Overzicht van de meest gestelde vragen m.b.t. de oproep voor
crisisjeugdhulp
1. Crisbegeleiding en verblijf
1.1. Welke vergoeding staat er tegenover deze oproep?
Een voorziening wordt vergoed volgens de reguliere modules die (bijkomend) worden ingezet.
Indien er sprake is van een samenwerkingsverband tussen twee voorzieningen in een oproep,
wordt elk gefinancierd volgens de erkende module. De aanvraag moet wel duidelijk beschrijven
hoe ze worden ingezet. (vb. een OVBJ verblijf en een CAH begeleiding)
1.2. Kan een CIG ook intekenen op de oproep crisisbegeleiding met verblijf?
Er kan wel degelijk door een CIG worden ingetekend op de oproep crisisbegeleiding en verblijf en
op de oproep crisisbegeleiding.
1.3. Kan een IPO ook intekenen op de oproep crisisbegeleiding met verblijf?
Een IPO kan niet intekenen op de oproep. Het zou er immers toe leiden dat een IPO een aparte
erkenning moet krijgen voor een zeer beperkt aantal modules.
2. Crisisbegeleiding
2.1. Wat wordt er bedoeld met aantal te begeleiden jongeren?
Het aantal minderjarigen in de oproep is berekend op standaard crisishulp aan huis begeleidingen
qua duur en intensiteit. Aangezien de oproep ook is opengesteld voor andere initiatieven, is het de
verwachting dat er meer jongeren begeleid worden als er een kortere duur of lagere intensiteit
wordt voorgesteld.
Beschrijf welke module je wil inzetten om crisisbegeleiding in te zetten, hoe je deze wil inzetten en
hoeveel minderjarigen je daarmee kan bereiken.
2.2. Wat is de duur van een module crisisbegeleiding en kan daarvan afgeweken worden?
De duur van een module crisisbegeleiding is 28 dagen, verlengbaar met twee keer een week. Dit is
de maximum termijn die ingezet kan worden en waarbinnen men met de voorgestelde methodiek
resultaat moet kunnen boeken. Er kan wel een kortere termijn begeleid worden in het belang van
de cliënt.
Nazorg is natuurlijk ook bij crisisbegeleiding mogelijk. Doch indien langere begeleiding aangewezen
is dient doorverwezen te worden naar een RTJ dienst of kortdurend intensieve thuisbegeleiding.
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2.3. Kan een OOOC ook intekenen op de oproep crisisbegeleiding, zij staan niet in de
opsomming?
Er kan wel degelijk door een OOOC worden ingetekend op de oproep crisisbegeleiding met de
module diagnostiek.

2.4. Kan een CGG ook intekenen op de oproep crisisbegeleiding, zij hebben geen jeugdhulp
module?
Een CGG kan op zich niet intekenen op de oproep en niet rechtstreeks gefinancierd worden in de
uitvoering van deze oproep. Een inhoudelijke samenwerking met een CGG kan natuurlijk wel zinvol
zijn.
2.5. Hoe kan men een module begeleiding lezen?
Een module begeleiding is gebaseerd op een module crisishulp aan huis met die intensiteit en duur
(28 dagen), wat ongeveer overeenkomt met 0,125 VTE. In de praktijk wordt daar vandaag
bijvoorbeeld soms ook een terug naar thuis (TNT) begeleiding mee gedaan en een interventie door
een dienst voor crisishulp aan huis. De coaching van de crisisbegeleiders zit hier vanzelfsprekend
niet in meegerekend.
Aangezien de oproep open staat voor innovatie kan er met een kortere duur of lagere intensiteit
gewerkt worden.

2.6. Welke module kan een OVBJ best inzetten voor crisis
De module contextbegeleiding breedsporig komt best in aanmerking, gezien de intensiteit die crisis
vereist, en kan aangevraagd worden in het kader van deze oproep (crisisbegeleiding).
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Met opmaak: Lijstalinea, Meerdere niveaus + Niveau: 2
+ Nummeringstijl: 1, 2, 3, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen
op: 1,27 cm

