen de
context GGZ.

Gemiddeld 1 tot 3 zorgoverleggen
  

Gemiddeld 6 afspraken

CLIENTOVERLEGCLIENTOVERLEG
JEUGDHULPJEUGDHULP

CASEMANAGEMENTCASEMANAGEMENT
YUNECOYUNECO

RONDE TAFELSRONDE TAFELS
JONGVOLWASSENENJONGVOLWASSENEN

Opmaak en coördinatie van een
zorgplan. 

Activering en coördinatie van een
zorgplan met de naaste omgeving.TROEF

EIGEN KRACHTEIGEN KRACHT
CONFERENTIECONFERENTIE

3-4 maanden 

Variërend naar tempo van het gezin/
kind/jongereFREQUENTIE

DUUR OVERLEG 2 uur 

1-6 maanden

2 uur

1 maand tot 3 jaar 

90 minuten

3 maanden tot 3 jaar

AANMELDER
Kind, jongere, opvoedings-
verantwoordelijke of de hulpverlener
(mits toestemming)

Kind, jongere, opvoedings-
verantwoordelijke of de hulpverlener
(mits toestemming)

Jongvolwassene en/of hulpverlener
(mits toestemming)

Hulpverlener (mits toestemming)

CONTACT

0489/45 54 13
info@eigenkrachtcentrale.be
www.eigenkrachtcentrale.be 

016/66 60 00
act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be
www.jeugdhulp.be/professionelen/thema
s/continuiteit/clientoverleg
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