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Context: intersectoraal Jaarverslag

• 2016: gebruik RTJ stijgt met 8%

• Grote toename beroep op crisisnetwerken

• Langere wachttijden voor jeugdhulp

• Complexere gezinssituaties, superdiverse 
samenleving



Beleidskeuzes: vier werven

• Werf 1: oproep één gezin - één plan
• Meer capaciteit en samenwerking in de RTJ

• Werf 2: noden van jonge kinderen en hun context
• Uitbreiding Huizen van het Kind + zorggarantie voor 

uit huis geplaatste kinderen
• Uitbreiding i.f.v. bijkomende opnames binnen 

perspectief Pleegzorg



Beleidskeuzes: vier werven

• Werf 3: actieplan jongvolwassenen

• O.a. kleinschalige woongelegenheden

• Werf 4: decreet jeugddelinquentierecht
• Opvang en begeleiding delinquente jongeren

• Afstemming met vroegdetectie en –interventie in 
netwerken ggz kinderen en jongeren, GES+ en 
verontrusting



Werf 1: de uitdaging

• Inspelen op de stijgende vraag naar zeer nabije 
ondersteuning

•Afdammen crisisnetwerken

•Gezinnen ondersteunen in wachtperiodes door 
snelle, preventieve en voldoende nabije 
jeugdhulp



Versterking en samenwerking RTJ: één 
gezin – één plan

• Afstand tussen brede instap (en andere 
basisvoorzieningen) en RTJ-aanbod korter maken

• De extra capaciteit d.m.v. deze oproep sneller bij de 
hulpvraag brengen

• Door versterkte regionale samenwerking de mazen 
van het net dichten, ook in crisissituaties en bij 
verontrusting



Finaliteit: één gezin - één plan

FOCUS: snelle inzetbaarheid van het aanbod, afgestemd 
georganiseerd in een operationeel 
samenwerkingsverband:

• Jeugdhulpvragen binnen de maand (richtsnoer), 
gecoördineerd (één gezin, één plan) opnemen

• Continuïteit in trajecten waarborgen via een 
flexibele en gedifferentieerde aanpak en aanbod

• Alle betrokken actoren maken een onderbouwd en 
gemeenschappelijk plan



Finaliteit: één gezin - één plan

• Bij niet onmiddellijk inzetbaar RTJ-aanbod moet er 
flexibel aanbod zijn dat vrijwel onmiddellijk 
beschikbaar is voor het gezin en ev. partners brede 
instap, om escalatie te voorkomen (overbruggingshulp)

• Gezinnen niet ‘overdragen’, wel opvolgen vanuit 
gedeelde verantwoordelijkheid:

• met duidelijk aanspreekpunt (persoon)

• gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband

• ook in situaties van verontrusting 



Finaliteit: één gezin - één plan

• Afgestemd met de ontwikkelingen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren 
inzake vroegdetectie en -interventie

Organisatiemodel ontwikkelen dat hulpcontinuïteit 
effectief vorm geeft.



Samenstelling en uitbouw 
samenwerkingsverband

• Minstens actoren brede instap en alle RTJ-aanbieders

• Ruimer: basisvoorzieningen (OCMW, huisartsen, Huizen 
van het Kind, …) en gemandateerde voorzieningen

• Kernpartner = trekker

• Elk samenwerkingsverband moet 
eerstelijnspsychologische functie bevatten, ingebed in 
de eerste lijn, kortdurend hulpaanbod

• Voortbouwen op bestaande samenwerkingsverbanden



Coördinatie en ondersteuning

• Kernpartner coördineert totstandkoming, 
volgt op en monitort

• Kernpartner krijgt gedurende 2 jaar 30.000 
euro/jaar

• Vlaamse overheid ondersteunt en faciliteert 
via projectteam



Een duidelijk engagement: afspraken

• Alle in het samenwerkingsverband opgenomen 
partners gaan een engagement aan

• De engagementen worden in afspraken gegoten

• Afspraken tussen samenwerkende partners en 
prioritaire verwijzers die garanderen dat 
jeugdhulpvragen binnen één maand beantwoord 
worden. Dit betekent:
• Overleg met cliënt en betrokken hulpverleners + wie van 

RTJ start wanneer welke hulp op



Een duidelijk engagement: afspraken

• Geen snelle hulp voorhanden? Overbruggingshulp via 
flexibele, vraaggerichte en innovatieve methodieken 
(krachtgericht werken en netwerkversterking rond cliënt)

• Gemandateerde voorzieningen moeten structureel een 
snelle toegang hebben tot het aanbod d.m.v. 
volumeafspraken

• Met het crisismeldpunt i.f.v. dringende en gevaarlijke 
situaties

• Met initiatieven binnen de netwerken ggz – kinderen en 
jongeren

• 200 gezinnen/jaar bijkomend begeleiden 



Schaal

• Aaneengesloten geheel van een (deel van een 
grote) stad of twee of meer gemeenten

• Totaal aantal inwoners tss. 200.000 en 
250.000

• Geconcentreerde inzet in afgebakende regio’s



Welk aanbod versterken we en in welke 
mate?

• Versterking RTJ binnen bestaand werkingskader

• Elk samenwerkingsverband kan uitbreidingsvoorstellen 
formuleren. De uitbreiding gebeurt via RTJ-modules. 
Maar: niet brede instapfunctie of residentiële modules. 
Gerichte keuzes i.f.v. filosofie van deze oproep (snel, 
flexibel, …), versnippering vermijden

• Gekoppeld aan actor(en) en aan afspraken



Welk aanbod versterken we en in welke 
mate?

• 15 Samenwerkingsverbanden:

• Antwerpen: 4

• Limburg: 2
• Oost-Vlaanderen: 3

• Vlaams-Brabant en Brussel: 3

• West-Vlaanderen: 3

• Tussen 0,7 en 1 mio euro per samenwerkingsverband 
(incl. ondersteuning kernpartner en 1elijnspsy), recurrent

• Starten met 7 in 2018, 8 bijkomend in 2019



Voorstel
Elk voorstel bevat finaal:

1. Overzicht deelnemende partners, regioafbakening, 
globale omschrijving beoogde uitbreiding en aanpak 
om engagementen te realiseren

2. Gedetailleerd voorstel aanbodsuitbreiding, per actor 
vertaald naar typemodules

3. Concreet afsprakenkader dat de engagementen 
garandeert

4. Wijze van coördinatie, opvolging, monitoring, 
evaluatie en bijsturing in het samenwerkingsverband



Procedure

• Punt 1 v/h voorstel (partners, regioafbakening, …): 
uiterlijk 15 november 2017 => is basis voor selectie 
samenwerkingsverbanden

• Punten 2, 3 en 4 v/h voorstel: uiterlijk 1 maart 2018. 

• Start: 1 april 2018



Procedure
• IROJ adviseert:

• Regio-omschrijving
• Samenstelling en uitwerking van het 

samenwerkingsverband
• Validiteit en effectieve kracht van het 

samenwerkingsverband
• Gemotiveerde rangorde bij meer kandidaturen

• IROJ kan ad hoc ruimer adviesforum oprichten i.f.v. in 
de aanvraag betrokken actoren



Sjabloon
Deel 1: tegen 15 november 2017

• Het samenwerkingsverband: overzicht betrokken 
actoren

• Wie is de kernpartner

• Regioafbakening en aantal inwoners

• Globale omschrijving van de aanpak om de 
engagementen te realiseren

• Globale omschrijving van de beoogde uitbreiding



Sjabloon (2)

• Aanpak door de kernpartner

• 2 bijlagen: statuten kernpartner (rechtspersoon) en 
ondertekende engagementsverklaring

• Sjabloon ter beschikking tegen 2 oktober op 
www.jeugdhulp.be

• Bekendmaking geselecteerde 
samenwerkingsverbanden: uiterlijk 15 december

http://www.jeugdhulp.be/


Sjabloon (3)

Deel 2: tegen 1 maart 2018

• Gedetailleerd voorstel aanbodsuitbreiding, per actor 
vertaald naar typemodules

• Concreet afsprakenkader dat de engagementen 
garandeert

• Wijze van coördinatie, opvolging, monitoring, 
evaluatie en bijsturing in het samenwerkingsverband

• Sjabloon deel 2 volgt



Info en contact

• www.jeugdhulp.be

• Projectteam: 
erwin.daenen@wvg.vlaanderen.be

http://www.jeugdhulp.be/

