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FINANCIEEL  

Wordt na de projectfase de subsidiëring 
van 1G1P overgeheveld naar de 
respectieve sectoren? 

Indien we 1G1P op een efficiënte en eenduidige manier een structurele plaats willen geven in een passend en 
afgestemd kader, gebeurt dit best vanuit 1 regelgeving. Rekening houdend met de bestuurlijke evoluties – de 
oprichting van het agentschap Opgroeien en de kerntaken die aan dit nieuwe agentschap toegekend zijn – is 
het een logische keuze om de erkenning en de subsidiëring van de teamwerking van 1G1P vormgeven vanuit 
Opgroeien te organiseren.  Uiteraard komen organisaties die momenteel nog niet door Opgroeien erkend of 
vergund zijn hiervoor in aanmerking.  
De verschillende stakeholders zullen van nabij bij dit traject betrokken blijven. 

Wijzigt deze nieuwe rondzendbrief iets 
aan de voorwaarden van de huidige 
overeenkomsten? 

De overeenkomsten blijven in principe lopen tot eind 2021, aan de voorwaarden zoals opgenomen in die 
overeenkomsten. Mogelijke uitbreidingen in/van bestaande 1G1P-initiatieven zullen wel via de nieuwe 
voorwaarden afgehandeld worden. Mocht blijken dat een bestaand samenwerkingsverband dermate 
geïmpacteerd wordt door de oproep van 16 juni 2020 en de keuzen die in navolging ervan gemaakt worden 
(werkgebied, budget(taire verdeling), partners, …) kunnen de lopende overeenkomsten in onderling overleg 
voortijdig beëindigd worden om vanaf 1/1/21 volledig volgens de nieuwe voorwaarden afgehandeld te 
worden. 

Kan er naast uitbreiding ook bestaand 
aanbod ingebracht worden in de 
teamwerking 1G1P? 

De oproep vermeldt expliciet positieve heroriëntering en burgerinitiatieven die onder de typemodule 
contextbegeleiding kortdurend krachtgericht vallen. In de aanvraag kan ook een voorstel gedaan worden om 
andere bestaande mobiele/ambulante modules, erkend met toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in 
de jeugdhulp, in te zetten in de teamwerking 1G1P. Essentieel hierbij is dat het voorstel door alle partners en 
stakeholders gedragen wordt. Na de transitie (tegen 2022) zullen deze modules worden omgezet naar de 
typemodules van de teamwerking 1G1P.  

  



ORGANISATORISCH  

Welke diensten worden bedoeld met de 
basisvoorzieningen? 

We hanteren de term basisvoorzieningen omdat we met 1G1P een sterke link wil maken met alle 
laagdrempelige initiatieven die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen. Met basisvoorzieningen 
bedoelen we uiteraard de actoren uit de brede instap (de centra voor leerlingenbegeleiding, de centra voor 
algemeen welzijnswerk, de lokale teams van Kind en Gezin), maar ook onder meer Huizen van het Kind, de 
kinderopvanginitiatieven, jeugdwerk, straathoekwerk, lokale besturen, huisartsen, … 

Komen er FID-parameters voor de 
module begeleiding 1G1P?  

We leggen geen frequentie, intensiteit en duur vast voor de module begeleiding 1G1P. We verwachten dat het 
aanbod flexibel, innovatief en vraaggericht ingezet wordt om de onder 1.2. van de oproep vermelde 
opdrachten uit te voeren.   

Wordt een samenwerkingsverband 
verplicht om modules te voorzien voor 
burgerinitiatieven?  

Uit de opvolging van de bestaande initiatieven merken we een duidelijke meerwaarde wanneer een 
burgerinitiatief effectief deel van het team uitmaakt. We gaan er dan ook van uit dat we deze initiatieven in 
elke teamwerking terug zullen vinden, hetzij via inschakeling van bestaande initiatieven of, indien deze er nog 
niet zijn, via uitbreiding. 

Is het de bedoeling dat elk aanbod 
positieve heroriëntering verankerd wordt 
in de 1G1P teams? 

Inhoudelijk en omwille van transparantie voor de cliënt en aanmelders zien we het PH-aanbod een logische 
plek vinden in de 1G1P-teams. Of dit betekent dat elk PH-aanbod in de teamwerking 1G1P verankerd moet 
worden, laten we over aan de argumentatie van het private initiatief. We bekijken of de kerngroep PH hiervoor 
een gesprekspartner kan zijn.   

Wat is de rol van een de DOP in 1G1P? De DOP beschikken vanuit hun huidige opdrachten over expertises die in een teamwerking 1G1P 
onmiskenbaar een meerwaarde kunnen betekenen: kracht- en oplossingsgericht werken, 
netwerkontwikkeling, werken met (gezins)plannen, … We zien een duidelijke meerwaarde vanuit inhoudelijke 
complementariteit in bestaande initiatieven waar de DOP een actieve rol spelen; daarom lijkt het ons 
inhoudelijk een logische keuze om de DOP via uitbreiding van modules begeleiding 1G1P een plek te geven. 

Hoe verhoudt het team 1G1P zich tot het 
ruimere  samenwerkingsverband? 

De principes en doelstellingen van ‘1 gezin, 1 plan’ kunnen maar gerealiseerd worden wanneer alle actoren 
functioneel en structureel samenwerken. Naast de keuze voor een teamwerking, blijven we daarom 
onverminderd het belang van het samenwerkingsverband benadrukken, dat de basisvoorzieningen (brede 
instap, regioteams van Kind en Gezin, jeugdwerk, …), het team ‘1 gezin, 1 plan’ en de RTJ-aanbieders in een 
werkgebied samenbrengt en verenigt. We verwachten dat er overal geïnvesteerd wordt in de uitbouw van zo’n 
samenwerkingsverband dat noodzakelijk is wanneer we de principes van naadloosheid en continuïteit in een 
duurzaam en transparant kader en vanuit een afgestemde visie in de volledige laagdrempelige RTJ-
hulpverlening waar willen maken. Dit betekent dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen alle 
betrokken partners. We verwachten dat de vermelde coördinatiefunctie in de rondzendbrief hier een 
trekkende rol in opneemt. 



Hoe zien jullie de opdracht van de 
zorgraad / medewerkers van de 
eerstelijnszones binnen dit project ? 

In eerste instantie wordt er naar de eerstelijnszones gekeken in functie van regioafbakening. Aangezien de 
zorgraden nog in opstart zijn, zal de verhouding tussen 1G1P en zorgraden vanuit de praktijk verder vorm 
moeten krijgen, waarbij de focus ligt op de aanbodsafstemming, uitwisseling en strategische planning. 

Hoe verhouden het team 1G1P en ACT 
zich ten opzichte elkaar? 

De regionale teams van de afdeling Continuïteit en Toegang – in het bijzonder de teams continuïteit - zijn een 
belangrijke partner waarmee afgestemd moet worden. Zo zal bijvoorbeeld voor cliëntoverleg en bemiddeling 
een Vlaams kader ter beschikking gesteld worden met handvatten voor een transparante inzet van deze 
instrumenten door hetzij ACT, hetzij 1G1P. 

  

WERKINGSGEBIED  

Kunnen samenwerkingsverbanden ELZ’s 
uit verschillende zorgregio’s bedienen? 

Zoals omschreven in de rondzendbrief laten we het werkingsgebied van de teams 1G1P samenvallen met  
eventueel meerdere aaneensluitende, eerstelijnszones.  In eerste instantie is het IROJ aan zet om een advies 
aan te leveren over de mogelijke werkingsgebieden binnen de regio. Hiervoor kan het IROJ afstemmen met de 
voorzitters van de zorgraden. Indien een werkgebied zich over meerdere eerstelijnszones afbakent, getuigt het 
van vooruitziendheid om te anticiperen op de verdere evoluties inzake de regionale zorgzones. 

Wanneer gaat de nieuwe regio-indeling 
o.b.v. de ELZ’s in? 

Dit zal van de effectieve regio-indeling afhangen, en kan dus lokaal/regionaal verschillen. In een aantal regio’s 
kan de puzzel vlot in elkaar vallen, en kan al vanaf begin volgend jaar volgens de nieuwe werkgebieden 
gewerkt worden. Voor andere regio’s zal dat meer aanpassingen vergen. We beschouwen 2021 als een 
overgangsjaar, zowel inzake de aanpassingen van werkgebied, de financiering, monitoring/opvolging als 
regelgeving. We hopen dat alles tegen begin 2022 stevig op de rails staat. 

Kan er afgeweken worden van ELZ? Het werkingsgebied van een 1G1P team zal zich in de toekomst beperken tot de afbakening van de (eventueel 
meerdere, aaneensluitende) eerstelijnszone(s). Hiervan afwijken is niet mogelijk. 

Kunnen meerdere 1G1P-teams werkzaam 
zijn in eenzelfde eerstelijnszone (situatie 
vandaag)? 

Het werkingsgebied van een 1G1P team zal zich in de toekomst beperken tot de afbakening van 
eerstelijnszones. Er zullen niet meerdere teams werkzaam kunnen zijn binnen eenzelfde eerstelijnszone. 

  



AANVRAAGFORMULIER - 
BEOORDELING 

 

Als een bestaand samenwerkingsverband 
wijzigingen wenst door te voeren, welke 
rechtspersoon moet deze nieuwe 
aanvraag indienen: de kernpartner of de 
vzw’s die het samenwerkingsverband 
zullen dragen?  

Het dossier moet ingediend/ondertekend worden door minimaal elke vzw die financieel gevolg draagt (hetzij 
door uitbreiding, hetzij door herverdeling van budget). In het aanvraagformulier wordt dit duidelijk 
aangegeven. 

Op basis van welke criteria zullen de 
aanvragen beoordeeld worden? 

Bij de beoordeling van de dossiers zullen we rekening houden met de mate van concretisering van de in de 
rondzendbrief beschreven inhoudelijke opdrachten en contouren. Zie ook het aanvraagformulier. 
We zullen hierbij bijzondere aandacht schenken aan: 

- de manier waarop de initiatiefnemer de aspecten onder punt 1 van de rondzendbrief denkt 
vorm te geven (continuïteit, toegankelijkheid, actieve participatie van cliënten, gepast omgaan 
met verontrusting); 

- de mate waarin essentiële organisatorische aspecten, zoals de teamwerking en de coördinatie, 
uitgevoerd zullen worden; 

- de mate waarin de initiatiefnemer aantoonbaar aandacht heeft voor diversiteit in zijn werking; 
- de mate waarin aangetoond kan worden dat de verdeling van budget over meerdere 

initiatiefnemers effectief bijdraagt aan het binnenbrengen van verschillende expertises; 
- de mate waarin de aanvraag met andere partners afgestemd is, in het bijzonder met de 

basisvoorzieningen, de reguliere RTJ-aanbieders, de gemandateerde voorzieningen, sociale 
diensten jeugdrechtbank en teams Continuïteit van ACT en hoe de samenwerking vorm krijgt 
conform de verwachtingen uit punt 2 van de oproep; 

- de mate waarin zowel krachtgericht werken als burgerinitiatieven in de teamwerking 
geïntegreerd zijn; 

- de mate waarin cliëntparticipatie in de werking ingebouwd wordt. 
  

 


