Template Programma Intersectoraal Consult en Liaison

1. Naam: YUNECO Crosslink
2. Netwerking in functie van het programma Intersectoraal Consult en Liaison
De doelstelling van het programma Intersectoraal Consult en Liaison (ISCL) werd eerst voorgesteld op
de YUNECO stuurgroep en nadien op het eerste YUNECO netwerkforum, dat 80 inschrijvingen telde
van (intersectorale) hulpverleners uit de provincie Vlaams-Brabant.
Een eerste brainstorm over het programma vond plaats in een beperkte werkgroep. Dit leverde een
voorlopig plan op dat werd voorgesteld op een 2e bredere werkgroep, waarop relevante stakeholders
werden uitgenodigd. Het plan werd verder uitgewerkt met de stuurgroep en bekrachtigd op het
beheerscomité. Na de feedback van de IKW boog de netwerkstuurgroep zich opnieuw over het voorstel
te herdenken en om de nodige verduidelijkingen en aanpassingen aan te leveren.
Overlegmomenten:
Netwerkstuurgroep

Werkgroep ISCL

Netwerkforum

Beheerscomité

11.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

24.02.2016

15.02.2016

19.02.2016

29.02.2016
21.03.2016

Samenstelling Werkgroep ISCL: zie bijlage 1.
Samenwerking andere sectoren: De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit andere sectoren van
de jeugdhulp is inmiddels een evidentie geworden op de vergaderingen van het Netwerk. Bestaande
good-practices qua intersectorale intervisie en expertise-uitwisseling werden specifiek in kaart gebracht.
Er zaten vertegenwoordigers van het VAPH, BJZ en CLB. Ook vertegenwoordigers van bestaande
expertisesteunpunten waren aanwezig (SEN, Kennisplein).
Specifieke doelgroepen en transitieleeftijd: voor elke specifieke doelgroep (infants, KOPP/KOAP,
mentale beperking, justitieel, verslaving, ADHD) werden kernactoren uit de provincie uitgenodigd. Ook
de coördinatoren van de netwerken 107 en vertegenwoordiging van VDIP1 werden gevraagd.
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Inspraak Jongeren & Context: er is systematisch vertegenwoordiging van de Werkgroep DENK HalleVilvoorde-Leuven aan alle vergaderingen. De provinciale medewerkers van het familieplatform GGZ en
ZitStil werden uitgenodigd. De ervaringsdeskundigen pleitten vooral voor een gerichte gids naar
kwaliteitsvolle informatie online over specifieke problematieken, over zelfhulptools en over het
hulpverleningsaanbod. Zij benadrukten het belang van tijdig intersectoraal overleg en uitwisseling en
van een geïntegreerde werking bij complexe situaties. Zij leverden zelf veel (via het web) toegankelijke
informatie aan en literatuur vanuit het perspectief van gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg 2.

3. Huidig aanbod Consult en Liaisonactiviteiten in Vlaams-Brabant
Er bestaat in de provincie Vlaams-Brabant een gediversifieerd aanbod aan specifieke expertise en
opleiding, zowel vanuit de GGZ als de sectoren van de Integrale Jeugdhulp.
Vele YUNECO-partners hebben een aanbod/participatie aan inter- of supervisie ontwikkeld, soms ad
hoc, soms structureel. In bijlage 2 lijsten we de bestaande fora voor expertise-uitwisseling op,
gebundeld per doelgroep. Bijna alle partners van YUNECO bieden onder een of andere vorm opleiding
aan en/of zijn bereid hun expertise te delen in en buiten het netwerk op vraag van een andere
(intersectorale) partner.
We hielden een enquête bij alle partners en maakten een overzicht per type aangeboden liaisonactiviteit
(zie bijlage 3). Deze samenvatting toont meteen dat bijna iedereen bijna alle vormen in meer of mindere
mate aanbiedt. Ontbrekende namen hebben mogelijks meer te maken met non-respons op de enquête
dan met afwezigheid van het aanbod.
Tijdens de inventarisatiegesprekken kwamen we tot volgende vaststellingen:


dat er een grote wens was om meer van elkaars werking te kennen



dat de overtuiging heerste dat er veel van elkaar te leren valt binnen de GGZ en intersectoraal



dat het aanbod qua specifieke deskundigheid in de provincie weliswaar zeer groot en gevarieerd is,
maar dat het overzicht ontbreekt



dat er geen wegen bestaan om ad hoc gericht intervisie of supervisie vanuit elkaars werking te
zoeken



dat opleidingsmogelijkheden allerhande zeker nog te weinig bekend, onderbenut en/of te weinig
toegankelijk zijn



dat in het verlengde van het intersectoraal casusoverleg (LiNK, Psy-MDO, PPO) vaak
casusoverschrijdende intervisie en wederzijdse expertise-uitwisseling en vorming plaatsvindt tot
grote tevredenheid van de deelnemers



dat sommige GGZ-expertise exporteerbaar is naar andere settings, maar andere niet omdat die ook
de hele context waarin die plaatsvindt nodig heeft
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dat wisselleren tot grote voldoening leidt, vooral om meer inzage te krijgen in elkaars werking

Een greep uit de aangereikte goede voorbeelden:
Bannink, F. & Haan, R. (2016). Beterweters. Van lastige naar optimale interacties in de (g)gz.. Boom, Amsterdam
Klaassen H.W. (2014). Bondgenoten. Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken.
Boom, Amsterdam
www.CCE.nl voor leren uit casussen
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dat er een groot gemis ervaren wordt aan (residentiële) kinderpsychiatrische deskundigheid tijdens
intersectorale intervisie

4. Missie en Visie.
Missie
Om de algemene missie van YUNECO te realiseren is de doelstelling van het programma Crosslink om
zoveel mogelijk als lerend netwerk3 te fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis
en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.
YUNECO Crosslink wil GGZ-kennis delen met partners in de eerste lijn en andere sectoren om hen te
versterken in hun aanbod aan jongeren met psychische en psychiatrische problemen en hun
preventieve vaardigheden te vergroten. YUNECO Crosslink wil inzetten op (intersectorale) kennisdeling
vanuit de overtuiging dat die zal leiden tot kruisbestuiving, tot een snellere verspreiding van
praktijkervaring en een vlottere probleemoplossing. Het wil maximaal de partners van het netwerk laten
kennis nemen van de werking en methodieken in andere sectoren en dit aanbod wederzijds faciliteren.

Visie
Elke sector, elke organisatie, elke hulpverlener draagt specifieke en unieke kennis en vaardigheden in
zich4, die de resultante zijn van opleiding, permanente vorming, ervaringsleren, creativiteit en innovatie.
In de dynamiek van de verschillende sectoren en bij verschillende partners werden diverse
specialisaties en vernieuwende modaliteiten ontwikkeld die niet altijd gekend zijn buiten de organisatie.
We willen inkijk creëren in de diverse hulpverleningssettings, -programma’s en werkwijzen, om te komen
tot expertise-uitwisseling en wederzijdse bevruchting. We willen de methodiek van intersectorale casusoverstijgende intervisie breed inzetten om tot praktijkgerichte kennisdeling te komen. Het doel is niet
noodzakelijk

om

te

komen

tot

blending.

We

willen

eerder

nieuwe

combinaties

van

hulpverleningsmodules creëren, “dwars-denken” laten groeien en bruggen bouwen of verbreden, terwijl
zich parallel een toename van kennis en respect voor ieders aanbod ontwikkelt. Daarnaast willen we
gericht expertise aanbieden omtrent GGZ in het algemeen en over specifieke doelgroepen in het
bijzonder, vanuit de gespecialiseerde zorg aan andere (ook intersectorale) partners die ermee te maken
hebben in hun doelgroep met als doel de draagkracht t.a.v. de jongeren met GGZ-problemen te
versterken en (primaire en secundaire) preventieve acties te ontwikkelen. Dit kan onder de vorm van
opleiding (workshops, trainingen, seminaries, studiedagen), consulten (eenmalige ad-hoc adviezen) en
liaisonactiviteiten (meer systematische adviesverlening).
Het netwerk wil ook verbinden tussen mensen met ervaringskennis en die met wetenschappelijke en/of
professionele kennis, met een grote bereidheid tot het inzetten van de meerwaarde van
ervaringsdeskundigen bij intervisie en opleiding.
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http://www.innovatiefaandeslag.be/tool/lerend-netwerk
Uiteraard zijn sommige organisaties meer als opleidingscentrum ontwikkeld en hebben die een groter aanbod aan
opleidingsmodules, maar we kiezen bewust voor de waarde en het delen van ALLE vormen van kennis, ook ervaringskennis
4
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5. Beschrijving van het programma Intersectoraal Consult en Liaison
5.1. Inhoudelijke ontwikkeling
In navolging met de Gids5 worden volgende acties beoogd met dit activiteitenprogramma: (1)
Intersectorale expertise-uitwisseling, inter- en supervisie; (2) liaison naar de gezondheidszorg; (3)
aandacht voor specifieke doelgroepen waarvoor intersectorale en/of liaisonwerking noodzakelijk is:
KOPP/KOAP, jongeren met een justitieel profiel, jongeren met verslavingsproblemen en kinderen 0-6
jaar; en (4) we willen graag nog een bijzondere aandachtsgroep toevoegen: kinderen en jongeren die
recent zijn geïmmigreerd en/of als vluchteling in onze provincie zijn toegekomen.
Voor de realisatie van specifieke liaisonactiviteiten m.b.t. ADHD verwijzen we naar het aparte voorstel.
Aan het einde van het werkjaar van de ADHD-referentiepersoon zal de bestendiging van deze
liaisonactiviteiten worden ingevoegd bij het takenpakket van de kruispuntverantwoordelijke (zie
hieronder).

5.1.1. Bouwstenen van het programma YUNECO Crosslink
Om het programma te realiseren besloot YUNECO tot de uitbouw van een Vlaams-Brabants kruispunt
voor expertise-uitwisseling dat voorziet in:
(1) een provinciaal opleidingspunt dat informatie verzamelt en verstrekt,

sensibiliseert, en

opleidings- en kennisdelingsvragen recruteert en oriënteert. Het richt zich naar eerstelijns- en
(intersectoraal) gespecialiseerde hulpverleners in de provincie. Door bundeling van alle informatie
op één zoekplek, mét fysieke aanspreekbaarheid en coördinatie, zal de toegankelijkheid van de
provinciale GGZ-expertise voor eenieder sterk vergroten. Yuneco Crosslink wil een draaischijf
worden voor kennisuitwisseling in de provincie via volgende modaliteiten:
a. Kennis- en informatieverstrekking. De werkwijze van SEN6 en andere steunpunten van
de

Vlaamse

Overheid

is

sterk

inspirerend.

De

gemeenschappelijke

website

www.kennisplein.be biedt een rijkdom aan (downloadbare) informatie over specifieke
thema’s. Eerder dan nog een nieuwe parallelle tool te ontwikkelen, willen we vanuit
YUNECO meewerken aan de verdere ontwikkeling van deze informatiebank, door (1)
hulpverleners in onze regio er naartoe te leiden en (2) kennisdragers in onze provincie te
stimuleren om kwaliteitsvolle informatie aan te leveren aan het kennisplein.
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Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, hoofdstuk 3.2.2. Activiteitenprogramma 2.
Intersectoraal Consult en Liaison en Acties 10, 11 en 25.
Actie 10 = de GGZ en de gezondheids- en welzijnszorg investeren in wederzijdse intervisie en supervisie, permanente vorming
of specifieke opleidingen op team-, organisatie- en netwerkniveau, evenals in (internationale) stages, workshops,
personeelsuitwisseling.
Actie 11 = door de GGZ wordt voorzien in een snelle en doeltreffende liaisonfunctie o.a. naar huisartsen, schoolartsen, pediaters
en de spoed-, PAAZ- en pediatriediensten van de algemene ziekenhuizen, vooral in functie van urgente hulpvragen.
Actie 25 = er wordt geïnvesteerd in een intersectorale consult- en liaisonfunctie voor kinderen van ouders met psychische
problemen,in het algemeen en naar de GGZ voor volwassenen in het bijzonder.
6
SEN = Steunpunt Expertisenetwerken, een vzw die samen met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt jeugdhulp en
Mentalis het Kennisplein heeft opgericht: www.kennisplein.be ; het kennisplein is opgezet als een Vlaams, neutraal en
intersectoraal kennisdelingsplatform,dat kwaliteitsvolle informatie, kennis en expertise heeft en wil delen
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b. Kruispunt opleiding en vorming. Elke organisatie investeert in de vorming van haar
medewerkers. Vaak impliceert dit een zoektocht naar een gewenst aanbod en een
belangrijke investering van middelen. YUNECO Crosslink wil een actieve rol opnemen in
de coördinatie van vraag- en aanbod van opleiding binnen de provincie. Via deze
draaischijffunctie kunnen vormers en opleiders beschikbare modules en workshops
aanbieden en vragers kunnen aankloppen op zoek naar de juiste knowhow. De Yunecopartners hebben zich er ook toe geëngageerd om interne opleidingen in de toekomst zoveel
mogelijk over organisaties en sectoren heen toegankelijk te maken. Via het kruispunt
kunnen de opleidingen afgekondigd en opengesteld worden voor deelnemers buiten de
organisatie en kunnen initiatieven ontstaan tot intersectorale planning van opleiding en
vorming waar wenselijk of nodig, gezien we vaststellen dat dezelfde thema’s veelal actueel
zijn. Yuneco Crosslink wordt echter niet enkel een marktforum of passieve informatiezuil
voor intersectorale kennisdeling, maar zal vraag en aanbod actief bewerken en op elkaar
afstemmen zodat synergieën maximaal kunnen benut worden. Het Yuneco Crosslink
opleidingspunt zal een actieve drijfveer vormen om de GGZ-expertise, die overdraagbaar
is naar de eerste lijn en andere sectoren, en tussen de GGZ partners ter beschikking te
stellen.
De kruispuntverantwoordelijke doet jaarlijks een enquête over de nood aan GGZ-kennis en
kunde in de eerste lijn en in de belendende sectoren en stelt aan de hand daarvan een
vormingsplan op door actieve recrutering van modules. Daarnaast onderhoudt hij/zij de
opleidingsmarkt die toegankelijk is voor vraag en aanbod.
c.

Wisselleren. Het project “Vreemdgaan”7 in Oost-Vlaanderen zal als voorbeeld fungeren
voor de integratie van deze methodiek in YUNECO Crosslink. De Vlaams-Brabantse
organisaties kunnen een vacature posten op de wisselleermarkt en naar een interessante
uitwisseling op zoek gaan. De gewoonte van wisselleren zal actief gepromoot worden
gezien het een erg organische vorm van inkijk in elkaars werking is die de samenwerking
duurzaam faciliteert.
De kruispuntverantwoordelijke zal dus wisselleerplaats recruteren over de sectoren heen
en vragers en aanbieders met elkaar in contact brengen.

d. Sensibiliseren. Yuneco Crosslink zal via elektronische flashberichten oproepen tot
specifieke aandacht voor bepaalde kwetsbare doelgroepen en nuttige en handzame
informatie, die aangeleverd wordt vanuit de kenniskringen (zie verder) actief verspreiden.
De kruispuntverantwoordelijke stimuleert de kenniskringen tot het aanreiken van deze
informatie.
e. Psychewijzer. Yuneco zal vanuit het steunpunt meewerken aan de verdere uitbouw van
Psychewijzer, de portaalsite GGZ van Vlaams-Brabant8

7
8

www.projectvreemgaan.be
www.psychewijzer.be
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(2) YUNECO kenniskringen, waarin mensen willen samenwerken rond bepaalde onderwerpen. De
kenniskring is een methodiek, die hetzij via samenwerking met het kennisplein kan gerealiseerd
worden, hetzij ook provinciaal vanuit de kruispuntverantwoordelijke (via expertise-overdracht vanuit
het kennisplein) kan aangestuurd worden. Op het voorbereidend overleg omtrent dit programma
werd met de medewerkers van het kennisplein afgesproken dat we de keuze tussen beide wegen
verder met hen zouden uitwerken. We willen minstens voor elke specifieke doelgroep (zie verder),
maar ook voor andere doelgroepen zoals bv. psychose of autisme, een provinciale kenniskring
installeren. Een kenniskring is een afgesloten digitale omgeving waarin mensen samen aan de slag
gaan rond een specifiek thema of project9. Binnen de kenniskring kan gebruik gemaakt worden van
tools als: discussieforum, prikbord, gedeelde kalender, samen schrijven aan documenten,
databanken uitbouwen, projecten plannen, enz.
De Yuneco kenniskringen zullen uiteraard ook fysieke ontmoetingen hebben, waarbij ze tot een
gezamenlijk actieplan voor onderlinge kennisdeling en het aanreiken van expertise aan de andere
sectoren kunnen komen. Elke kenniskring zal met ondersteuning van de kruispuntverantwoordelijke
een duidelijk actieplan voor het komende jaar uitzetten (zie verder).
(3) Een consultdesk10 voor ad-hoc advies aan hulpverleners zoals die in Vlaams-Brabant al bestaat
voor volwassenen. De consultdesk is een telefonische adviesfunctie, die wordt aangeboden aan
hulpverleners die kampen met vragen over psychische en psychiatrische problemen bij hun cliënten
of patiënten. Langs de hulpdesk kunnen professionelen rechtstreeks met experten in de jeugd-GGZ
verbonden worden. Het doel van de consultdesk is om hulpverleners te versterken, zodat ze zelf de
regie van de zorg kunnen behouden en snel antwoord krijgen op hun vragen. De consultdesk
probeert op die manier onnodige verwijzingen te vermijden en draagt zo bij aan de
vermaatschappelijking van de zorg. Gedurende specifieke momenten zullen experten rechtstreeks
bereikbaar zijn. De betrachting is om naast een consultfunctie voor algemene jeugd-GGZ-vragen
ook voor de specifieke doelgroepen een consultmoment te voorzien. Voor suïcidepreventie wordt
via de consultdesk verwezen naar de bestaande expertise van de zelfmoordlijn11. Jongeren zelf
zullen verwezen worden naar de jongerentelefoon AWEL12 en ouders naar de opvoedingslijn13.
Voorbeeld van een consultdesk GGZ-Jeugd YUNECO:

Consultdesk YUNECO 10-12u
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Algemeen

KOPP-KOAP

Algemeen

Infantpsychiatrie

ADHD

Verslaving

Forensische

Vluchtelingen

Vrijdag
Algemeen

9

www.kennisplein.be
www.consultdeskggz.be
11
www.zelfmoord1813.be
12
www.awel.be
13
http://groeimee.be/opvoedingslijn
10
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(4) Intersectorale intervisie. Casusoverschrijdende, thematische, kwaliteitsvolle intersectorale
intervisie, zoals de voorbije jaren projectmatig voorzien door LiNK 14 willen we graag structureel
inbouwen onder de vorm van een gerichte inhoudelijke samenwerking tussen de partners in de IJH
en de Geestelijke Gezondheidszorg. De doelstelling is om te komen tot 2-maandelijkse (6x/jaar)
samenkomsten (Crossgroepen) voor vaste vertegenwoordigers – hulpverleners- uit diverse
jeugdsectoren om inhoudelijke knelpunten en good practices te bespreken. Naast deze
overkoepelende

intervisies

zullen

uiteraard

ook

in

de

respectievelijke

kenniskringen

intervisiemomenten voor de specifieke doelgroepen worden voorzien of thema’s vanuit deze
kenniskringen door de kruispuntverantwoordelijke toegeleid worden naar de algemene
intervisiemomenten.
Al deze modaliteiten zullen gebundeld worden in het kruispunt.

5.1.2. Specifieke doelgroepen
YUNECO Crosslink zal zich richten naar alle jongeren in de provincie, maar er gaat specifieke aandacht
uit naar enkele belangrijke doelgroepen. YUNECO wil de specifieke expertise die zich in de provincie
heeft ontwikkeld m.b.t. deze doelgroepen (zie bijlage 2) ondersteunen in de verdere uitbouw en
verspreiding van kennis en vaardigheden via de modaliteiten die door Yuneco Crosslink worden
aangeboden (zie 5.1.2.). Zo zullen er (1) specifieke intersectorale kenniskringen m.b.t. elk van deze
doelgroepen worden opgericht en ondersteund, (2) zal er bijzondere aandacht besteed worden aan
opleiding en vorming m.b.t. deze doelgroepen via het opleidingskruispunt, (3) zal gestimuleerd worden
tot wisselleren in de bestaande initiatieven met dit aanbod zodat deze good-practices kunnen groeien
op andere plaatsen in de provincie; (4) zullen sensibiliseringsacties ook vooral gericht zijn naar deze
doelgroepen, (5) zal er een consultdeskmoment voorzien worden voor elke doelgroep en (6) zullen deze
doelgroepen regelmatig het thema zijn van de intervisies die in de regio’s georganiseerd worden, met
participatie van experten vanuit de specifieke kenniskring. Voor elke specifieke doelgroep wordt
geïnvesteerd in een mobiele expert die ter plaatse kunnen gaan in de organisaties voor specifieke
supervisie. Zij zullen uiteraard ook aan de specifieke kenniskring deelnemen.

Voor volgende doelgroepen zal een jaaractieplan worden opgesteld in de schoot van de betreffende
kenniskring. De respectievelijke doelstellingen in het actieplan per doelgroep kunnen erg verschillend
zijn en we geven telkens een voorbeeld, geïnspireerd door de brainstorm in de werkgroep:
1. Infants, peuters en kleuters (0-6 jaar). Recent ontstonden heel wat jonge initiatieven voor
deze doelgroep in de provincie. De kenniskring kan helpen in de zoektocht naar optimale
overlegstructuren en snelle kennisdeling van de gehanteerde methodieken. Kind en gezin en
de huizen van het Kind hebben een zeer uitgebreide ervaring met wervende, educatieve en
preventieve acties voor kinderen en gezinnen. Ze beschikken over een uitgebreide databank
aan sprekers en vormingsaanbod en een schat aan educatief materiaal. In Leuven werken we
14

http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/LiNK
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vanuit Yuneco reeds samen met de Huizen van het Kind in het project “Warme steden”, dat
inzet op geestelijke gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren van 0-24 jaar. Wij
zullen dus zeker verder de handen in mekaar slaan om complementariteit te realiseren in het
aanbod van Yuneco Crosslink en de Huizen van het Kind om tot een ideale wederzijdse
uitwisseling van expertise-aanbod te komen. Zodra de kruispuntmedewerker is aangesteld zal
zij/hij contact leggen met de respectievelijke Huizen van het Kind uit de provincie (21 locaties)
om tot werkafspraken te komen.
2. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP). Er bestaan
evidence based preventieve modules voor KOPP/KOAP, gekend en toegepast in een aantal
voorzieningen in de provincie. Dit aanbod dient meer beschikbaar te komen en er moet verder
gesensibiliseerd worden voor de toeleiding er naartoe.
3. Jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen.
Een specifieke kenniskring, waaraan politie, consulenten van de jeugdrechtbank, hulpverleners
uit de forensische en reguliere jeugdpsychiatrie, uit de voorzieningen van Welzijnszorg en
VAPH aan deelnemen kan instaan voor de intervisie omtrent thema’s als agressiehantering,
rehabilitatieprojecten, time-outafspraken, enz.
4. Jongeren met een verslavingsproblematiek. Expertisedeling tussen de actoren werkzaamin
de verslavingszorg voor jongeren kan leiden tot bruikbare adviezen aan de reguliere
zorgverleners, zodat niet alle jongeren op het gespecialiseerde aanbod beroep moeten doen.
5. Kinderen en jongeren die recent zijn geïmmigreerd en/of als vluchteling in Vlaams-Brabant
zijn aangekomen. Een klein zorgcircuit is zich voor deze doelgroep aan het ontwikkelen met
tijdelijke middelen toegekend aan enkele CGG, CAW en Praxis-P in samenwerking met vzw.
Solentra. Het opzetten van een psycho-educatief groepsprogramma voor reguliere GGZwerkers (naar het voorbeeld van Mindspring15) behoort tot de mogelijkheden van een te
ontwikkelen kenniskring.
6. Kinderen en jongeren met een ADHD-diagnose. Voor deze doelgroep verwijzen we naar de
aparte template.
7. Liaison naar gezondheidszorg. Alle kenniskringen en de activiteiten van Yuneco Crosslink
(via de modaliteiten van het opleidingskruispunt) moeten de versterking van de eerste lijns
gezondheidswerkers, inclusief huisartsen en pediaters) mee tot doel hebben. Uiteraard richt de
consultdesk zich ook tot hen.

5.2. Organisatorische ontwikkeling van YUNECO Crosslink
Het programma Intersectoraal consult en liaison wordt als volgt georganiseerd:

1. Het kruispunt. Het programma Yuneco Crosslink ontwikkelt zich als een bemande draaischijf
die de bouwstenen beschreven onder 5.1.1. gaat organiseren in samenwerking met de leden
van YUNECO. Het is de facto een bemand digitaal platform. De medewerkers (1,2 vte) die het
15

http://www.mindspring.be/nl/mind-spring
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platform vorm geven en beheren zijn thuis in het hele landschap van de jeugdhulp en in het
bijzonder in de GGZ. Zij zullen zich bekwamen in de methodieken van SEN en het kennisplein.
Ze zullen de vorming van de Vlaams-Brabantse kenniskringen stimuleren en begeleiden voor
alle specifieke doelgroepen en/of gewenste thema’s. Ze zullen de consultdesk installeren met
hulp van een aantal netwerkpartners met specifieke expertise. Ze voorzien in een actieve
draaischijf voor vraag en aanbod van vorming en opleiding, workshops, supervisie

en

wisselleren en zullen hiervoor een belangrijke promotierol opnemen. Zij zullen, op geleide van
de

kenniskringen,

praktijkaanwijzingen

gerichte
voor

de

sensibiliseringsacties
specifieke

doelgroepen.

opzetten
Zij

omtrent

zullen

belangrijke

kwaliteitsvolle

en

gemeenschapsgerichte intersectorale thematische intervisie plannen en organiseren de
samenkomsten van die arrondissementele intersectorale Crossgroepen. Ze zullen de
resulterende adviezen verspreiden onder de partners. Anders dan in de kenniskringen gaat het
hier om de reguliere hulpverleningspartners die elkaar ontmoeten om over knelpuntthema’s in
de zorgverlening tot intervisie te komen. Experten die nodig zijn op deze Crossgroepen en die
geen reguliere financiering kennen voor hun aanwezigheid zouden we graag willen kunnen
aanwezig stellen via aan expertvergoeding.
2. Voor de werking van het kruispunt is een goed functionerend digitaal platform nodig dat
voldoende dialoog kan aangaan met de bezoekers (geen ‘splinternet’) via interactieve
modaliteiten als een zoekfunctie, sharepoint, discussiefora, inlogsysteem, enz. Dit digitaal
platform dient dus gebruiksvriendelijk en doordacht ontwikkeld te worden. Het kan gerealiseerd
worden via de bestaande website van VLABO mits ombouw ervan zodat meer interactieve tools
gebruikt kunnen worden. Voor de realisatie van bovenstaand plan zal maximaal gebruik
gemaakt worden van bestaande webfora zoals het kennisplein en psychewijzer. De kosten
hiervoor worden opgenomen in bij de algemene werkingskosten.
3. YUNECO Crosslink zal investeren in mobiele expertfuncties die aansluiten bij de
kenniskringen voor de 5 specifieke doelgroepen: 0,2 vte mobiele functie voor 0-6j, KOPP,
verslaving, justitiële jongeren en vluchtelingen. Deze mobiele experten kunnen ter plaatse gaan
in de organisaties voor specifieke supervisie. De toebedeling van deze mobiele functies aan
doelgroepen zal jaar na jaar herbekeken worden. Ook de ADHD-referentiepersoon heeft deze
opdracht.
4. Ervaringsdeskundigen namen tot op heden deel aan alle Yuneco-bijeenkomsten. Hun
perspectief is een absolute meerwaarde gebleken en we willen er dan ook naar streven om op
alle Yuneco activiteiten in de toekomst ervaringsdeskundigen aanwezig te stellen. Dat betekent
dat we hen ook bij casusoverschrijdende intervisies en kenniskringen willen betrekken. Om
deze pool van ervaringsdeskundigen te kunnen organiseren, ondersteunen en een
gezamenlijke visie uit te werken willen we een medewerker 0.15vte vrijmaken om dit op zich te
nemen. Omdat we willen meebouwen aan een breder aanbod van ervaringsdeskundigen voor
intersectoraal consult en liaison willen we ook mee investeren in het beschikbare
ondersteunende aanbod voor de ervaringsdeskundigen in de provincie: de vzw DENK en de
Herstelacademie.
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5.3. Financiering van YUNECO Crosslink Vlaams-Brabant:
Beschikbare middelen voor Intersectoraal Consult en Liaison Vlaams-Brabant: 168.893 €

De middelen kunnen overgemaakt worden aan de residentiële partner in het netwerk, die de
netwerkfinanciën beheert: het UPC KU Leuven. Zij worden uiteraard besteed aan de functies die
opgenomen worden in het programma ISCL en doorgestort naar de respectievelijke werkgevers van
Crosslinkmedewerkers in het netwerk.
Contactgegevens: Gert.Peeters@upckuleuven.be
Dhr. G. Peeters, Administratief Manager
UPC-KU Leuven
Leuvense steenweg
3070 Kortenberg

5.4. Afstemming met lokale initiatieven
Partners, instellingen of diensten die een eigen aanbod van consult- en/of liaisonactivitetiten ontwikkeld
hebben zullen uiteraard aangemoedigd worden om die via Crosslink kenbaar te maken en in het netwerk
verder tot ontwikkeling te laten komen, maar uiteraard respecteren wij daarbij eenieders keuze en
snelheid.

6. Zelfevaluatie van het netwerk
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De functionaliteit van het programma kan afgemeten worden aan:
-

Is het Opleidingskruispunt operationeel:
o

Worden er opleidingsmomenten kenbaar gemaakt en aangevraagd (vraag en aanbod)

o

Worden de opleidingen en vorming intersectoraal gevolgd ?

o

Worden er vacatures voor wisselleren geplaatst (aanbod)

o

Vindt er intersectoraal wisselleren plaats ?

-

Werden er kenniskringen opgericht m.b.t. de specifieke doelgroepen ?

-

Is de consultdesk opgericht en wordt er gebruik gemaakt ?

-

Vonden de intersectorale intervisiegroepen plaats ?

-

Worden de vertegenwoordigers van de jongeren en hun context betrokken bij de opleiding en
vorming, bij de intervisie, bij de kenniskringen ?

7. Contactpersoon m.b.t. het programma YUNECO Crosslink
Ann Van der Speeten, 0492463842, ann.van.der.speeten@vlabo.be
Marina Danckaerts, 0486098517, marina.danckaerts@uzleuven.be

9. Opsomming bijlagen
Bijlage1: Samenstelling van de Werkgroep Programma Intersectoraal Consult en Liaison YUNECO
Bijlage 2: Bestaande fora voor (intersectorale) GGZ-expertise-uitwisseling in Vlaams-Brabant
Bijlage 3: Aanbod C&L Vlaams-Brabant volgens type
Bijlage 4: Overzicht begroting
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Bijlage 1:
Samenstelling van de Werkgroep Programma Intersectoraal Consult en Liaison YUNECO

Naam
Mark Neyens, voorzitter
Anja Jacobs
Anneleen Kerremans
Annelies Roosen
Charlotte Joossens
Christine Fransens
Kristien Clymans
Linda Elsoucht
Nadia Dewit
Remi Stegen
Veerle Bex
Mithymna Corke
Saskia Desmedt
Sarah Van Ransbeek
Elke Van Roie
Gert Vits
Elina Van Win
Danielle Deregt
Gunter De Kinder
Grite de Bondt
Guido Pieters
Mark Frederickx
Ann Van der Speeten
Marina Danckaerts

Vertegenwoordiger van
CGG Passant
CGG Vlaams Brabant Oost
CAR Antenne 3000
Kinderpsychiatrisch thuisteam KITT
CAR Zeplin
K-dienst UPC KU Leuven
DENK Halle-Vilvoorde
CGG Ahasverus
CAR DAT
IROJ Vlaams-Brabant
MSOC, MaPa
De Shelter
WAIMH Vlaanderen / Kleine K UPC KULeuven
Liaison Neonatologie UZ Leuven / MFC Terbank
Liaison Pediatrie UZ Leuven
CGG-VBO
SEN vzw
SEN vzw
LiNK – de Wissel
CLB-GO leuven
Coördinator Art 107 Vlaams-Brabant
Pathways Alexianen Tienen
Coördinatie YUNECO
Coördinatie YUNECO
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Bijlage 2:
Bestaande fora voor (intersectorale) GGZ-expertise-uitwisseling in Vlaams-Brabant

1. Intersectorale expertise-uitwisseling m.b.t. multiprobleemsituaties (actie 10). Er zijn 3
initiatieven van structurele intersectorale intervisie: PPO, LiNK en PSY-MDO (vroeger therapeutisch
project). Ze organiseren naast casusoverleg ook casus-overschrijdende expertise-uitwisseling:

-

PPO: Praktijkoverleg Problematische Opvoedingssituaties 16: Dit is intersectoraal anoniem
casusoverleg voor praktijkmedewerkers in de regionale netwerken Rechtstreeks Toegankelijke
jeugdhulp. Vanuit GGZ participeren vooral de CGG hieraan. De deelnemers aan het overleg
verlenen advies, maar zijn niet allen bij de casus betrokken.

-

PSY-MDO Halle-Vilvoorde en Leuven: Multidisciplinair overleg voor patiënten met een
langdurige en complexe psychiatrische problematiek. Een overlegorganisator kan voorzien in
een multidisciplinair overleg als aan de criteria wordt voldaan 17. Hier betreft het hoofdzakelijk
casusoverleg, maar parallel groeit uiteraard de interorganisationele kennis en kunde. Het PSYMDO wordt gefinancierd door het RIZIV.

-

LiNK: De missie van LiNK valt gedeeltelijk samen met die van YUNECO Crosslinklink. Naast
het bevorderen van intersectorale samenwerking op casusniveau wil LiNK ook een
sectoroverschrijdend lerend netwerk zijn dat kennisdeling en expertisebevordering tot doel
heeft.18. In de projectgroepen van LiNK wordt aan 2e lijns intervisie gedaan: gespecialiseerd en
sectoroverschrijdend nadenken over exemplarische casussen. Daarnaast worden ook
debatlunches rond specifieke thema’s georganiseerd. LiNK functioneerde de voorbije jaren op
projectfinanciering. Die loopt eind juni 2016 af.

2. Liaison en consult naar gezondheidszorg (actie 11). In het UZ Leuven vindt sinds de oprichting
van de kinder- en jeugdpsychiatrie in 1965 liaison plaats naar de pediatrie19 en naar neonatologie.
In PZ Sint-Annendael wordt liaison naar pediatrie in het AZ Diest verzorgd vanuit de
volwassenenpsychiatrie. In de 4 andere algemene ziekenhuizen van de provincie 20 bestaat dit
aanbod vooralsnog niet. Het CGG Passant biedt in samenwerking met andere partners onder de
vorm van een consultdesk 21 telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die
kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun volwassen cliënten of
patiënten; voor kinderen en jongeren bestaat dit aanbod nog niet.

16

Voorbeeld: http://www.desocialekaart.be/praktijkoverleg-problematische-opvoedingssituaties-asse-518343
Folder Multidisciplinair Overleg voor Personen met een Psychiatrische problematiek via www.vlabo.be
18
Licht aangepaste versie van tekst uit De Kinder, Stegen, Neyens, Smout (2015). Visietekst LiNK
http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/LiNK
19
Danckaerts (2016). Verhalen verbinden. 50 jaar Leuvense Kinder- en jeugdpsychiatrie, UPC KU Leuven
20
RZ Tienen, HHart Leuven, AZ Jan Portaels Vilvoorde, Sint Maria ZH Halle
21
www.consultdeskggz.be
17
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3. Baby’s, peuters, kleuters en jonge gezinnen. Momenteel zijn er in de provincie al meerdere
initiatieven lopende van bijzondere zorg voor deze belangrijke doelgroep. De Vlaams-Brabantse
‘huizen van het kind’22 (Kind en Gezin) bieden dienstverlening en opvoedingsondersteuning aan
maatschappelijk kwetsbare gezinnen (bv. opvoedingswinkel); het CGG-VBO biedt een moederbaby23 werking aan gericht naar ouders met psychische problemen; de CARs voorzien in een
multidisciplinair aanbod voor ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0-6jaar; het MaPaproject24 van MSoc biedt ondersteuning aan druggebruikers bij het vervullen van hun rol als ouder;
De Shelter25 is een Centrum voor Integrale Gezinszorg voor jonge ouders (mobiel en residentieel).
In het UPC KU Leuven en UZ Leuven is een bundeling aan initiatieven: Parel26 verleent hulp bij
(problematische) zwangerschap en vroeg ouderschap; er is een kinderpsychiatrische liaisonfunctie
naar Neonatologie en Pediatrie; ‘Kleine K’ is een baby-peuterdagverblijf voor ernstige
regulatieproblemen; er is opnamemogelijkheid voor jonge moeders met psychiatrische problemen
samen met hun baby en een raadpleging voor zwangere vrouwen die psychofarmaca moeten
nemen.
Verschillende overlegfora zijn ontstaan tussen wisselende combinaties van al deze partners. Vele
van deze initiatieven zijn nog jong en zoekend naar optimale samenwerking en kennisdeling.

4. KOPP en KOAP (actie 25). CGGs bieden gezinsgerichte gesprekken aan voor ouders met
psychische/psychiatrische problemen. In verschillende psychiatrische ziekenhuizen is er een
referentiepersoon die gesprekken aanbiedt voor de kinderen van patiënten. In het PZ Zorggroep
Alexianen te Tienen is er een groepsaanbod voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen.
Ook het MSOC27 biedt hulp aan ouders met verslavingsproblematiek. Similes verzorgt een
uitgebreid aanbod voor jong-volwassen kinderen van ouders met psychische problemen28. Zie ook
het ouder-kind dyade-aanbod in vorige paragraaf.

5. Jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen. Er
bestaat in de provincie een zeer gespecialiseerd aanbod voor deze jongeren o.v.v. een ambulant
aanbod voor jongeren die sexueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld (I.T.E.R. 29), een
besloten intensieve behandeleenheid (Fordulas, UPC KULeuven 30, campus Kortenberg), een
mogelijkheid tot crisisopname (Beaufort UPC KULeuven, campus Kortenberg en Pathways,
Alexianenzorggroep Tienen) en een liaisonfunctie naar de GI De Grubbe in Everberg vanuit het
UPC KU Leuven. Er bestaat een grote nood aan expertise-deling op dit vlak. De brugfunctie
organiseerde tot eind 2015 overleg tussen de betrokken GGZ-partners (Fornet) en tussen Fornet,

22

http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/vlaams-brabantenbrusselshoofdstedelijkgewest/ en
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/img/GezinsondersteunendaanbodLeuven.pdf
23
http://www.cgg-vbo.be/uploads/201010_a5_leuven_kj_moederbabydef.pdf
24
http://www.msoc-vlaamsbrabant.be/het-mapa-project/visie/
25
http://www.wissel.be/site/index.php/afdelingen/de-shelter
26
www.pareleuven.be Perinataal aanbod Regio Leuven
27
www.msoc-vlaamsbrabant.be
28
http://nl.similes.be/file?fle=153493&ssn= (LiNK naar Folder voorjaarsaanbod KOPP Similes 2016)
29
www.iter-hulp.be
30
www.upckuleuven.be
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justitie en de sociale diensten van de jeugdrechtbank. De brugfunctie en het forensisch mobiel team
namen ook deel aan de intervisiemomenten van LiNK en aan intersectoraal overleg, georganiseerd
door CAW en VAPH en brachten zo de forensische expertise in bij het intersectoraal overleg.

6. Jongeren met een verslavingsproblematiek. CGG-Ahasverus en CGG-VBO beschikken over
drugspreventiewerkers31. Ook het MSOC biedt laagdrempelige consultaties aan voor jongeren en
doet aan preventiewerk voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren. Pathways 32 is een
gespecialiseerde jeugdpsychiatrische residentiële setting voor jongeren met drugproblemen; zij
bieden ook een vroeginterventie dagprogramma aan. Ook de Spiegel (RIZIV-conventie) biedt
ambulante en residentiële verslavingszorg (ontwenning en therapeutische gemeenschap) aan met
vestigingen in Asse, Halle en Kessel-lo. De CGG en pathways brengen deze expertise in op de
intersectorale intervisies via de LiNK vergaderingen. Gedurende enige tijd waren er specifieke
interevisiemomenten voor deze doelgroep LiNK-drugs.

7. Kinderen en jongeren die recent zijn geïmmigreerd en/of als vluchteling in Vlaams-Brabant
zijn. Solentra33 (Centrum voor Solidariteit en Trauma) streeft ernaar om psychische hulpverlening
toegankelijker en efficiënter te maken voor deze doelgroep door de PACCT-methodiek (Psychiatry
Assisting the Culturally diverse Community in creative healing Ties). Belangrijke elementen zijn
o.m.: gebruik van tolken, outreaching, cultuursensitiviteit en versterken van het netwerk rond de
patiënt. Vanaf februari 2016 zullen zij ook met een mobiel team andere organisaties bijstaan in hun
hulpaanbod aan minderjarige erkende vluchtelingen. Dit is een projectwerking voor 1 jaar (Vlaamse
Overheid). Eind 2015 werden vanuit het Vlaams Agentschap ook tijdelijk middelen toegekend aan
enkele CGG, CAW en Praxis-P voor deze doelgroep34.
8. ADHD (omzendbrief). Zie aparte template

9. Kinderen en jongeren met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en psychiatrische
problematiek): de hulpverlening en voorstellen voor deze doelgroep zullen in kaart gebracht
worden in een apart deelprogramma dat in het netwerk zal ontwikkeld worden in navolging van het
advies van de Hoge Gezondheidsraad35

31

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-jongeren-en-drugs-brochure-2015_tcm5-65811.pdf
http://www.pathwaystienen.be/
www.solentra.be : is ontstaan vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie Brussel en biedt haar expertise aan in de verschillende
geweste.
34
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/aanbod-kinderen-jongeren-gezinnen
35
Advies Hoge Gezondheidsraad n°9203: Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke beperking en bijkomende
problemen op het vlak van geestelijke gezondheid (probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen) in België (december
2015) .
32
33
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Bijlage 3: Aanbod C&L Vlaams-Brabant volgens type

1. Intervisie GGZ
CAR DAT, CGG VBO, CAR Antenne 3000, CAR Zeplin, CGG Ahasverus, CGG PassAntKind & Gezin, LiNK,
Msoc Vlaams-Brabant, Preventie TAD
2. Intervisie intersectoraal
CAR DAT, CAR Antenne 3000, CGG Ahasverus, CAR Zeplin, CGG PassAnt, Kind &Gezin, PSY-MDO, SEN,
LiNK, Msoc Vlaams-Brabant, UPC KU Leuven
3. Supervisie
CGG VBO, CGG Ahasverus, CGG PassAnt, CAR Zeplin, UPC KU Leuven, ADHD-team Z.org, Preventie
TAD
4. Opleiding & workshops
CGG VBO, CGG PassAnt, CGG Ahasverus, CAR Antenne 3000, Kind & Gezin, SEN, UPC KU Leuven,
Msoc, Preventie TAD, LiNK
5. Stages
CAR Antenne 3000, CAR DAT, CAR Zeplin, CGG PassAnt, CGG Ahasverus, Kind & Gezin, UPC KU
Leuven
6. Wisselleren
SEN, UPC KU Leuven, Msoc Vlaams-Brabant
7. Psycho-educatie
CAR DAT, CAR Antenne 3000, CGG PassAnt, CGG Ahasverus, K&G, SEN, UPC KU Leuven, Msoc
Vlaams-Brabant, Preventie TAD
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Bijlage 4: Overzicht begroting
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