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Lijst met gebruikte afkortingen 
 

AJW Agentschap Jongerenwelzijn 

AWW Algemeen Welzijnswerk 

BEG Begeleiding 

BEH Behandeling 

BEM Bemiddeling 

BRI Brede Instap 

BVR Besluit Vlaamse Regering 

BVR RTH Besluit Vlaamse Regering Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

DAG Dagopvang 

DIA Diagnostiek 

EVD Eenheid Van Dienstverlening 

FCT Functie 

FID Frequentie Intensiteit Duur 

HC Hulpcontinuïteit 

I&A Info en Advies 

IAWG Intersectorale Administratieve Werkgroep 

IJH Integrale Jeugdhulp 

KBO Kruispuntbank van Ondernemingen 

NRTJ Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 

RTJ Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 

TRA Training 

UB Uitvoeringsbesluit 

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VBL Verblijf 

VTE Verantwoordelijke Toegang Entiteit 

WVG Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
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1 Functionele principes moduledatabank 

1.1 Situering 

Modulering dient om het jeugdhulpaanbod transparanter te beschrijven zodat verwijzers en 

hulpvragers makkelijker de weg naar het juiste aanbod vinden, het is een instrument voor 

netwerken en voor de Intersectorale Toegangspoort en een beleidsinstrument voor de 

administratie. Dat zijn de geactualiseerde doelstellingen van modulering. In deze nota worden 

ze verder uitgewerkt. 

Onderstaande principes geven weer hoe modulering 2.0 in de praktijk zal werken. Voor deze 

principes is er een intersectoraal draagvlak nodig, zowel op niveau van de administraties als 

van het werkveld. 

1.2 Definities 

Een (intersectorale) typemodule omschrijft een inhoudelijke organisatorische eenheid 

van hulp. Deze typemodule bevat alle inhoudelijke informatie over deze vorm van hulp. 

De kern van deze hulp wordt bepaald door exact één functie. 

De sectorale administraties maken de typemodules. Het totaal van sectorale typemodules 

bepaalt het profiel voor één sector. Door intersectorale afstemming kunnen er ook intersectorale 

typemodules opgemaakt worden. De intersectorale typemodules worden aangeboden in twee of 

meerdere sectoren. Voor één intersectorale typemodule geldt dezelfde omschrijving, functie, 

FID-parameters (Frequentie Intensiteit Duur), probleemdomeinen, acties, indicaties en contra-

indicaties voor de verschillende betrokken sectoren. Elke sectorale administratie beheert zelf de 

eigen typemodules. De goedkeuring van typemodules gebeurt door het managementcomité 

Integrale Jeugdhulp (IJH) en wordt door de afdeling Intersectorale Toegangspoort in de 

moduledatabank beheerd. De intersectorale typemodules ontstaan door intersectoraal overleg 

en worden in de moduledatabank door de afdeling Intersectorale Toegangspoort ingevoerd. 

Een projecttypemodule is beperkt in tijd en dient om experimentele en projectmatige 

hulp weer te geven. 

Met een projecttypemodule kan een agentschap experimentele of projectmatige hulp 

weergeven in de moduleringsdatabank. De agentschappen keuren deze projecttypemodules 

zelf goed. Nieuwe projecttypemodules worden voorgesteld op het managementcomité IJH waar 

er over hun geldigheidsperiode beslist wordt. 
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Een module is een indicatie dat een voorziening de hulp beschreven in de typemodule 

organiseert. De module kan inhoudelijk uitgebreid worden met extra acties, indicaties en 

contra-indicaties vanuit een door de administraties beheerde trefwoordenlijst. Het 

leeftijdsbereik kan per module beperkt worden. De module kan ook verrijkt worden met 

vrij op te maken infofiches. Eén module wordt afgeleid van één typemodule en is 

verbonden aan één voorziening, maar kan voor verschillende locaties gebruikt worden. 

Een voorziening biedt dus één module aan per gekozen typemodule op één of meerdere 

locaties. 

Voorzieningen maken op het niveau van de erkende voorziening modules aan. Dat vraagt niet 

veel werk, het leeuwendeel werd al door de administraties ingevoerd. 

Toevoegingen aan de acties, indicaties of contra-indicaties gebeuren vanuit een trefwoordenlijst 

die door de administraties opgemaakt en beheerd wordt. Ook het leeftijdsbereik van de module 

kan versmald worden tegenover het bereik in de typemodule. De voorziening kan infofiches 

opmaken zoals deontologische code, visie op hulpverlening, enz., die ze aan één of meerdere 

modules kan koppelen. Zo een infofiche kan ook een rechtstreekse link naar een infopagina op 

de eigen website zijn. Zo wordt informatie zoveel mogelijk gerecupereerd. We werken voor de 

modules niet meer met werkingsgebieden maar met geo-locatie software. Zo kunnen gebruikers 

op een kaart makkelijk zien waar de hulp wordt aangeboden en of het bereikbaar is voor de 

cliënt (met bijbehorende wegbeschrijvingen, verplaatsingstijd, enz.). Elke module moet daarom 

wel aan één of meerdere fysieke locaties gekoppeld worden. Indien er toch een vast 

werkingsgebied geldt voor een bepaalde voorziening kan dat via een infofiche toegevoegd 

worden aan modules en/of locaties. 

Een locatie is de fysieke plek waar de hulp wordt aangeboden en is dus altijd gekoppeld 

aan een adres. Dat kan het adres van de voorziening zelf zijn, of van afdelingen die aan 

de voorziening gekoppeld zijn vanuit het voorzieningenkadaster. De locatie kan ook 

verrijkt worden met vrij op te maken infofiches. 

Vanuit het voorzieningenkadaster halen we alle beschikbare informatie over de organisatie, de 

voorziening en diens afdelingen. Als we over een voorziening spreken dan bedoelen we een 

“erkende voorziening” die door een sectorale administratie erkend wordt en opgenomen is in 

het voorzieningenkadaster als EVD (eenheid van dienstverlening). Een organisatie is dan weer 

de rechtspersoon die geregistreerd staat in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en 

de juridische entiteit is die de hulp organiseert. In de praktijk zijn beiden vaak hetzelfde maar 

soms kan één organisatie meerdere voorzieningen bevatten die dan op hun beurt weer 

meerdere afdelingen kunnen hebben. De voorziening hoeft dus niet zelf de eigen adressen in te 

voeren en ‘up-to-date’ te houden. Alle info, die door de sectorale administraties verzameld is in 

functie van erkenning, wordt volledig gerecupereerd.  

Voor elke locatie kan er een mobiele actieradius worden opgegeven. Zo kan er steeds 

berekend worden of een cliënt bereikt kan worden met een mobiele module vanuit die locatie. 

Uiteraard wil een voorziening soms een wat uitvoerigere beschrijving van de site geven zoals 

een wegbeschrijving, een presentatie, enz. Dat kan ook weer via vrij op te maken infofiches. 
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Een modulecombinatie ontstaat wanneer er twee of meer typemodules verbonden zijn 

door een combinatieregel vanuit de typemodules. 

Soms worden bepaalde typemodules altijd aan cliënten aangeboden in combinatie met andere 

typemodules, of nooit met weer andere typemodules. Die spelregels worden door de sectorale 

administraties bepaald. Om een zeer flexibel systeem mogelijk te maken, worden deze regels 

niet automatisch via de moduledatabank afgedwongen. Ze staan ter informatie in de 

typemodule. 

Een instroommogelijkheid bestaat uit minstens één modules NRTJ uit de voorziening en 

minimaal één locatie. De instroommogelijkheid beschrijft de groep van modules en 

locaties in een voorziening waar een minderjarige effectief toe kan instromen. Voor de 

toegangspoort vormt dit de basis van het wachtbeheer. 

De voorzieningen bepalen zelf hoe ze hun toegang organiseren. Eén module is niet gelijk aan 

één capaciteitsplaats omdat dezelfde soort hulp of module in een aantal verschillende varianten 

kan bestaan. Die modules verschillen wel op basis van FID maar maken geen verschil voor de 

organisatie van de voorziening zelf. De voorziening kan zich bijvoorbeeld ook naar 

verschillende doelgroepen organiseren (leeftijd, handicap, locaties,…) Die differentiatie is 

binnen de modules niet altijd zichtbaar omdat het over dezelfde hulp gaat voor een andere 

doelgroep.  

Elke mogelijkheid waarop cliënten voor een deel of zelfs voor het hele aanbod van een 

voorziening kunnen instromen noemen we een instroommogelijkheid. Het totaal aan 

instroommogelijkheden is de instroomcapaciteit. 

Een instroommogelijkheid bestaat uit één of een aantal modules uit de voorziening en minimaal 

één locatie. Bij elke instroommogelijkheid voorzien we de mogelijkheid om dezelfde 

doelgroepbepalingen toe te voegen die een indicatiesteller ook in het indicatiestellingsverslag 

kan toevoegen als regiebeperkingen. Zo kan de matching voor de jeugdhulpregisseurs nog 

vereenvoudigd worden. 

Elke voorziening zal in de moduledatabank zoveel instroommogelijkheden kunnen aanmaken 

als voor hen nodig en wenselijk is. Belangrijk is dat de wachtlijstwerking van de toegangspoort 

gekoppeld wordt aan deze instroommogelijkheden. 

1.3 Typemodules, modules, voorzieningen, locaties en instroommogelijkheden bevatten 

volgende gegevens: 

1.3.1 Typemodule bevat volgende gegevens: 

 de naam van de typemodule, 

 een ruimere omschrijving van de typemodule, 

 de status van de typemodule (zie principe 2.4), 

 de sectoren waarvoor de typemodule geldig is (intersectorale typemodules zijn 

mogelijk), 

 de eigenaar van de typemodule, de sectorale contactpersoon of afdeling ITP in geval 

van een intersectorale typemodule, 

 Het versienummer van de typemodule en een omschrijving waarom een nieuwe versie 

noodzakelijk was, 

 exact één functie, 
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 een indicatie op de parameters frequentie, intensiteit en duur (gewogen waarde); 

 een aanduiding van het onderscheid: 

• berekende waarde uit FID, 

• een overschrijving van de berekende waarde vanuit kwalitatief debat, 

 de leeftijdscategorie waarbinnen de hulp aangeboden kan worden: 

• alle leeftijden betekenen “tot en met”, 

• de aangegeven minimumleeftijd duidt altijd op de minimale leeftijd die de cliënt 

moet hebben bij aanvang van de hulpverlening; 

• de maximale leeftijd duidt op de leeftijd tot waarop de hulp maximaal verstrekt mag 

worden; 

• als de maximale leeftijd bij opname verschillend is van de leeftijd tot wanneer de 

hulp verstrekt mag worden, wordt de maximale uitstroomleeftijd in de module 

aangegeven. Verdere specificaties over de leeftijd tot dewelke de jongere mag 

instromen staan mee in de “organisatorische randvoorwaarden”; 

 een aanduiding of de hulp ter plaatse kan verstrekt worden (mobiel) of in de voorziening 

(ambulant) of als het een verblijf in de voorziening voor een bepaalde periode betreft 

(residentieel); 

 “gerechtelijk mogelijk”: deze typemodule kan uitvoering geven aan een gerechtelijke 

maatregel (cfr BVR 55) of kan ingezet worden voor minderjarigen in een gerechtelijk 

traject als een voorwaarde bij een toezicht door de sociale dienst voor gerechtelijke 

jeugdhulp; 

 “gerechtelijk niet mogelijk”: deze typemodule kan niet als uitvoering van een 

gerechtelijke maatregel of als voorwaarde bij een toezicht door de sociale dienst voor 

gerechtelijke jeugdhulp ingezet worden. Naast een lopend gerechtelijk traject kan de 

minderjarige uiteraard wel op vrijwillige basis op dit jeugdhulpaanbod beroep doen, 

 een aanduiding van de probleemgebieden: 

• altijd: de hulp is altijd gericht op cliënten uit die probleemcategorie; 

• mogelijk: de cliënten uit die probleemcategorie zijn een mogelijke doelgroep; 

• nooit: de cliënten uit die doelgroep kunnen geen gebruik maken van de hulp; 

 indicaties & contra-indicaties: de criteria worden omschreven met telkens een trefwoord 

en een verklaring (voor trefwoordensysteem: zie 2.6); 

 organisatorische randvoorwaarden die beschrijven binnen welke richtlijnen de hulp 

georganiseerd moet worden (optioneel); 

 minimale acties: de acties worden omschreven met telkens een trefwoord en een 

verklaring; 

 combinatiecriteria die bepalen of een typemodule altijd of nooit met een andere 

typemodule als modulecombinatie kan aangeboden worden; 

 de contactgegevens van de aanspreekpersoon binnen de administratie voor deze 

typemodule. 
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1.3.2 Een module bestaat uit exact dezelfde gegevens als de typemodule met toevoeging 

van: 

 een specifieke modulenaam, 

 referentie naar de bijhorende typemodule, 

 de voorziening die de module aanbiedt, 

 de leeftijdscategorie waarbinnen de hulp aangeboden kan worden, binnen het 

leeftijdsbereik dat reeds in de typemodule werd aangegeven, 

 extra acties toegevoegd vanuit de voorziening, 

 extra indicaties en contra-indicaties toegevoegd vanuit de voorziening, 

 vrijblijvend toe te voegen infofiches die extra informatie voor de cliënt bevatten 

(deontologische code, visie op hulpverlening, administratieve procedures, e.d.), 

 de contactgegevens van de aanspreekpersoon binnen de voorziening voor deze module. 

1.3.3 Een voorziening bestaat uit naam en adresgegevens die uit het kadaster van 

voorzieningen (e-Health – Cobhra1) wordt overgenomen met toevoeging van volgende 

contactgegevens: 

 algemeen telefoonnummer, 

 algemeen faxnummer, 

 algemeen e-mailadres, 

 website, 

 de contactgegevens van de aanspreekpersoon voor de organisatie. 

1.3.4 Een locatie bestaat uit naam en adresgegevens die uit het kadaster van voorzieningen 

(e-Health – Cobhra) wordt overgenomen met toevoeging van: 

 algemeen telefoonnummer, 

 algemeen faxnummer, 

 algemeen e-mailadres, 

 website, 

 de contactgegevens van de aanspreekpersoon voor deze locatie. 

  

                                                           
1 Cobhra staat voor “Common Base Registry for Healthcare Actors” en is een authentieke bron van de Vlaamse Overheid 
waarin alle erkende welzijns en gezondheidsactoren met hun erkende voorzieningen en bijhorende vestigingsplaatsen zijn 
opgenomen. Deze bron bevat geen contactgegevens buiten de officieel erkende adressen. 
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1.3.5 Een instroommogelijkheid bestaat uit minstens één goedgekeurde module, minstens 

één locatie. Optioneel kunnen er nog doelgroepkenmerken aan toegevoegd worden. 

 Naam van de instroommogelijkheid 

 Omschrijving van het aanbod en de doelgroep 

 Modules waar de instroommogelijkheid toegang tot geeft waarvan minstens één NRTJ. 

 Locaties waar de hulp effectief aangeboden wordt 

 Optionele cliëntkenmerken die de doelgroep verder afbakenen: 

• Geslacht 

• Minimum en maximum leeftijd 

• Soort hulp (mobiel, ambulant, residentieel) 

• Probleemgebieden waartoe dit aanbod zich beperkt 

• Indicaties waartoe dit aanbod zich beperkt 

• Handicapcodes die aangeven voor welke handicap het aanbod bestemd is. 

1.4 Bepaling van het onderscheid voor typemodules en modules. 

Het onderscheid dat we bij de start van de moduleringsoefening (2013) aan de typemodules 

toekennen is: 

 het wenselijke onderscheid naar een jeugdhulplandschap met een intersectorale 

toegangspoort, 

 zonder de impact van een splitsing van het niet-residentiële NRTJ (Niet Rechtstreeks 

Toegankelijke Jeugdhulp) aanbod op basis van artikel 12 uit het ontwerpdecreet. 

1.4.1 Het onderscheid van de typemodule wordt theoretisch bepaald door een automatische 

weging van de FID-parameters. Dit onderscheid kan gewijzigd worden vanwege 

kwalitatieve redenen op beslissing van het Managementcomité IJH. 

De FID parameters laten een automatische weging toe. Dat onderscheid kan manueel 

veranderd worden in de typemodule als er kwalitatieve redenen zijn om dit te doen. Deze 

redenen worden ook beschreven in de typemodule. De FID parameters worden vastgelegd in 

een uitvoeringsbesluit en zijn een vast gegeven in de toepassing. Het Managementcomité IJH 

beslist finaal over het onderscheid. 

Het onderscheid van een module wordt altijd bepaald door het onderscheid van de 

typemodule waaraan ze verbonden is. 

1.4.2 Wijzigen van het onderscheid van een typemodule 

Het onderscheid van een typemodule kan na goedkeuring toch nog gewijzigd worden. De 

betreffende administratie schrijft daarvoor een nota over de impact van de verschuiving. Deze 

bevat minstens: 

 het akkoord of het niet-akkoord zijn met de verschuiving, 

 de motivaties waarvoor een verschuiving wel of niet kan plaatsvinden, 

 een impactanalyse die omschrijft wat een verschuiving betekent voor de financiering van 

het aanbod, de aansturing van het aanbod en de uitvoering van het aanbod. 
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Deze nota wordt aangevuld met het resultaat van een bespreking van de vraag in de IAWG 

(Intersectorale Administratieve Werkgroep). Dat bevat minstens: 

 het akkoord of het niet-akkoord zijn met de verschuiving, 

 validatie van de motivaties van de administratie, aangevuld met eventuele aanvullende 

motivaties vanuit intersectoraal oogpunt. 

De aangevulde nota wordt voorgelegd aan de adviesraad IJH die hierover een omstandig 

advies formuleert. 

Zowel de aangevulde nota als het advies van de adviesraad IJH worden voorgelegd aan het 

Managementcomité IJH. Die beslist over: 

 de toegankelijkheid van de betreffende typemodule (Rechtstreeks Toegankelijke 

Jeugdhulp (RTJ) of Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ)), 

 de randvoorwaarden, die vervuld moeten zijn voor een mogelijke verschuiving en de 

timing ervan. 

Na deze beslissing wijzigt het team Integrale Jeugdhulp de toegankelijkheid van de 

betreffende typemodule in de moduledatabank. 

1.4.3 Inzetbaarheid van modules in de RTJ 

We maken een onderscheid tussen modules die zuiver in de rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp liggen en modules die een equivalent hebben in de niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp, maar waar er minstens een duidelijk verschil is in de FID-parameters. 

 De eerste soort modules worden qua inzetbaarheid enkel beperkt door eventuele 

richtlijnen van de sectorale administratie. Deze beperkingen worden weergegeven bij de 

“organisatorische randvoorwaarden”. 

 De tweede soort modules kan maar één keer in het rechtstreeks toegankelijke ingezet 

worden voor een maximale duur van het dubbele dat aangegeven staat bij de 

gemiddelde duur in de FID. Voor het aflopen van deze periode moet er een procedure bij 

de toegangspoort gestart zijn. 

 Dezelfde redenering geld voor typemodules waar de inzetbaarheid eerder door de 

frequentie dan door de duur bepaald worden. (vb. Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH)) 

1.4.4 Inzetbaarheid van modules in de NRTJ 

De inzetbaarheid van modules in de NRTJ wordt bepaald door de termijn uit het 

indicatiestellingsverslag en daarbinnen de termijn van de jeugdhulpbeslissing. Deze termijnen 

worden waar mogelijk uitgedrukt in een veelvoud van de aangeduide duur in de typemodule. 

Wanneer er meerdere modules geïndiceerd zijn, is dit niet altijd mogelijk. 
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1.5 Goedkeuring van typemodules, modules en instroommogelijkheden  

1.5.1 Een typemodule wordt goedgekeurd door een beslissing van het Managementcomité 

IJH. Het team Integrale Jeugdhulp beheert in de moduledatabank de 

goedkeuringsstatus van de typemodules. De sectorale administraties beheren alle 

andere statussen. 

Een typemodule kan de status ontwerp, aanvraag tot goedkeuring, goedgekeurd, in 

aanpassing, aanvraag tot verwijdering, verwijderd of project hebben: De onderstaande 

statusbeschrijvingen geven aan wat er gebeurt als een typemodule deze status krijgt. Het is 

geen chronologische beschrijving van een procedure. 

 Ontwerp: De administratie kan de inhoud van een nieuwe typemodule vrij corrigeren en 

aanvullen. 

 Aanvraag tot goedkeuring: De inhoud wordt vastgelegd en kan niet meer gewijzigd 

worden. De typemodule kan nog niet gebruikt worden. 

 Goedgekeurd2: De typemodule kan gebruikt worden om modules te maken, de inhoud 

kan in die versie niet meer gewijzigd worden. 

 In aanpassing: Als een administratie een goedgekeurde typemodule wil aanpassen dan 

blijft de eerder goedgekeurde typemodule actief voor alle goedgekeurde modules die er 

aan vast hangen. De typemodule kan op dat ogenblik niet gebruikt worden om nieuwe 

modules mee te maken. 

 Aanvraag tot verwijdering: Goedgekeurde typemodules kunnen niet zomaar verwijderd 

worden. Via deze status blijft de typemodule onverminderd actief. Typemodules met deze 

status worden opnieuw op het Managementcomité besproken. Het Managementcomité 

beslist finaal of de verwijdering mag gebeuren. Het team IJH handelt dit in de 

moduledatabank af. 

 Verwijderd: De typemodule is niet meer zichtbaar of bruikbaar voor het maken van 

modules. Voorzieningen die modules aanbieden, die nog aan deze typemodule 

gekoppeld zijn, krijgen de keuze om hun module aan een andere typemodule te koppelen 

of om de module te annuleren. 

 Project: Deze status is ter vervanging van weesmodules. Voorzieningen kunnen (via een 

sjabloon) een voorstel indienen bij de administratie. Deze kunnen daar zonder verder 

intersectoraal overleg een bruikbare project-typemodule van maken. De project-

typemodule kan gebruikt worden om modules mee te maken. Project-typemodules 

kunnen gewijzigd of verwijderd worden op dezelfde manier als goedgekeurde 

typemodules. 

  

                                                           
2 Voorzieningen die modules aanbieden, die nog  aan een vorige goedgekeurde versie van de typemodule gekoppeld zijn, 
krijgen een bericht om zich akkoord te verklaren met de wijziging. Bij akkoord worden de modules aan de nieuwe versie 
gekoppeld, bij weigering worden ze verwijderd. 
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1.5.2 Een module wordt goedgekeurd door een beslissing van de bevoegde sectorale 

administratie. Deze sectorale administratie beheert de goedkeurings- en 

verwijderingsstatus van de modules. De voorziening zelf beheert alle andere statussen. 

Een module kan de status ontwerp, aanvraag tot goedkeuring, goedgekeurd, aanvraag tot 

verwijdering of verwijderd hebben: 

 Ontwerp: De voorziening kan de inhoud van een nieuwe module vrij corrigeren en 

aanvullen. Een voorziening die een goedgekeurde module wil wijzigen, plaatst deze 

opnieuw in de ontwerp-status. De oorspronkelijk goedgekeurde module blijft ongewijzigd 

en actief tot de nieuwe module goedgekeurd wordt. 

 Aanvraag tot goedkeuring: De inhoud wordt vastgelegd en kan niet meer gewijzigd 

worden. 

 Goedgekeurd: De module wordt actief, de inhoud kan in die versie niet meer gewijzigd 

worden. 

 Aanvraag tot verwijdering: Goedgekeurde modules kunnen niet zomaar verwijderd 

worden. Via deze status blijft de module onverminderd actief. De sectorale administratie 

beslist of een verwijdering mogelijk is. Zij handelen dit zelf in de moduledatabank verder 

af. 

 Verwijderd: De module is niet meer zichtbaar. 

1.5.3 Er is geen validatie door de administratie voorzien voor de instroommogelijkheden. 

Voorzieningen die niet rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden worden verwacht om 

minstens één instroommogelijkheid aan te maken. 

Er is geen validatiecyclus door de administratie voorzien voor deze instroommogelijkheden. Het 

bewerken of verwijderen ervan wordt geblokkeerd zodra er cliënten aan gekoppeld zijn. 

Sectorale administraties kunnen zelf richtlijnen geven over hoe deze instroommogelijkheden 

best opgemaakt worden. 

1.6 Infobladen zijn vrijblijvend toe te voegen pagina’s met informatie voor de cliënt. Deze 

pagina’s kunnen zowel aan locaties toegevoegd worden als aan modules of aan 

modulecombinaties. 

De infobladen zullen een categorie meekrijgen zoals deontologische code, visie op 

hulpverlening, enz. Er zullen enkele categorieën voorgeprogrammeerd zijn, maar de bedoeling 

is om de invulling en opmaak hiervan zo vrij mogelijk te houden. 

Voorzieningen krijgen de mogelijkheid om in een infopagina een URL in te voeren om een 

koppeling te realiseren naar een eigen webpagina. Ze kunnen ook rechtstreeks een tekst 

invoeren. Elke pagina kan hergebruikt worden voor verschillende locaties, modules of 

modulecombinaties. 

De moduledatabank voorziet zo een makkelijke manier om het aanbod dat de voorziening 

organiseert begrijpelijk te maken voor cliënten en verwijzers in de stijl die de voorziening zelf 

voor ogen heeft. De jeugdhulpwijzer zal die info snel kunnen ontsluiten. 

Het veranderen of toevoegen van infobladen verandert de goedkeuringsstatus van de modules 

niet. De voorzieningen zijn vrij om hier aanpassingen en inhoud aan toe te voegen. 
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1.7 Trefwoordvelden in de typemodule en de module: acties en (contra) indicaties 

De velden ‘acties’ en ‘(contra)indicaties’ zijn trefwoordvelden. Dat betekent dat er enkel 

waarden kunnen ingevuld worden uit de trefwoordenlijst. Deze lijst bestaat uit trefwoorden 

waaraan een bepaalde, voor de sector relevante, verklaring is gekoppeld. Eenzelfde trefwoord 

kan relevant zijn voor meerdere sectoren. We zoeken hiermee zoveel mogelijk sectorale 

afstemming. 

Deze lijst van trefwoorden kan een belangrijke aanvulling betekenen voor een Vlaamse 

thesaurus die het jargon van de Vlaamse dienstverlening voor welzijn en gezondheid beschrijft. 

Door meer controle te houden over deze inhoud zorgen we voor een congruenter en 

intersectoraal beter begrijpelijk begrippenkader zonder aan de eigenheid en sectorspecifieke 

noden te raken. Dat maakt de modules intersectoraal meer vergelijkbaar en duidelijker. 

Deze trefwoordenlijst wordt beheerd door de sectorale administraties en de Intersectorale 

Toegangspoort. Dat betekent dat enkel de sectorale administraties of de ITP soorten acties en 

indicaties kunnen toevoegen. Bij het verrijken van de typemodule moet de voorziening dus 

kiezen uit de beschikbare lijst of via de administratie vragen om een bepaalde actie of indicatie 

toe te voegen. 

Gebruik van acties 

De acties in de typemodule zijn bedoeld als minimale acties. Een voorziening die deze hulp 

organiseert moet minimaal die activiteiten aanbieden. Deze acties worden automatisch 

overgenomen in de module. Ze kunnen in de module door de voorziening aangevuld worden 

door andere acties uit de trefwoordenlijst. Zo kunnen voorzieningen toch nog specifieke 

expertises of methodieken die ze in huis hebben toevoegen aan hun modules. Zo kan een 

voorziening, die een kinesist in huis heeft, toch nog kinesitherapie inbrengen of een voorziening 

met geschoolde Triple-P medewerkers de Triple-P methodiek toevoegen. 

Gebruik van (contra) indicaties 

De indicaties en contra-indicaties in de typemodule gelden voor alle modules die ervan afgeleid 

worden. Voorzieningen kunnen deze (contra)indicaties nog aanvullen vanuit de thesauruslijst. 

Zo zou een leefgroepwerking bijvoorbeeld toch nog kunnen specifiëren dat het uitsluitend voor 

jongens of meisjes bedoeld is of kan een bepaald hulpaanbod meer gericht worden op een 

specifieke doelgroep (bv.: kansarmen) of er één uitsluiten (bv.: psychiatrische patiënten). Voor 

het VAPH gebruiken we de indicaties specifiek om de handicapcodes een plaats te geven. Zo 

kan per voorziening aangegeven worden welke specifieke handicaps er terecht kunnen. 

Jongvolwassenen in de modulering 

Om de hulp die geschikt is voor jongvolwassenen in de jeugdhulp aan te duiden gebruiken we 

de leeftijdsafbakening. 

 De ondergrens in de aanduiding geeft de laagste instroomleeftijd weer. 

 De bovengrens geeft de hoogste uitstroomleeftijd weer. 

De juiste bepaling rond voortgezette hulp vanaf 18 en de randvoorwaarden worden in de 

module aangeduid als een randvoorwaarde. 
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1.8 Typemodules “Bijstand” 

Typemodules bijstand gaan over ondersteunende hulp aan minderjarigen die door de 

Intersectorale Toegangspoort worden geïndiceerd maar door het bevoegde agentschap verder 

worden afgehandeld.  

Concreet gaat over individueel materiële bijstand, over doventolken en verblijf en 

verplaatsingsonkosten voor minderjarigen met een handicap in het gewone onderwijs. 

Team indicatiestelling indiceert deze typemodules en geeft deze rechtstreeks door aan het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor verdere verwerking. 

Jeugdhulpregie speelt in deze ondersteuning geen actieve rol. 
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2 Procesverloop modulering 

Modulering is de motor van de intersectorale toegangspoort. Om een pilootproject mogelijk te 

maken moet die motor kunnen draaien. Dat stelt ons voor een zeer scherpe timing gezien er voor 

modulering 2.0, zowel een nieuwe toepassing als een nieuwe (type)moduleringsoefening nodig 

is. 

2.1 Typemodulering 

1 De administraties maken eerst sectorale typemodules tegen 23 januari 2012. 

2 We starten een intersectorale werkgroep typemodulering die in februari en maart 

regelmatig samenkomt om de typemodules te bespreken en op elkaar af te stemmen. De 

bedoeling is om te komen tot intersectoraal afgestemde typemodules. 

3 Op het managementcomité IJH van 23 april 2012 brengen we een eerste versie van de 

intersectorale en sectorale typemodules. Om een vlotte goedkeuringscyclus mogelijk te 

maken geven we duidelijk aan welke nieuwe typemodules corresponderen met de oude. 

Zo wordt het eerder gedane werk rond het onderscheid maximaal benut.  

4 Deze eerste versie van de typemodules communiceren we begin juli 2012 naar het 

werkveld via de respectievelijke agentschappen. Zij staan in voor de wijze waarop de 

verschillende delen van de typemodules (FID, acties, indicaties, contra-indicaties, enz.) 

met het middenveld en de voorzieningen besproken wordt. Er is wel steeds een 

contactpersoon vanuit IJH ter beschikking. (Dave Geentjens, Johan Van der Auweraert, 

Jean-Pierre Vanhee) 

5 6 september 2012 komen we samen voor een eerste afstemming van de trefwoorden en 

wordt de moduledatabank operationeel. De agentschappen kunnen vanaf dan de 

typemodules in hun volledigheid invoeren.  

6 14 september 2012 organiseren we een overleg met de koepels en de steunpunten waar 

de communicatiestrategie voor e-Health en modulering besproken wordt. Welke 

ondersteuning kunnen zij zelf inbrengen? 

7 Tegen 19 september 2012 ronden we de oefening typemodulering af voor de 

agentschappen. Alle typemodules bevinden zich dan in de nieuwe moduledatabank. Deze 

is vanaf september ter beschikking voor het invullen van de typemodules. 

8 Op 24 september 2012 komen de administraties samen voor een laatste 

afstemmingsoefening over de trefwoorden. 

9 Op 5 oktober 2012  wordt de afgewerkte set van typemodules voorgelegd aan de 

adviesraad IJH. We vragen een advies over de inhoud van de typemodules. 

10 We vragen de agentschappen om wijzigingen aan het kwantitatieve onderscheid tegen 

17 oktober 2012 (IAWG) te motiveren en te documenteren zodat deze aan het 

managementcomité IJH kunnen voorgelegd worden. 

11 Op 30 oktober 2012 worden de typemodules inhoudelijk doorsproken op een extra zitting 

van de adviesraad IJH. Zo kunnen zij een grondig advies voorbereiden. 

12 Op het managementcomité van 22 oktober 2012 leggen we de nieuwe typemodules en de 

opmerkingen van de adviesraad IJH voor aan het managementcomité IJH ter bespreking. 

We bespreken ook de voorgestelde wijzigingen aan het onderscheid. 
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13 Op 16 november 2012 leggen we deze set van typemodules met het gevraagde 

onderscheid een laatste keer voor aan de adviesraad ter advisering. De nadruk in deze 

bespreking ligt op het onderscheid van de typemodules, voornamelijk bij die typemodules 

die afwijken van de kwantitatieve weging. We verwachten van hen tegen 1 december 

2012 een voorlopig advies. 

14 Op het managementcomité van 17 december 2012 worden de typemodules met hun 

onderscheid besproken en op het managementcomité van 14 januari 2013 voorlopig 

goedgekeurd voor de pilootfase. 

15 Op de adviesraad IJH van 18 januari 2013 en 1 maart 2013 worden modulering 2.0, de 

typemodules en het onderscheid ten gronde besproken. We verwachten van de adviesraad 

IJH een definitief advies tegen 1 april 2013 . 

16 Tegen 18 maart bezorgen de afdeling Welzijn en Samenleving, de agentschappen 

Jongerenwelzijn en Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een nota waarin 

ze omschrijven hoe ze een deel van de niet-residentiële, niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp zullen overzetten naar de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp op basis van 

artikel 12 uit het ontwerpdecreet. Deze nota’s worden als aparte bijlagen bijgevoegd. 

17 Op 6 mei 2013 keurt het managementcomité de typemodules met inbegrip van het 

onderscheid na januari 2014 en met inachtneming van art 12 uit het decreet, voor heel 

Vlaanderen definitief goed. Indien het decreet op dat ogenblik niet gestemd is voorzien we 

een voorlopige goedkeuring voor Vlaanderen in mei met een definitieve goedkeuring in het 

najaar van 2013. 

18 Overleg in functie van de verschuiving van capaciteit van NRTJ naar RTJ in het kader van 

art 12 uit het ontwerpdecreet met de betrokken administraties op 24 april 2013. 

19 De adviesraad geeft advies in functie van het voorstel tot wijzigingen van typemodules in 

het kader van art 12 uit het ontwerpdecreet op 31 mei 2013. 

20 Bespreking laatste sectorale wijzigingen en toegevoegde typemodules op de IAWG van 

6 juni 2013. 

21 Voorlopige goedkeuring voor de modulering in Vlaanderen op het Managementcomité IJH 

van 17 juni 2013.  

22 De definitieve goedkeuring wordt verdaagd naar het MC van 14 oktober 2013 vanwege 

het feit dat het decreet nog niet gestemd is. 

2.2 e-Health pilootregio 

1 Begin december 2012 stuurt minister Jo Vandeurzen naar alle betrokken organisaties een 

omzendbrief waarin de start met e-Health en het implementatieplan voor modulering 2.0 

uitgelegd wordt. 

2 Gedelegeerde bestuurders van de raden van beheer van de organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor de verschillende voorzieningen ontvangen een schrijven om via 

het RSZ-portaal een VTE-toegangsaccount (Verantwoordelijke Toegang Entiteit) aan te 

maken, tenzij ze al zo een account hebben. 

3 Deze VTE’s duiden lokale beheerders aan voor hun respectievelijke voorzieningen (EVD-

niveau) onder de hoedanigheid “Jeugdhulp”.  

4 De lokale beheerders brengen de verschillende moduleerders in die voor hun voorziening 

de modules zullen aanmaken. Deze taak kunnen ze ook delegeren naar een 

gebruikersbeheerder binnen dezelfde RSZ-applicatie. 
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5 Eind mei 2013 moet dit proces ten laatste afgerond zijn.  

Het proces loopt nog verder, niet alle voorzieningen zijn technisch in de mogelijkheid om 

dit tot een goed einde te brengen vanwege moeilijkheden met de datadoorstroming van de 

agentschappen naar e-Health. We trachten tegen eind juni 2013 iedere voorziening van 

de pilootregio met e-Health in orde te brengen. 

2.3 Modulering pilootregio 

1 Vanaf 1 februari 2013 ontvangen de voorzieningen uit de pilootregio een schrijven dat hen 

oproept om hun modules in te geven. Hiervoor moeten ze ook de e-Health procedures 

beëindigd hebben. 

2 21 februari 2013 organiseren we in Gent een infodag specifiek voor de voorzieningen 

betrokken in de pilootregio. 

3 Op 1 juli 2013 zijn deze modules in de databank ingegeven. 

Nog niet alle voorzieningen kunnen moduleren. De voorzieningen van Jongerenwelzijn 

kunnen vanwege een probleem bij het invoeren van de EMK-erkenningen nog niet 

aanmelden. We trachten dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Voor hen verschuiven we de 

deadline naar 15 augustus. 

4 Op 1 september 2013 zijn de modules door de sectorale administraties goedgekeurd. 

5 Tegen 16 september 2013 worden de instroommogelijkheden door de voorzieningen die 

niet rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden in de moduledatabank ingevoerd. Hiertoe 

wordt een infodag georganiseerd voor de betrokken voorzieningen op 2 september. 

2.4 e-Health Vlaanderen 

1 Begin juni 2013 stuurt minister Jo Vandeurzen naar alle betrokken organisaties een 

omzendbrief waarin de start met e-Health en het implementatieplan voor modulering 2.0 

uitgelegd wordt. 

Momenteel zijn nog niet alle problemen met het aanmelden via e-Health in de 

voorstartregio opgelost. Zodra dat helemaal in orde is kunnen we een correcte 

communicatie naar de voorzieningen in Vlaanderen sturen. Deze communicatie wordt eind 

augustus opgemaakt en begin september 2013 verzonden. 

2 Gedelegeerde bestuurders van de raden van beheer van de organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor de verschillende voorzieningen ontvangen een schrijven om via 

het RSZ-portaal een VTE-toegangsaccount aan te maken, tenzij ze al zo een account 

hebben. 

3 Deze VTE’s duiden lokale beheerders aan voor hun respectievelijke voorzieningen (EVD-

niveau) onder de hoedanigheid “Jeugdhulp”.  

4 De lokale beheerders brengen de verschillende moduleerders in die voor hun voorziening 

de modules zullen aanmaken. Deze taak kunnen ze ook delegeren naar een 

gebruikersbeheerder binnen dezelfde RSZ-applicatie. 

5 Eind oktober 2013 moet dit proces ten laatste afgerond zijn. 
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2.5 Modulering Vlaanderen 

1 In de loop van september 2013 lanceren we een communicatiecampagne naar alle 

voorzieningen in Vlaanderen. 

2 Vanaf 14 oktober kunnen de voorzieningen starten met het moduleren van hun aanbod. 

We mikken hier voornamelijk op het gebruiksgemak voor de voorzieningen. De toepassing 

heeft een minimale leercurve om ermee aan de slag te gaan. Zo kunnen de voorzieningen 

vlot hun modules ingeven. 

3 Tegen 30 november 2013 zijn de nieuwe modules verzameld en kan het 

goedkeuringsproces door de administraties starten. 

4 Op 24 december 2013 is het goedkeuringsproces klaar en is de nieuwe modulering klaar 

voor gebruik in de intersectorale toegangspoort. 

2.6 Jeugdhulpwijzer 

1 1 september 2013 voorzien we voor de jeugdhulpregisseurs in de voorstartregio een 

tijdelijk instrument dat hen toelaat om gemakkelijk modules terug te vinden aan de hand 

van geïndiceerde typemodules. 

2 1 november 2013 lanceren we de nieuwe jeugdhulpwijzer. Het beheersysteem voor de 

administraties is dan ook klaar zodat de modulering een up-to-date referentiebestand kan 

worden voor de jeugdhulp in Vlaanderen. 
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3 Communicatie 

Modulering 2.0, het proces waarbij de voorzieningen gevat door integrale jeugdhulp hun aanbod 

op een analoge manier beschrijven in een moduledatabank, staat of valt met een degelijke 

communicatie. De communicatie moet op verschillende vlakken gevoerd worden om voldoende 

draagvlak in het werkveld te creëren. We richten ons dan ook op verschillende sporen: het e-

Health-spoor, media (bv.: Weliswaar), informatie en vorming en ondersteuning van 

voorzieningen. 

In wat volgt geven we een overzicht van wat we plannen. Het is daarnaast belangrijk dat de 

sectorale administraties – aanvullend en daarop afgestemd – hun eigen 

communicatiemogelijkheden inzetten op de verschillende sporen en fases om modulering 2.0 zo 

breed mogelijk bekend te maken.  

3.1 e-Health 

3.1.1 Brieven naar de inrichtende machten en de voorzieningen: 

 Communicatie door minister Jo Vandeurzen naar de directies van de voorzieningen. 

• Voorstel van brief op te maken door IJH, te versturen bij de start van de modulering 

voor de pilootfase, begin oktober 2012 

 Communicatie vanuit e-Health naar de juridisch verantwoordelijken van de organisaties. 

Tenminste, de personen die met dat mandaat ingeschreven staat in het KBO-

register.(gedelegeerde bestuurder, voorzitter van de raad van beheer,…)  

Deze communicatie doen we ook in eigen beheer. 

 Start communicatie pilootregio: 11 december 2012 

 Start communicatie Vlaanderen: 1 september 2013 

3.1.2 Informatie en vorming 

 We maken twee Instructievideo’s. Eén gericht op de juridisch verantwoordelijken en de 

andere op de leidinggevenden van de organisaties. Het departement WVG schreef 

hiervoor een bestek uit. De opdracht werd toegewezen aan Youtell. 

• Hoe start je met e-Health als VTE (Verantwoordelijke Toegang Entiteit)? 

• Hoe gebruik je het user en accesmanagement van e-Health als LB (Lokale 

Beheerder)? 

 Handboeken voor e-Health zijn reeds in Powerpoint-formaat gemaakt door e-Health en 

VAZG. Er circuleren echter verschillende versies die elkaar tegenspreken. We lossen dit 

op door zelf het uitgeschreven scenario met bijhorende screenshots van onze 

instructiefilms mee te sturen. Dat is zeker juist en consistent met onze andere 

communicatie. 
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3.1.3 Ondersteuning van voorzieningen  

 Infomoment op 4 oktober 2013 voor helpdeskmedewerkers van Eranova, Kind en Gezin, 

Lars en AWW. 

 Hulp bij systeem fouten:  

• Helpdesk e-Health (Eranova) 

 Procesondersteuning 

• Helpdesk e-Health (Eranova) 

• Helpdesk Kind en Gezin (in aanvraag) 

• Helpdesk Lars (in aanvraag) 

• Helpdesk Steunpunt AWW (modulering@wvg.vlaanderen.be) 

• Helpdeskmedewerkers of informatici van andere sectoren kunnen nog aansluiten. 

3.2 Media 

In ‘Weliswaar’ wijden we een volledig artikel aan moduleren. Wellicht is ook verdere media-

aandacht in 2013 een pluspunt om de nieuwe modulering vlot te laten verlopen. Elke sectorale 

administratie of steunpunt bekijkt zelf hoe ze modulering 2.0 positief in de media kan brengen 

als daar een opportuniteit voor is. 

3.3 Communicatiecampagne ‘moduleren’ 

Onderstaande acties richten zich rechtstreeks op de medewerkers van de verschillende 

voorzieningen die zullen instaan voor de modules, de moduleerders. De bedoeling hiervan is 

om zo breed mogelijk enthousiasme en draagvlak te creëren voor de nieuwe 

moduleringsoefening. We schakelen hiervoor zowel interne als externe communicatie-experten 

in om een goede communicatiecampagne te creëren. Deze campagne is een gezamenlijk 

initiatief tussen de sectorale administraties en Integrale Jeugdhulp. De opvolging gebeurt via de 

IAWG. 

3.3.1 Informatie en vorming 

 IJH maakt een algemene communicatietekst op over de start van de modulering. 

 De administraties vullen deze tekst aan met een sectoraal luik waarin minstens staat: 

• welke typemodules voor welke werkvormen bedoeld zijn, tenzij het begrip 

“werkvorm” niet meer van toepassing is; 

• welke opties (acties/indicaties/contra-indicaties) er mogelijk zijn voor welke 

typemodules. 

 Deze brief wordt (per post) begin februari 2013 door de administraties naar hun 

respectievelijke voorzieningen doorgestuurd voor modulering in de voorstartregio. 

 Deze brief wordt (per post) 15 oktober 2013 door de administraties naar hun 

respectievelijke voorzieningen doorgestuurd voor modulering in Vlaanderen. 

 Al deze informatie (brief met sectorale luiken, handleiding, instructiefilm, enz.) wordt 

elektronisch ter beschikking gesteld via de website IJH. 

http://oostvlaanderen.jeugdhulp.be 

 We maken een Instructievideo gericht op moduleerders uit de voorzieningen, specifiek 

over het aanmaken van modules in modulering 2.0. Het departement WVG schreef 

hiervoor een bestek uit. Dit werd toegewezen aan Youtell. 
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4 Overzicht timing modulering 2.0 
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5 Overzicht van alle RTJ en NRTJ typemodules per sector en functie 

De toegankelijkheid van onderstaande typemodules is telkens de gewenste toegankelijkheid. Bij 

de vetgedrukte typemodules wijkt de kwantitatieve weging af van de wenselijke. De 

administraties vragen hiervoor een afwijking aan. 

5.1 Algemeen Welzijnswerk 

FCT RTJ NRTJ 

BRI • Onthaal voor jongeren 

• Onthaal voor ouders 

• Telefonisch en online onthaal 

 

I&A • Jongeren Informatie Punt  

DIA   

BEH   

BEG • Begeleid Zelfstandig Wonen  

• Begeleiding minderjarig slachtoffer 

• Begeleiding ouder-kind contact tijdens 

detentie 

• Begeleiding van en toezicht op contact 

tussen kinderen en een gescheiden 

ouder 

• Begeleiding voor jongeren 

• Begeleiding voor ouders 

• Integrale gezinsbegeleiding 

• Begeleiding jongeren die seksueel 

grensoverschrijdend gedrag stellen 

 

BEM • Bemiddeling in conflicten tussen 

jongeren en hun ouders 

• Ouderschapsbemiddeling 

 

HC   

TRA   

VBL  • Verblijf voor jongeren 

DAG   

BIJ   
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5.2 Kind en Gezin 

FCT RTJ NRTJ 

BRI • Onthaal voor gezinnen met jonge 

kinderen 

 

I&A • Informatie en advies in situaties van 

kindermishandeling 

 

DIA   

BEH   

BEG • Begeleiding in kader van 

kindermishandeling [korte duur] 

• Crisisbegeleiding [korte duur] 

• Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] 

• Gezinsbegeleiding [korte duur – hoge 

frequentie] 

• Gezinsbegeleiding [korte duur] 

• Gezinsbegeleiding [lange duur] 

 

BEM   

HC   

TRA • Combinatie van pedagogische 

groepstraining voor ouders met 

groepstraining voor hun kinderen. 

• Pedagogische groepstraining voor 

ouders 

• Pedagogische groepstraining voor 

ouders met hun kind(eren) 

• Pedagogische individuele training voor 

ouders 

 

VBL • Verblijf voor kinderen [korte duur] • Verblijf voor kinderen [lange duur] 

• Crisisverblijf [korte duur] 

DAG • Ambulante opvang voor kinderen  

BIJ   
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5.3 Centra voor Leerlingenbegeleiding 

FCT RTJ NRTJ 

BRI • Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, 

opvoedingsverantwoordelijken en 

school. 

 

I&A • Verstrekken van informatie aan 

minderjarigen, hun ouders, 

opvoedingsverantwoordelijken en 

school. 

 

DIA • Handelingsgerichte diagnostiek voor 

minderjarigen van onderwijsgerelateerde 

problemen met het oog op het 

formuleren van handelingsgerichte 

adviezen binnen een continuüm van 

zorg en/of toekenning van extra 

onderwijsondersteuning. 

 

BEH   

BEG • Begeleiding van schoolgaande 

minderjarigen rechtstreeks en/of via hun 

ouders, opvoedingsverantwoordelijken 

en school [korte duur]. 

 

BEM   

HC   

TRA   

VBL   

DAG   

BIJ   
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5.4 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

FCT RTJ NRTJ 

BRI   

I&A   

DIA • Diagnostiek van geestelijke 

gezondheidsproblemen bij minderjarigen 

 

BEH • Behandeling van geestelijke 

gezondheidsproblemen bij minderjarigen 

 

BEG   

BEM   

HC   

TRA   

VBL   

DAG   

BIJ   
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5.5 Jongerenwelzijn 

FCT RTJ NRTJ 

BRI   

I&A   

DIA  • Diagnostiek in het kader van de 

bijzonder jeugdbijstand 

BEH   

BEG • Ondersteunende begeleiding 

(projectwerking) RTJ 

• Dagbegeleiding in groep 

• Ondersteunende begeleiding 

(projectwerking) NRTJ 

• Crisisbegeleiding [kortdurend] 

• Contextbegeleiding 

• Contextbegeleiding in functie van 

autonoom wonen 

BEM   

HC   

TRA   

VBL  • Crisisverblijf of time-out [kortdurend] 

• Kamertraining 

• Time-out (gemeenschapsinstellingen) 

• Verblijf voor minderjarigen [hoge 

frequentie] 

• Verblijf voor minderjarigen [lage 

frequentie] 

• Verblijf in functie van diagnostiek (hoge 

frequentie) 

• Verblijf in functie van diagnostiek (lage 

frequentie) 

DAG   

BIJ  • Specifieke acties 
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5.6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

FCT RTJ NRTJ 

BRI   

I&A   

DIA • Multidisciplinaire diagnostiek en 

adviesverlening voor minderjarigen met 

(een vermoeden van) handicap (centrum 

voor ontwikkelingsstoornissen) 

• Diagnostiek voor minderjarigen met een 

(vermoeden van) handicap [midden 

frequentie] 

• Diagnostiek voor minderjarigen met een 

(vermoeden van) handicap [hoge 

frequentie] 

BEH • Behandeling voor minderjarigen met een 

(vermoeden van) handicap [lage 

frequentie] 

• Behandeling voor minderjarigen met een 

handicap [hoge frequentie] 

• Behandeling voor minderjarigen met een 

handicap [middenfrequentie] 

BEG • Procesbegeleiding voor minderjarigen 

met een (vermoeden van) handicap in 

de opmaak van een individueel 

ondersteuningsplan en de versterking 

van het netwerk 

• Mobiele en/of ambulante begeleiding 

voor minderjarigen met (een 

vermoeden van) handicap [lage 

frequentie] 

• Mobiele en/of ambulante begeleiding 

voor minderjarigen met een handicap 

[hoge frequentie] 

• Persoonlijke assistentie voor 

minderjarigen met een handicap (PAB)  

 

BEM   

HC   

TRA • Training voor minderjarigen met (een 

vermoeden van) handicap [lage 

frequentie] 

• Training voor minderjarigen met een 

handicap [hoge frequentie] 

• Training voor minderjarigen met een 

handicap [middenfrequentie] 

VBL • Verblijf voor minderjarigen met een 

(vermoeden van) handicap 

[kortdurend] 

• Verblijf voor minderjarigen met (een 

vermoeden van) handicap 

• Verblijf voor minderjarigen met een 

handicap [kortdurend] 

• Verblijf voor minderjarigen met een 

handicap [hoge frequentie] 

• Verblijf voor minderjarigen met een 

GES+ problematiek 

• Verblijf voor minderjarigen met een 

handicap [lage frequentie] 

DAG • (School)aanvullende dagopvang voor 

minderjarigen met een (vermoeden 

van) handicap [lage frequentie] 

• Schoolvervangende dagopvang voor 

minderjarigen met een (vermoeden 

• (School)aanvullende dagopvang voor 

minderjarigen met een handicap [hoge 

frequentie] 

• Schoolvervangende dagopvang voor 

minderjarigen met een handicap [hoge 
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van) handicap [lage frequentie] frequentie] 

• Weekend- en vakantieopvang overdag 

voor schoolgaande minderjarigen met 

een handicap 

BIJ  • Individuele materiële bijstand voor 

minderjarigen met een handicap (IMB) 

• Doventolken 

• Verblijfs- en verplaatsingskosten voor 

minderjarigen in het gewone onderwijs 
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5.7 Pleegzorg (intersectoraal) 

FCT RTJ NRTJ 

BRI   

I&A   

DIA   

BEH • Behandeling in het kader van pleegzorg  

BEG • Begeleiding voor pleeggezinnen, 

gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[crisispleegzorg] 

• Begeleiding voor pleeggezinnen, 

gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[ondersteunende pleegzorg] 

• Begeleiding voor pleeggezinnen, 

gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[perspectiefzoekende pleegzorg] 

• Begeleiding voor pleeggezinnen, 

gezinnen, pleegkinderen of 

pleeggasten [perspectiefbiedende 

pleegzorg] 

BEM   

HC   

TRA   

VBL • Crisisverblijf in een pleeggezin 

• Verblijf in een pleeggezin 

[ondersteunend – korte duur] 

• Verblijf in een pleeggezin 

[ondersteunend – lage frequentie] 

• Verblijf in een pleeggezin 

[perspectiefbiedend – hoge frequentie] 

• Verblijf in een pleeggezin 

[perspectiefbiedend – lage frequentie] 

• Verblijf in een pleeggezin 

[perspectiefzoekend] 

DAG   

BIJ   
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5.8 Crisis (intersectoraal) 

FCT RTJ NRTJ 

BRI   

I&A   

DIA   

BEH   

BEG • Crisisbegeleiding (op verwijzing 

crisismeldpunt) 

• Crisisinterventie (op verwijzing 

crisismeldpunt) 

 

BEM   

HC   

TRA   

VBL • Crisisverblijf (op verwijzing 

crisismeldpunt) 

 

DAG   

BIJ   
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5.9 Redenen tot afwijking van het gewogen onderscheid vanuit een kwalitatief debat 

5.9.1 Afwijking van RTJ naar NRTJ 

5.9.1.1 Jongerenwelzijn 

Naam Gewicht Motivatie 

Contextbegeleiding 

[hoge intensiteit] 

 

150 1 Voornamelijk in te zetten in situaties met maatschappelijke 

noodzaak: de contextbegeleiding van het Agentschap 

Jongerenwelzijn (AJW) kenmerkt zich door het aanklampende 

karakter, zelfs in situaties waar de bereidheid tot medewerking 

van het cliëntsysteem minimaal is. De contextbegeleiding zal dan 

ook werken rond verhoging van de motivatie en acceptatie van 

de begeleiding. Daarnaast is contextbegeleiding van AJW niet 

vrijblijvend: vaak is de acceptatie  ervan een voorwaarde om 

meer ingrijpende hulpverlening (die NRTJ is) af te wenden. 

2 Schaarste (cfr. wachtlijsten) en kostprijs van het aanbod vereisen 

een objectieve indicering: de aanklampendheid en niet-

vrijblijvendheid (cfr. supra) eisen dat, indien cliëntcontacten niet 

kunnen doorgaan omdat men ‘voor een gesloten deur’ staat, snel 

nieuwe pogingen worden ondernomen om alsnog een contact te 

laten doorgaan. Dit heeft een invloed op de kostprijs en is mee 

oorzaak is van ongelijke financiering tussen sectoren. 

3 Deze typemodule is vaak gekoppeld aan een verblijfsmodule, die 

altijd NRTJ is. Uitgangspunt van het modulaire kader van AJW is 

dat voor elke jongere een contextbegeleiding loopt en daarnaast, 

indien noodzakelijk, andere modules zoals verblijf en 

dagbegeleiding, die altijd NRTJ zijn. Omgekeerd is het zo dat 

voor elke jongere waar een verblijfs- of dagbegeleidingsmodule 

(NRTJ) is geactiveerd er ook een contextbegeleidingsmodule 

actief moet zijn. Vaak is de koppeling van een 

contextbegeleidingsmodule aan deze modules dan ook 

onlosmakelijk.  

4 De inhoudelijke keuze om de duur van de modules van AJW op 6 

maanden te zetten gekoppeld aan permanente 

vraagverheldering: hoewel de gemiddelde termijn van een 

huidige thuisbegeleiding (maar ook van de contextbegeleiding 

gekoppeld aan verblijf) meer dan een jaar bedraagt, werd op 

basis van de ervaringen met het MFC-experiment gekozen voor 

een kortere duur van de typemodules contextbegeleiding om er 

voor te zorgen dat de hulpverlening op regelmatige basis 

geëvalueerd en bijgestuurd wordt. 

Contextbegeleiding 

[middenintensiteit] 

140 

Contextbegeleiding 

[basisintensiteit] 

120 

Contextbegeleiding 

in functie van 

autonoom wonen 

[basisintensiteit] 

120 

Contextbegeleiding 

in functie van 

autonoom wonen 

[middenintensiteit] 

140 
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5.9.2 Afwijking van NRTJ naar RTJ 

5.9.2.1 Kind en Gezin 

Naam Gewicht Reason 

Verblijf voor 

kinderen [korte 

duur] 

180 Dit aanbod wensen we RTJ te behouden. Argument hiervoor: 

ondersteunend aanbod voor begeleidings- of trainingsaanbod voor 

ouders. 

Ambulante opvang 

voor kinderen 

190 Dit aanbod wensen we RTJ te behouden. Argument hiervoor: 

ondersteunend aanbod voor begeleidings- of trainingsaanbod voor 

ouders 

5.9.2.2 Jongerenwelzijn 

Naam Gewicht Reason 

Ondersteunende 

begeleiding 

(projectwerking) RTJ 

180 Voor wat de typemodules ondersteunende begeleiding betreft, geldt 

eveneens de keuze voor het behoud van de huidige situatie, wat 

impliceert dat ze deels rechtstreeks en deels niet-rechtstreeks 

toegankelijk is. 

We benadrukken dat dit een korte-termijnkeuze is, die geldt tot er 

duidelijkheid bestaat over de uitvoeringsmodaliteiten van het decreet 

Integrale Jeugdhulp, in bijzonder voor wat de bepalingen van artikel 

12 uit het betreffende voorontwerp van decreet betreft. Deze 

modaliteiten zullen richtinggevend zijn voor de verdere positionering 

van het aanbod van Jongerenwelzijn, alsook voor de inhoudelijke 

profilering zowel voor als achter de toegangspoort. 
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5.9.2.3 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Naam Gewicht Reason 

(School)aanvullende 

dagopvang voor 

kinderen en 

jongeren met een 

handicap [lage 

frequentie] 

290 Dit heeft veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond het 

VAPH werkt: het gaat hier over de ruime categorie van mensen met 

een (vermoeden van) handicap, of personen met een handicap 

zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze mensen maken geen 

gebruik van het niet-rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod maar 

hebben af en toe wel nood aan laagdrempelige ondersteuning. Net 

door de aard van de problematiek is het moeilijk om een specifieke 

grens op de duurtijd te zetten. In het Besluit van de Vlaamse Regering 

(BVR) RTJ zetten we ook geen grens op de herhaalbaarheid van dit 

aanbod. We vinden het belangrijk dat op deze manier mensen met 

specifieke zorgvragen toch kunnen ondersteund worden door een  

rechtstreeks toegankelijk aanbod zonder gebruik te moeten maken 

van intensievere zorgvormen. 

Schoolvervangende 

dagopvang voor 

minderjarigen met 

een handicap [lage 

frequentie] 

290 

Mobiele en/of 

ambulante 

begeleiding voor 

minderjarigen met 

(een vermoeden van) 

handicap [lage 

frequentie] 

250 

Verblijf voor 

kinderen en 

jongeren met een 

(vermoeden van) 

handicap 

[kortdurend] 

300 
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5.9.2.4 Intersectoraal 

Naam Gewicht Motivatie 

Crisisverblijf (op 

verwijzing 

crisismeldpunt) 

220 Toegankelijk op verwijzing van het crisismeldpunt. 

Verblijf in een 

pleeggezin 

[ondersteunend – 

korte duur] 

270 Art. 4 van het decreet pleegzorg van 29 juni 2012 stelt dat de 

Vlaamse Regering bepaalt “welke  typemodules (…) rechtstreeks en 

niet rechtstreeks toegankelijk zijn, met dien verstande dat minstens de 

typemodules binnen de ondersteunende pleegzorg rechtstreeks 

toegankelijk zijn”.  Dit artikel zal dus verder uitgewerkt moeten worden 

in een uitvoeringsbesluit m.b.t. de organisatie van pleegzorg. Hierbij 

kan nog steeds verwezen worden naar de principes rond het 

onderscheid die geëxpliciteerd staan in het decreet IJH. De bepaling 

in het decreet dat minstens de typemodules binnen ondersteunende 

pleegzorg rechtstreeks toegankelijk dienen te zijn, berust op een 

kwalitatieve overweging die ook binnen het debat rond het 

onderscheid in IJH kan ingebracht worden (cf. art. 15 van het 

voorontwerp van het decreet IJH). De argumentatie, geïnspireerd op 

een insteek van het Kinderrechtencommissariaat 

(Parl.St.Vl.Parl.2010-2011, nr. 1192/12, 15), is dat ondersteunende 

pleegzorg, die gefocust is op situationele opvang en waarbij het van 

bij de start duidelijk is dat een pleegkind na de opvang terug naar huis 

gaat of naar een andere reguliere opvang, een meer preventief doel 

heeft en bijgevolg ook snel beschikbaar moet zijn (memorie van 

toelichting bij het decreet pleegzorg, p. 9). 

 

 

Opmerking: Dit veronderstelt natuurlijk dat het Uitvoeringsbesluit (UB) 

bij het decreet IJH wel degelijk zal bepalen, dat bij de weging ook 

rekening kan worden gehouden met andere kenmerken van de 

modules, met name kwalitatieve elementen. Nu staat er dat de 

Vlaamse Regering (VR) die andere kenmerken “kan bepalen”. 

Crisisverblijf in een 

pleeggezin  

220 

Verblijf in een 

pleeggezin 

[ondersteunend – 

lage frequentie] 

240 
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Bijlage I: Probleemgebieden 

HOOFDDOMEIN OMSCHRIJVING HOOFDDOMEIN 

 SUBDOMEIN  OMSCHRIJVING SUBDOMEIN 

1. Materieel en financieel Problemen i.v.m. met inkomen, schulden, huisvesting, 

hygiëne, voeding, kleding, vervoer, enz. 

1.1. Financiële problemen  Problemen i.v.m. budget en besteding, schulden, onvoorziene uitgaven, 

enz.. 

1.2. Materiële problemen  Problemen i.v.m. huisvesting, kleding, voeding, vervoer, enz. 

2. Lichamelijke gezondheid Lichamelijke ziekten, aandoeningen en lichamelijke 

problemen t.g.v. ongezonde levensstijl 

2.1. Lichamelijke ziektes en aandoeningen  Acute en chronische ziektes en aandoeningen, al dan niet (seksueel) 

overdraagbaar 

2.2. Lichamelijke problemen t.g.v. ongezonde levensstijl  Problemen t.g.v. onafdoende hygiëne, schadelijke gewoonten zoals 

roken, eenzijdige voeding, enz. 

3. (Vermoeden van) handicap Elk vermoeden van een langdurig en belangrijk 

participatieprobleem van een persoon, te wijten aan het 

samenspel tussen functiestoornissen van mentale, 

psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij 

het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe 

factoren. 

4. Handicap Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een 

persoon, te wijten aan het samenspel tussen 

functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of 

zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van 

activiteiten en persoonlijke en externe factoren. 

5. Geestelijk welzijn Psychische, gedragsmatige, morele en 

levensbeschouwelijke problemen, mogelijk gerelateerd aan  

belangrijke gebeurtenissen of levensfasen, die echter niet 

van dien aard zijn dat ze kunnen worden opgevat als een 

uitgesproken psychologische of psychiatrische aandoening 

of stoornis (problemen i.v.m. zelfbeeld en zelfbeleving, 

identiteit, angst, stemming, cognitieve problemen, 

eetproblemen, slaapproblemen, stress, beperkte 

draagkracht, rouw en verlieservaring, slachtofferschap, enz.) 

 

Slachtofferschap 

6. Geestelijke gezondheid Gedragsstoornissen, emotionele stoornissen en andere 

psychiatrische stoornissen 

 Gedragsstoornissen  Gedragsstoornissen 

 Emotionele stoornissen  Emotionele stoornissen 

 Andere psychiatrische stoornissen  Andere psychiatrische stoornissen 
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7. Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte Problemen i.v.m. de partnerrelatie, problemen gerelateerd 

aan seksualiteit, geboorteregeling, zwangerschap, abortus 

en ouderschap (van de minderjarige), enz. 

7.1. Problemen i.v.m. partnerrelatie  Problematische relatie, relatiebreuk, enz. 

7.2. Problemen i.v.m. seksualiteit  Seksuele voorlichting, seksuele identiteit, seksueel disfunctioneren 

7.3. Problemen i.v.m. geboorte  Ongewenste zwangerschap, problematische tienerzwangerschap, 

abortus-gerelateerde problemen, enz. 

8. Gezin en opvoeding Problemen op het vlak van gezinsfunctioneren, opvoeding, 

enz. 

8.1. Problemen i.v.m. opvoeding  Problematische opvoedingsstijl, opvoedingsmethoden, 

opvoedingsstrategieën, opvoedingsproblemen t.g.v. individuele 

problemen van ouders of andere gezinsleden, enz. 

8.2. Lichamelijke mishandeling/verwaarlozing  Lichamelijke mishandeling en/of verwaarlozing 

 Emotionele mishandeling/verwaarlozing  Emotionele mishandeling en/of verwaarlozing 

 Seksueel misbruik  Seksueel misbruik 

 Oudermishandeling  Oudermishandeling 

9. Sociale situatie Problemen die te maken hebben met de sociale context van 

de minderjarige en zijn gezin (sociaal isolement, 

kansarmoede, problemen met vrijetijdsbesteding, vrienden, 

peergroup, buurt-gerelateerde problemen, enz.) 

10. Onderwijs Problemen i.v.m. school en onderwijs, zoals problemen 

i.v.m. onderwijs- en schoolkeuze, schools functioneren, 

spijbelen, enz. 

11. Opleiding en tewerkstelling Problemen i.v.m. beroepskeuze, beroepsopleiding, 

werkloosheid en tewerkstelling 

11.1. Problemen i.v.m. beroepskeuze en beroepsopleiding  Problemen i.v.m. beroepskeuze, beroepsopleiding, buitenschoolse 

vorming, enz. 

11.2. Problemen i.v.m. tewerkstelling  Problemen i.v.m. werk zoeken, werkloosheid, problemen op het werk 

(pesten op het werk, enz.) 

12. Etnisch en cultureel Problemen i.v.m. acculturatie, t.g.v. anderstaligheid, 

vluchtelingenproblematiek, enz. 

12.1. Acculturatieproblemen  Problemen t.g.v. immigratie en anderstaligheid, aanpassingsproblemen, 

enz. 

12.2. Vluchtelingenproblematiek, problemen i.v.m. uitwijzing 

en terugkeer 

 Problemen die samenhangen met het verblijf als vluchteling, problemen 

ivm uitwijzing/terugkeer naar land van herkomst, mensen zonder 

papieren, enz. 
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13. Administratie en hulpverlening Administratieve problemen en problemen in de hulpverlening 

13.1. Administratieve problemen  Administratieve problemen i.v.m. sociale zekerheid en andere toelagen, 

school en onderwijs, wonen, werken, enz. 

13.2. Problemen in de hulpverlening  Problemen met de toegang tot de hulpverlening, conflicten met 

hulpverleners, problemen bij het uitoefenen van cliëntenrechten in de 

hulpverlening, enz. 

14. Gerechtelijk en juridisch Gerechtelijke en juridische problemen 

14.1 Juridische problemen  Juridische problemen i.v.m. familiale aangelegenheden (echtscheiding, 

enz.), wonen (huurproblemen, uitdrijving, enz.), school (beroep tegen 

sancties, enz.), enz. 

14.2 Gerechtelijke problemen  Problemen die samenhangen met politionele tussenkomst, 

veroordelingen, gevangenisstraf, enz. 
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Bijlage II: FID-Parameters 

Frequentie Intensiteit Duur 

Gewicht Gemiddelde Gewicht Gemiddelde Gewicht Gemiddelde 

0 eenmalig   0 1 dag 

10 tweejaarlijks 10 <1 uur 10 3 dagen 

20 tweemaandelijks 20 1 uur 20 2 weken 

30 maandelijks 40 2 uur 30 1 maand 

50 wekelijks 50 3 uur 40 3 maanden 

60 2/week 70 4 uur 50 6 maanden 

70 3/week 80 8 uur 

(dag of nacht) 

80 1 jaar 

80 werkdagen 90 16 uur 

(buiten schooluren) 

100 20 maanden 

100 volledige week 100 24 uur 

(dag en nacht) 

180 +2 jaar 
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Bijlage III: Functies 

Functie Oude beschrijving Nieuwe beschrijving 

Brede Instap Bestond niet als functie 

Aanbieden van de instapprocedure 

(onthaal, vraagverheldering, 

aanbodsverheldering, 

hulpverleningsvoorstel, verwijzing), 

korte hulp en informatieverstrekking 

los van probleemkenmerken 

Info en Advies 

Informeren/adviseren over 

mogelijkheden, alternatieven, 

hulpverlening 

Vrijblijvend aanbieden van praktische, 

algemene wegwijs-informatie 

Diagnostiek  
Objectief beeld van hulpvraag en 

problematiek ifv indicatiestelling 

Diagnostiek aanleveren voor de 

toegangspoort of diagnostiek los van 

aanmelding of begeleidingsaanbod 

Begeleiding 
Breedsporig ondersteunen ifv afname 

problemen en toename zelfstandigheid 
Breedsporige ondersteuning 

Behandeling 
Specialistisch/therapeutisch inwerken 

op problematisch functioneren 
Specialistische of therapeutische hulp 

Bemiddeling 
Conflict tussen cliënten en/of derden 

hanteerbaar maken/oplossen 

Neutraal in contact brengen van 

verschillende partijen zodanig dat een 

conflict opgelost of hanteerbaar wordt 

Training 
Systematisch aanleren van specifieke 

vaardigheden 

Pakket om specifieke vaardigheden 

aan te leren 

Hulpcontinuïteit Bestond niet als functie 

Nastreven van de hulpcontinuïteit 

onafhankelijk van lopende 

hulpverlening  

Verblijf 
Aanbieden van aangepaste woon- en 

leefomgeving met bed-bad-brood 

Aanbieden van aangepaste woon- en 

leefomgeving 

Dagopvang Bestond niet als functie Opvang zonder overnachting 

Bijstand Bestond niet als functie 

Ondersteunende hulp aan een 

minderjarige die door de Intersectorale 

Toegangspoort wordt geïndiceerd 

maar door het bevoegde agentschap 

verder wordt afgehandeld. 
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Bijlage IV: Volledige typemodules per functie en per sector 

Brede Instap  48 

Algemeen Welzijnswerk   

Onthaal voor jongeren BRIAWW01 49 

Onthaal voor ouders BRIAWW02 52 

Telefonisch en online onthaal BRIAWW03 55 

Kind & Gezin   

Onthaal voor gezinnen met jonge kinderen BRIKG01 57 

Centra voor Leerlingenbegeleiding   

Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en 

school 

BRICLB01 59 

 

Info en Advies  62 

Algemeen Welzijnswerk   

Jongeren Informatie Punt INAAWW01 63 

Kind en Gezin   

Informatie en advies in situaties van kindermishandeling INAKG01 65 

Centra voor Leerlingenbegeleiding   

Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun ouders, 

opvoedingsverantwoordelijken en school 

INACLB01 67 

 

Diagnostiek  69 

Centra voor Leerlingenbegeleiding   

Handelingsgerichte diagnostiek voor minderjarigen van 

onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het formuleren van 

handelingsgerichte adviezen binnen een continuüm van zorg en/of 

toekenning van extra onderwijsondersteuning. 

DIACLB01 70 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg   

Diagnostiek van geestelijke gezondheidsproblemen bij minderjarigen DIACGG01 73 

Jongerenwelzijn   

Diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand DIABJB02 76 
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Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Multidisciplinaire diagnostiek en advies verlening voor minderjarigen met 

(een vermoeden van) handicap (centrum voor ontwikkelingsstoornissen) 

DIAVAPH01 79 

Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [hoge 

frequentie] 

DIAVAPH02 81 

Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [midden 

frequentie] 

DIAVAPH03 83 

 

Begeleiding  85 

Intersectorale typemodules pleegzorg   

Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[crisispleegzorg] 

BEGINT01 86 

Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[ondersteunende pleegzorg] 

BEGINT02 88 

Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[perspectiefbiedende pleegzorg] 

BEGINT03 90 

Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 

[perspectiefzoekende pleegzorg] 

BEGINT04 92 

Intersectorale typemodules crisis   

Crisisinterventie (op verwijzing crisismeldpunt) BEGINT05 94 

crisisbegeleiding (op verwijzing crisismeldpunt) BEGINT06 96 

Algemeen Welzijnswerk   

Begeleid Zelfstandig Wonen BEGAWW01 98 

Begeleiding jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen BEGAWW02 101 

Begeleiding minderjarig slachtoffer BEGAWW03 104 

Begeleiding ouder-kind contact tijdens detentie BEGAWW04 107 

Begeleiding van en toezicht op contact tussen kinderen en een gescheiden 

ouder 

BEGAWW05 110 

Begeleiding voor jongeren BEGAWW06 113 

Begeleiding voor ouders BEGAWW07 116 

Integrale gezinsbegeleiding BEGAWW11 119 
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Kind en Gezin   

Begeleiding in kader van kindermishandeling [korte duur] BEGKG01 122 

Crisisbegeleiding [korte duur] BEGKG02 124 

Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] BEGKG03 126 

Gezinsbegeleiding [korte duur - hoge frequentie] BEGKG04 128 

Gezinsbegeleiding [korte duur] BEGKG05 130 

Gezinsbegeleiding [lange duur] BEGKG06 132 

Centra voor Leerlingenbegeleiding   

Begeleiding van schoolgaande minderjarigen rechtstreeks en/of via hun 

ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school [korte duur]. 

BEGCLB01 134 

Jongerenwelzijn   

Contextbegeleiding BEGBJB04 137 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen BEGBJB05 141 

Crisisbegeleiding [kortdurend] BEGBJB07 143 

Dagbegeleiding in groep BEGBJB08 145 

Ondersteunende begeleiding (projectwerking) NRTJ BEGBJB09 147 

Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ BEGBJB10 149 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met (een 

vermoeden van) handicap [lage frequentie] 

BEGVAPH01 152 

Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap 

[hoge frequentie] 

BEGVAPH02 154 

Persoonlijke assistentie voor minderjarigen met een handicap (PAB) BEGVAPH03 156 

Procesbegeleiding voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap in 

de opmaak van een individueel ondersteuningsplan en de versterking van 

het netwerk 

BEGVAPH04 158 

   

 

Behandeling  160 

Intersectorale typemodules pleegzorg   

Behandeling in het kader van pleegzorg BEHINT01 161 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg   

Behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen bij minderjarigen BEHCGG01 163 

  



 

 

 45 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Behandeling voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [lage 

frequentie] 

BEHVAPH01 166 

Behandeling voor minderjarigen met een handicap [hoge frequentie] BEHVAPH02 168 

Behandeling voor minderjarigen met een handicap [middenfrequentie] BEHVAPH03 170 

 

Bemiddeling  172 

Algemeen Welzijnswerk   

Bemiddeling in conflicten tussen jongeren en hun ouders BEMAWW01 173 

Ouderschapsbemiddeling BEMAWW02 175 

 

Training  177 

Kind en Gezin   

Combinatie van pedagogische groepstraining voor ouders met 

groepstraining voor hun kinderen. 

TRAKG01 178 

Pedagogische groepstraining voor ouders TRAKG02 180 

Pedagogische groepstraining voor ouders met hun kind(eren) TRAKG03 182 

Pedagogische individuele training voor ouders TRAKG04 184 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Training voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap [lage 

frequentie] 

TRAVAPH01 186 

Training voor minderjarigen met een handicap [hoge frequentie] TRAVAPH02 188 

Training voor minderjarigen met een handicap [middenfrequentie] TRAVAPH03 190 

 

Verblijf  192 

Intersectorale typemodules pleegzorg   

Crisisverblijf in een pleeggezin VBFINT01 193 

Verblijf in een pleeggezin [ondersteunend - korte duur] VBFINT02 196 

Verblijf in een pleeggezin [ondersteunend - lage frequentie] VBFINT03 200 

Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - hoge frequentie] VBFINT04 204 

Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - lage frequentie] VBFINT05 207 

Verblijf in een pleeggezin [perspectiefzoekend] VBFINT06 210 
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Intersectorale typemodules crisis   

crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) VBFINT07 213 

Algemeen Welzijnswerk   

Verblijf voor jongeren VBFAWW02 215 

Kind en Gezin   

Crisisverblijf [korte duur] VBFKG01 217 

Verblijf voor kinderen [korte duur] VBFKG02 220 

Verblijf voor kinderen [lange duur] VBFKG03 223 

Jongerenwelzijn   

Crisisverblijf of time-out [kortdurend] VBFBJB01 225 

Kamertraining VBFBJB02 227 

Time-out (gemeenschapsinstellingen) VBFBJB03 229 

Verblijf voor minderjarigen [hoge frequentie] VBFBJB04 231 

Verblijf voor minderjarigen [lage frequentie] VBFBJB05 233 

Verblijf in functie van diagnostiek (hoge frequentie) VBFBJB06 236 

Verblijf in functie van diagnostiek (lage frequentie) VBFBJB07 238 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Verblijf voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap VBFVAPH01 240 

Verblijf voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [kortdurend] VBFVAPH02 242 

Verblijf voor minderjarigen met een handicap [kortdurend] VBFVAPH03 244 

Verblijf voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie) VBFVAPH04 246 

Verblijf voor minderjarigen met een GES+ problematiek VBFVAPH05 248 

Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage frequentie) VBFVAPH06 251 

 

Dagopvang  253 

Kind en Gezin   

Ambulante opvang voor kinderen DAGKG01 254 
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Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

(School)aanvullende dagopvang voor minderjarigen met een handicap [hoge 

frequentie] 

DAGVAPH01 256 

(School)aanvullende dagopvang voor minderjarigen met een (vermoeden 

van) handicap [lage frequentie] 

DAGVAPH02 258 

Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap [hoge 

frequentie] 

DAGVAPH03 260 

Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een (vermoeden 

van) handicap [lage frequentie] 

DAGVAPH04 262 

Weekend- en vakantieopvang overdag voor minderjarigen met een handicap DAGVAPH05 264 

 

Bijstand  266 

Jongerenwelzijn   

Specifieke Acties BIJBJB01 267 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Individuele materiële bijstand voor minderjarigen met een handicap BIJVAPH01 269 

Doventolken BIJVAPH02 271 

Verblijfs- en verplaatsingskosten voor minderjarigen met een handicap in het 

gewoon onderwijs 

BIJVAPH03 273 

 

 



 

 

 

Typemodules 

Brede Instap 
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Onthaal voor jongeren 

Functie Brede Instap 

Omschrijving Mobiel en ambulant onthaal en vraagverheldering voor kinderen 
en jongeren 

Status Goedgekeurd 

Code BRIAWW01 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd  12 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Vraagverheldering 
(instapprocedure) 

Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen en, zo nodig, toetsen aan een mogelijk aanbod. 

Hulpverleningsvoorstel 
(instapprocedure) 

Het hulpverleningsvoorstel geeft op een synthetiserende manier 
het resultaat weer van de voorgaande stappen (onthaal, 
vraagverheldering, aanbodsverheldering), zodat de cliënt weet 
wat het meest gepaste en beschikbare hulpaanbod is voor zijn 
vraag. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Onthaal (instapprocedure) Eerste contact met de cliënt en het beluisteren van het 
aanmeldingssignaal. Indien nodig aansluiting bieden met al dan 
niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van 
hulp. 

Online werken Er wordt via het gebruik van online-media hulpverlening 
geboden en dit in een veilige internetomgeving 

Outreachend werken Pro-actief contacten leggen of actie ondernemen ten aanzien 
van (potentiële) cliënten op plaatsen waar deze zich bevinden, 
hetzij samen te werken met een andere organisaties teneinde de 
hulpverlening beter af te stemmen op maat van de cliënt. 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Informatie geven De cliënt krijgt algemene, concrete en vrijblijvende informatie ter 
beschikking zonder dat de informatie getoetst is aan de 
persoonlijke situatie van de hulpvrager. 

Psychosociale diagnostiek Samen met de cliënt op zoek gaan naar een helpende, 
herkenbare en werkbare herdefiniëring voor de ervaren klacht 
en naar een betekenisvolle en perspectiefbiedende analyse van 
het probleem. Samen met de cliënt wordt inzicht verkregen in de 
vaak complexe en steeds evoluerende psychosociale 
leefsituatie. Samen met het cliëntsysteem wordt een uitzicht 
ontwikkeld om op een meer bevredigende wijze te kunnen 
verder helpen. Samen met het cliëntsysteem (vaak in overleg 
met andere hulpverstrekkers) wordt vooruitzicht gekregen op de 
concrete weg naar meer welzijn. 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Aanbodsverheldering 
(instapprocedure) 

Aanbodsverheldering is de activiteit waarbij de hulpverlener 
samen met de betrokken cliënt overlegt welk hulpaanbod 
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aangewezen is voor de voorliggende hulpvraag, waarbij het 
totale aanbod van het netwerk in rekening wordt gebracht. 

Verwijzing (instapprocedure) Verwijzing is het geheel van handelingen om een 
hulpverleningsvoorstel te koppelen aan één of meer concrete 
modules. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Onthaal voor ouders 

Functie Brede Instap 

Omschrijving Ambulant onthaal, vraagverheldering en informatie- en 
adviesverlening voor ouders, opvoedingsverantwoordelijken en 
anderen uit de leefomgeving van kinderen en jongeren 

Status  Goedgekeurd 

Code BRIAWW02 

1. Identificatie 

Sector  Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid  Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 



 

 

 53 

2. Inhoud 

Acties 

Vraagverheldering 
(instapprocedure) 

Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen en, zo nodig, toetsen aan een mogelijk aanbod. 

Psychosociale diagnostiek Samen met de cliënt op zoek gaan naar een helpende, 
herkenbare en werkbare herdefiniëring voor de ervaren klacht 
en naar een betekenisvolle en perspectiefbiedende analyse van 
het probleem. Samen met de cliënt wordt inzicht verkregen in de 
vaak complexe en steeds evoluerende psychosociale 
leefsituatie. Samen met het cliëntsysteem wordt een uitzicht 
ontwikkeld om op een meer bevredigende wijze te kunnen 
verder helpen. Samen met het cliëntsysteem (vaak in overleg 
met andere hulpverstrekkers) wordt vooruitzicht gekregen op de 
concrete weg naar meer welzijn. 

Informatie geven De cliënt krijgt algemene, concrete en vrijblijvende informatie ter 
beschikking zonder dat de informatie getoetst is aan de 
persoonlijke situatie van de hulpvrager. 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Aanbodsverheldering 
(instapprocedure) 

Aanbodsverheldering is de activiteit waarbij de hulpverlener 
samen met de betrokken cliënt overlegt welk hulpaanbod 
aangewezen is voor de voorliggende hulpvraag, waarbij het 
totale aanbod van het netwerk in rekening wordt gebracht. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Hulpverleningsvoorstel 
(instapprocedure) 

Het hulpverleningsvoorstel geeft op een synthetiserende manier 
het resultaat weer van de voorgaande stappen (onthaal, 
vraagverheldering, aanbodsverheldering), zodat de cliënt weet 
wat het meest gepaste en beschikbare hulpaanbod is voor zijn 
vraag. 

Onthaal (instapprocedure) Eerste contact met de cliënt en het beluisteren van het 
aanmeldingssignaal. Indien nodig aansluiting bieden met al dan 
niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van 
hulp. 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Verwijzing (instapprocedure) Verwijzing is het geheel van handelingen om een 
hulpverleningsvoorstel te koppelen aan één of meer concrete 
modules. 
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Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Telefonisch en online onthaal 

Functie Brede Instap 

Omschrijving Telefonisch en online onthaalgesprekken voeren 

Status  Goedgekeurd 

Code BRIAWW03 

1. Identificatie 

Sector  Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie eenmalig 

 Intensiteit <1 uur 

 Duurtijd 1 dag 

Minimum leeftijd 6 Jaar 

Maximum leeftijd 25Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Online werken Er wordt via het gebruik van online-media hulpverlening 
geboden en dit in een veilige internetomgeving 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 



 

 

 57 

Onthaal voor gezinnen met jonge kinderen 

Functie Brede Instap 

Omschrijving Onthaal en vraagverheldering voor (aanstaande) ouders met 
jonge kinderen 

Status Goedgekeurd 

Code BRIKG01 

1. Identificatie 

Sector  Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd  0 Maanden 

Maximum leeftijd 6 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Verwijzing (instapprocedure) Verwijzing is het geheel van handelingen om een 
hulpverleningsvoorstel te koppelen aan één of meer concrete 
modules. 

Onthaal (instapprocedure) Eerste contact met de cliënt en het beluisteren van het 
aanmeldingssignaal. Indien nodig aansluiting bieden met al dan 
niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van 
hulp. 

Hulpverleningsvoorstel 
(instapprocedure) 

Het hulpverleningsvoorstel geeft op een synthetiserende manier 
het resultaat weer van de voorgaande stappen (onthaal, 
vraagverheldering, aanbodsverheldering), zodat de cliënt weet 
wat het meest gepaste en beschikbare hulpaanbod is voor zijn 
vraag. 

Aanbodsverheldering 
(instapprocedure) 

Aanbodsverheldering is de activiteit waarbij de hulpverlener 
samen met de betrokken cliënt overlegt welk hulpaanbod 
aangewezen is voor de voorliggende hulpvraag, waarbij het 
totale aanbod van het netwerk in rekening wordt gebracht. 

Vraagverheldering 
(instapprocedure) 

Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen en, zo nodig, toetsen aan een mogelijk aanbod. 

Indicaties 

Alle gezinnen met jonge kinderen Elke (aanstaande) ouder met eender welke vraag. De 
kernthema's zijn: gezondheid, voeding, ontwikkeling, opvoeding, 
verzorging, veilige leefomgeving, kleuterparticipatie. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Leeftijd Prenataal aanbod voor aanstaande ouders en voor ouders van 
kinderen tot 3 jaar of tot 6 jaar indien niet schoolgaand. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, 
opvoedingsverantwoordelijken en school. 

Functie Brede Instap 

Omschrijving Breed onthaal en vraagverheldering voor kinderen en jongeren, 
hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school. 

Status Goedgekeurd 

Code BRICLB01 

1. Identificatie 

Sector Centra voor Leerlingenbegeleiding 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 2,5 Jaar 

Maximum leeftijd 24 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Aanbodsverheldering 
(instapprocedure) 

Aanbodsverheldering is de activiteit waarbij de hulpverlener 
samen met de betrokken cliënt overlegt welk hulpaanbod 
aangewezen is voor de voorliggende hulpvraag, waarbij het 
totale aanbod van het netwerk in rekening wordt gebracht. 

Onthaal (instapprocedure) Eerste contact met de cliënt en het beluisteren van het 
aanmeldingssignaal. Indien nodig aansluiting bieden met al dan 
niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van 
hulp. 

Hulpverleningsvoorstel 
(instapprocedure) 

Het hulpverleningsvoorstel geeft op een synthetiserende manier 
het resultaat weer van de voorgaande stappen (onthaal, 
vraagverheldering, aanbodsverheldering), zodat de cliënt weet 
wat het meest gepaste en beschikbare hulpaanbod is voor zijn 
vraag. 

Beheren van het multidisciplinair 
dossier (MDD) CLB van de leerling 

Analyseren van de gegevens in het MDD CLB. Registreren van 
de activiteiten in het MDD CLB. 

Vraagverheldering 
(instapprocedure) 

Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen en, zo nodig, toetsen aan een mogelijk aanbod. 

Ter beschikking stellen van 
informatie 

Informatie en documentatie m.b.t. onderwijs, welzijn en 
gezondheid ter beschikking stellen. 

Overleggen binnen het 
multidisciplinair team CLB 

Overleg tussen de verschillende teamleden CLB. 

Samenwerken met het netwerk - Het realiseren van de draaischijf tussen school en welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen (inclusief beoefenaars in de 
gezondheidszorg) waarbij relevante informatie voor de 
begeleiding van de leerling vertaald en afgestemd wordt naar de 
school in functie van het schools functioneren en waarbij ook in 
omgekeerde richting informatie vertaald en afgestemd wordt. - 
Het verwijzen naar een extern hulpaanbod. 

Gesprek voeren - Gesprek met de leerling. - Gesprek met de ouder(s). - Gesprek 
met de opvoedingsverantwoordelijke(n). - Gesprek met een lid 
van het schoolteam. 

Overleggen met de school - Overleg in de cel leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs). - 
Overleg in het multidisciplinair zorgteam (basisonderwijs). - 
Overleg in de klassenraad. - Ad hoc overleg met de school 
(buiten het systematisch en gestructureerd overleg). 

Indicaties 

Contra-indicaties 
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Organisatorische randvoorwaarden 

Vakantieperiode - Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op 
zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale 
feestdagen - De centra zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en 
de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede 
vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen 
respectievelijk gelijk vallen met 24, 25, 26 of 31 december of met 
1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de 
kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit 

Openingstijden na de kantooruren Het centrum bepaalt op welke wijze het na 17 uur kan worden 
geconsulteerd. 

Opdracht CLB - Decreet CLB 01/12/1998: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=12274 - BVR operationele doelstellingen CLB 
03/07/2009: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=14124 

Combinaties 

Probleemgebieden 

 



 

 

 

Typemodules 

Info en Advies
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Jongeren Informatie Punt 

Functie Info en advies 

Omschrijving Informatieverlening aan jongeren 

Status Goedgekeurd 

Code INAAWW01 

1. Identificatie 

Sector  Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie eenmalig 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 dag 

Minimum leeftijd 12 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Informatie geven De cliënt krijgt algemene, concrete en vrijblijvende informatie ter 
beschikking zonder dat de informatie getoetst is aan de 
persoonlijke situatie van de hulpvrager. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Informatie en advies in situaties van 
kindermishandeling 

Functie Info en advies 

Omschrijving Beluisteren van telefonische contactnames, inschatten risico, 
adviseren melder, beslissing nemen over zelf verder exploreren 
melding. 

Status Goedgekeurd 

Code INAKG01 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 3 dagen 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Verontrusting verduidelijken Uitklaren waarover men zich zorgen maakt. 

Eerste risico inschatting maken Inschatten van de aangemelde situatie aan de hand van risico - 
en protectieve factoren 

Informatie verzamelen en 
vergelijken 

Verzamelen en vergelijken van informatie (de aanmelder, reeds 
beschikbare informatie, andere bronnen). 

Indicaties 

Kindermishandeling Kindermishandeling, al dan niet verbonden met een 
problematiek van gedrags-, emotionele- en psychiatrische 
stoornissen behoren tot ons actiedomein, evenals risicosituaties 
kindermishandeling. Ook ongeboren kinderen (zwangere 
ouders) en jongeren in geval van verlengde minderjarigheid 
behoren tot de doelgroep. 

Contra-indicaties 

Geen indicaties van mogelijke 
kindermishandeling 

. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Telefonische bereikbaarheid 24u 
op 24u 

Na kantooruren is er permanentie enkel voor dringende 
situaties. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Verstrekken van informatie aan 
minderjarigen, hun ouders, 
opvoedingsverantwoordelijken en school. 

Functie Info en advies 

Omschrijving Verstrekken van algemene wegwijs informatie aan kinderen en 
jongeren, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 
zonder dat dit gekoppeld wordt aan een begeleidingstraject. 

Status Goedgekeurd 

Code INACLB01 

1. Identificatie 

Sector Centra voor Leerlingenbegeleiding 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie eenmalig 

 Intensiteit <1 uur 

 Duurtijd 1 dag 

Minimum leeftijd 2,5 Jaar 

Maximum leeftijd 24 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ter beschikking stellen van 
informatie 

Informatie en documentatie m.b.t. onderwijs, welzijn en 
gezondheid ter beschikking stellen. 

Gesprek voeren - Gesprek met de leerling. - Gesprek met de ouder(s). - Gesprek 
met de opvoedingsverantwoordelijke(n). - Gesprek met een lid 
van het schoolteam. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Vakantieperiode - Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op 
zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale 
feestdagen - De centra zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de 
paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede 
vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen 
respectievelijk gelijk vallen met 24, 25, 26 of 31 december of met 1 
of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de 
kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit 

Openingstijden na de kantooruren Het centrum bepaalt op welke wijze het na 17 uur kan worden 
geconsulteerd. 

Opdracht CLB - Decreet CLB 01/12/1998: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=12274 - BVR operationele doelstellingen CLB 
03/07/2009: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=14124 

Combinaties 

Probleemgebieden 

 



 

 

 
 

Typemodules 

Diagnostiek
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Handelingsgerichte diagnostiek voor 
minderjarigen van onderwijsgerelateerde 
problemen met het oog op het formuleren 
van handelingsgerichte adviezen binnen een 
continuüm van zorg en/of toekenning van 
extra onderwijsondersteuning. 

Functie Diagnostiek 

Omschrijving Diagnostiek in functie van de opvolging en de begeleiding van 
het kind of de jongere binnen de schoolse context die kan 
worden ingezet op het ogenblik dat bij het kind of de jongere een 
probleem in het perspectief van onderwijs vastgesteld wordt. 

Status Goedgekeurd 

Code DIACLB01 

1. Identificatie 

Sector Centra voor Leerlingenbegeleiding 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 3 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 2,5 Jaar 

Maximum leeftijd 24 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ter beschikking stellen van 
informatie 

Informatie en documentatie m.b.t. onderwijs, welzijn en 
gezondheid ter beschikking stellen. 

Overleggen binnen het 
multidisciplinair team CLB 

Overleg tussen de verschillende teamleden CLB. 

Gesprek voeren - Gesprek met de leerling. - Gesprek met de ouder(s). - Gesprek 
met de opvoedingsverantwoordelijke(n). - Gesprek met een lid 
van het schoolteam. 

Overleggen met de school - Overleg in de cel leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs). - 
Overleg in het multidisciplinair zorgteam (basisonderwijs). - 
Overleg in de klassenraad. - Ad hoc overleg met de school 
(buiten het systematisch en gestructureerd overleg). 

Beheren van het multidisciplinair 
dossier (MDD) CLB van de leerling 

Analyseren van de gegevens in het MDD CLB. Registreren van 
de activiteiten in het MDD CLB. 

Verrichten van onderzoek Het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde protocollen 
en/of evidence based methoden, technieken, instrumenten en - 
waar beschikbaar - vastgelegde standaarden om te komen tot 
een handelingsgericht advies over het gewenste 
ondersteuningsaanbod. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met 
de cliënt en relevante betrokkenen. Waar relevant of 
noodzakelijk includeert dit een classificatie van de stoornis (al 
dan niet in samenwerking met externen). 

Samenwerken met het netwerk - Het realiseren van de draaischijf tussen school en welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen (inclusief beoefenaars in de 
gezondheidszorg) waarbij relevante informatie voor de 
begeleiding van de leerling vertaald en afgestemd wordt naar de 
school in functie van het schools functioneren en waarbij ook in 
omgekeerde richting informatie vertaald en afgestemd wordt. - 
Het verwijzen naar een extern hulpaanbod. 

Indicaties 

Onderwijsgerelateerde problemen Probleem dat rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed heeft 
op de onderwijsleersituatie van het kind of de jongere. 

Schoolgaande kinderen en 
jongeren 

Kinderen en jongeren ingeschreven in een kleuter-, lagere of 
secundaire school of een voor de vervulling van de deeltijdse 
leerplicht erkende vorming. 

Contra-indicaties 
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Organisatorische randvoorwaarden 

Opdracht CLB - Decreet CLB 01/12/1998: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=12274 - BVR operationele doelstellingen CLB 
03/07/2009: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=14124 

Werkgebied CLB - Behoren tot een school of instelling waarmee het CLB een 
beleidsplan of beleidscontract afgesloten heeft. - Als een leerling 
van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is 
ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt 
bediend. - Als een leerling voor een bepaalde periode niet 
ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling 
tot het einde van de periode van niet inschrijving. 

Openingstijden na de kantooruren Het centrum bepaalt op welke wijze het na 17 uur kan worden 
geconsulteerd. 

Vakantieperiode - Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op 
zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale 
feestdagen. - De centra zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en 
de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede 
vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen 
respectievelijk gelijk vallen met 24, 25, 26 of 31 december of met 1 
of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de 
kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit. 

Combinaties 

moet met Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, 
opvoedingsverantwoordelijken en school. 

Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Handicap 

nooit Geestelijk welzijn 

nooit Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

nooit Gezin en opvoeding 

nooit Sociale situatie 

altijd Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 

nooit Gerechtelijk en juridisch 
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Diagnostiek van geestelijke 
gezondheidsproblemen bij minderjarigen 

Functie Diagnostiek 

Omschrijving Verkennen van de hulpvraag van de minderjarige en zijn 
omgeving vanuit een multidisciplinaire benadering met het oog 
op het nauwkeuriger afbakenen van de problematiek om te 
komen tot een diagnose, prognose, indicatiestelling, het 
opmaken van een behandelplan en de eventuele toewijzing aan 
een behandelmodule (binnen of buiten het eigen CGG). Deze 
module kan ook op vraag van een andere voorziening of 
instantie aangeboden worden in het kader van een 
consultfunctie binnen een zorgtraject. 

Status Goedgekeurd 

Code DIACGG01 

1. Identificatie 

Sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Indicatiestelling verrichten Op basis van de beschikbare relevante gegevens over en in 
overleg met de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend 
geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken 
personen uit zijn leefomgeving, vaststellen welke 
jeugdhulpverlening maximaal wenselijk is en de urgentie ervan 
aangeven, onafhankelijk van het beschikbare jeugdhulpaanbod. 

Diagnostiek verrichten Het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde en/of evidence 
based methoden/technieken/instrumenten en waar voor handen, 
vastgelegde standaarden om tot een hypothese, een oordeel 
van de situatie, classificatie, hulpvoorstel/behandelingsadvies te 
komen. 

Terugkoppeling en advies Samen met de cliënt (en eventueel betekenisvolle derden) 
bespreken van de onderzoeksresultaten en het besluit met als 
doel samen tot een voorstel te komen met betrekking tot het 
verdere hulpverleningstraject. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Probleemanalyse Via één of meerdere klinisch-diagnostische gesprekken gebeurt 
een eerste diagnostiek. 

Indicaties 

Psychische en/of psychiatrische 
problematiek 

De minderjarige heeft (vermoedelijk) een (zich ontwikkelende of 
acute) psychiatrische problematiek en/of psychische 
stoornissen. Het gaat om psychopathologie. De problemen zijn 
van die aard dat ze ernstig verstorend zijn in de relatie met 
zichzelf, de ander en de omgeving. 

Contra-indicaties 

Lage slaagkans De inschatting vooraf is dat deze hulp weinig kans op slagen 
heeft. 

Geen GGZ-diagnose noodzakelijk Er is een vraag naar diagnostische beeldvorming over het 
biopsychosociaal functioneren van de minderjarige zonder dat 
deze beeldvorming noodzakelijk is voor het organiseren van de 
jeugdhulp. 

Gebrek aan motivatie De cliënt is niet gemotiveerd om mee te werken. 
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Organisatorische randvoorwaarden 

Ambulant De minderjarige verblijft niet in de GGZ-voorziening. Het 
zorgaanbod van de CGG richt zich op de minderjarige en zijn 
context in zijn leefomgeving. De zorgverlening vindt doorgaans 
plaats in het CGG. Indien aangewezen, kan de zorgverlening 
mobiel verstrekt worden in het eigen leefmilieu (thuis, school, 
vervangende thuissituatie, …) of in een andere dienst of 
zorgvoorziening. 

Multidisciplinariteit Een CGG-team is samengesteld uit medewerkers met 
verschillende opleidingsachtergronden. Zij brengen elk vanuit 
hun eigen opleidingsachtergrond/discipline hun expertise in voor 
diagnostiek en behandeling. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

altijd Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Administratie en hulpverlening 

nooit Gerechtelijk en juridisch 
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Diagnostiek in het kader van de bijzondere 
jeugdbijstand 

Functie Diagnostiek 

Omschrijving - 

Status Goedgekeurd 

Code DIABJB02 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks 

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Uitvoeren gezinsdiagnostiek Op interactieve en systematische wijze wordt informatie 
verkregen over het gezinsfunctioneren en de vragen en noden 
van het gezin. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van o.a. 
anamnese (vb. genogram, ecogram, tijdslijn), gerichte 
observaties, begeleidingsmethodieken met gezinsdiagnostische 
meerwaarde (vb. Triple-P, video-interactiebegeleiding en 
afname van test- en vragenlijsten. De verkregen informatie wordt 
geordend volgens een wetenschappelijk model en na 
multidisciplinair overleg in een krachten- en klachtenanalyse 
teruggekoppeld aan het gezin. De gezinsdiagnostische 
vraagverheldering wordt waar nodig hernomen in de cyclus van 
doelstellingen, evaluaties en bijsturingen. 

Indicatiestelling verrichten Op basis van de beschikbare relevante gegevens over en in 
overleg met de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend 
geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken 
personen uit zijn leefomgeving, vaststellen welke 
jeugdhulpverlening maximaal wenselijk is en de urgentie ervan 
aangeven, onafhankelijk van het beschikbare jeugdhulpaanbod. 

Diagnostiek verrichten Het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde en/of evidence 
based methoden/technieken/instrumenten en waar voor handen, 
vastgelegde standaarden om tot een hypothese, een oordeel 
van de situatie, classificatie, hulpvoorstel/behandelingsadvies te 
komen. 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Informatie verzamelen en 
vergelijken 

Verzamelen en vergelijken van informatie (de aanmelder, reeds 
beschikbare informatie, andere bronnen). 

Indicaties 

Contra-indicaties 
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Organisatorische randvoorwaarden 

de typemodule diagnostiek in het 
kader van de bijzondere 
jeugdbijstand wordt standaard 
gedurende twee maanden ingezet 
voor elke minderjarige 

de standaardduur van de typemodule diagnostiek in het kader 
van de bijzondere jeugdbijstand is in principe twee maanden. 
Deze duur komt echter niet voor in de FID-parameters. Er is 
gekozen om de duur binnen de FID op drie maanden te zetten 
doch er wordt vanuit gegaan dat deze typemodule maximaal 
gedurende twee maanden wordt ingezet voor een minderjarige. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Multidisciplinaire diagnostiek en 
adviesverlening voor minderjarigen met (een 
vermoeden van) handicap (centrum voor 
ontwikkelingsstoornissen) 

Functie Diagnostiek 

Omschrijving 

Het uitvoeren van handelingsgerichte en verklarende 
diagnostiek (al dan niet met classificatie) voor 
ontwikkelingsstoornissen met inbegrip van adviesverlening en 
mogelijke doorverwijzing bij de jongere en zijn context. 

Status Goedgekeurd 

Code DIAVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk  
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2. Inhoud 

Acties 

Multidisciplinair werken Hulpverleners uit verschillende disciplines brengen elk hun eigen 
expertise in, teneinde tot een gezamenlijk beeld/ een hypothese 
van de situatie/advies te komen. 

Vraagverheldering organiseren Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen 

Gesprek voeren met ouders, kind 
en eventueel betrokkenen uit het 
netwerk 

gesprekken voeren met ouders, kind en eventueel het ruimere 
netwerk (CLB, leerkracht, ...) 

Aanbodsverheldering 
(instapprocedure) 

Aanbodsverheldering is de activiteit waarbij de hulpverlener 
samen met de betrokken cliënt overlegt welk hulpaanbod 
aangewezen is voor de voorliggende hulpvraag, waarbij het 
totale aanbod van het netwerk in rekening wordt gebracht. 

informeren over het aanbod informatie verstrekken over het bestaande 
ondersteuningsaanbod 

Diagnostiek verrichten Het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde en/of evidence 
based methoden/technieken/instrumenten en waar voor handen, 
vastgelegde standaarden om tot een hypothese, een oordeel 
van de situatie, classificatie, hulpvoorstel/behandelingsadvies te 
komen. 

Hulpverleningsvoorstel 
(instapprocedure) 

Het hulpverleningsvoorstel geeft op een synthetiserende manier 
het resultaat weer van de voorgaande stappen (onthaal, 
vraagverheldering, aanbodsverheldering), zodat de cliënt weet 
wat het meest gepaste en beschikbare hulpaanbod is voor zijn 
vraag. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Diagnostiek voor minderjarigen met een 
(vermoeden van) handicap [hoge frequentie] 

Functie Diagnostiek 

Omschrijving het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek al dan niet met 
classificatie bij de jongere en zijn context in combinatie met de 
mogelijkheid tot het parallel bieden van opvang en desgevallend 
begeleiding en behandeling. 

Status Goedgekeurd 

Code DIAVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 8 uur (dag of nacht) 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Diagnostiek verrichten Het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde en/of evidence 
based methoden/technieken/instrumenten en waar voor handen, 
vastgelegde standaarden om tot een hypothese, een oordeel 
van de situatie, classificatie, hulpvoorstel/behandelingsadvies te 
komen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Diagnostiek voor minderjarigen met een 
(vermoeden van) handicap [midden 
frequentie] 

Functie Diagnostiek 

Omschrijving Het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek al dan niet met 
classificatie bij de jongere en zijn context in combinatie met de 
mogelijkheid tot het parallel bieden van opvang en desgevallend 
begeleiding en behandeling 

Status Goedgekeurd 

Code DIAVAPH03 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Diagnostiek verrichten Het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde en/of evidence 
based methoden/technieken/instrumenten en waar voor handen, 
vastgelegde standaarden om tot een hypothese, een oordeel 
van de situatie, classificatie, hulpvoorstel/behandelingsadvies te 
komen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 



 

 

 
 

Typemodules 

Begeleiding
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Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, 
pleegkinderen of pleeggasten 
[crisispleegzorg] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Deze begeleiding die zich richt op het gezin, het pleeggezin, het 
pleegkind of de pleeggast, en op de pleeggezinsituatie in zijn 
totaliteit, gaat gepaard met een crisisverblijf in een pleeggezin. 
Opgelet, dit is niet hetzelfde als een op zich staande 
crisisbegeleiding in het kader van de integrale 
jeugdhulpverlening (kan los staan van het crisishulpprogramma 
en moet ook de pleeggezinsituatie in zijn geheel op gang 
brengen en richt zich als begeleiding ook op de pleeggezinnen 
(niet enkel op de gezinnen en kinderen)). Voor de verdere 
beschrijving van de typemodules uitgaande van het decreet van 
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de 
nota "uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 
2012 mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code BEGINT01 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk  
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2. Inhoud 

Acties 

Een voortraject aanbieden rond 
pleegzorg 

Pleegzorg bekendmaken, zoeken, screenen van een (kandidaat-
)pleeggezin, het oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar 
één of meerdere vormen van pleegzorg, onthaal van de 
minderjarige en de context, explorerend en handelingsgericht 
onderzoek in functie van pleegzorg, matching, vorming van 
kandidaat-pleegzorgers, pleegzorgers en pleeggezinnen, 
informatieverstrekking. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. 
Opmerking: in het geval van pleegzorg kan dit betrekking 
hebben op de pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en 
pleeggezinnen en gezinnen. 

Indicaties 

Gebaat zijn bij de opvang in een 
(ander) gezin 

- 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Crisisverblijf in een pleeggezin 

Probleemgebieden 
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Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, 
pleegkinderen of pleeggasten 
[ondersteunende pleegzorg] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Deze vindt plaats naar aanleiding van een ondersteunend 
verblijf of nadat een ondersteunend verblijf heeft 
plaatsgevonden. Een ondersteunend verblijf is een occasionele 
opvang (ondersteunend-korte duur) of een onderbroken opvang 
(ondersteunend-lage frequentie). Voor de verdere beschrijving 
van de typemodules uitgaande van het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de nota 
"uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 
mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code BEGINT02 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk Mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Een voortraject aanbieden rond 
pleegzorg 

Pleegzorg bekendmaken, zoeken, screenen van een (kandidaat-
)pleeggezin, het oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar 
één of meerdere vormen van pleegzorg, onthaal van de 
minderjarige en de context, explorerend en handelingsgericht 
onderzoek in functie van pleegzorg, matching, vorming van 
kandidaat-pleegzorgers, pleegzorgers en pleeggezinnen, 
informatieverstrekking. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. 
Opmerking: in het geval van pleegzorg kan dit betrekking 
hebben op de pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en 
pleeggezinnen en gezinnen. 

Indicaties 

Tijdelijke opvangnood Naar aanleiding van een opvoedingscrisis (een crisis in de 
opvoedingsrelatie), een situationeel probleem (een bepaalde 
situatie of een gebeurtenis) of naar aanleiding van een 
intensieve zorgzwaarte (een cliënt moet continu, intensief 
geholpen worden of heeft continu nood aan "nabijheid" 
("emotionele zorzwaarte")). 

Duidelijk perspectief Naar indicaties is het duidelijk waar de minderjarige zou moeten 
terecht komen, na de inzet van de typemodule (bijvoorbeeld 
terugkeer naar huis). Het is mogelijk dat er al een 
perspectiefverduidelijking op het vlak van indicatiestelling 
gebeurd is door andere intensieve hulpverleningsvormen. Met 
intensieve hulpverleningsvormen bedoelen we geïndiceerde 
hulp dat een universeel, licht preventief aanbod (b.v. het aanbod 
van de preventieve zorg van Kind en Gezin) overstijgt. 

Contra-indicaties 

Onduidelijk perspectief Het is (nog) niet duidelijk dat een terugkeer naar huis of naar 
een andere reguliere opvang, na de inzet van de resp. 
verblijfstypemodule, mogelijk is. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, 
pleegkinderen of pleeggasten 
[perspectiefbiedende pleegzorg] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Begeleiding die zich richt op het gezin, het pleeggezin, het 
pleegkind of de pleeggast, en op de pleeggezinsituatie in zijn 
totaliteit, die gepaard gaat met een perspectiefbiedend verblijf 
(hoge of lage frequentie) in een pleeggezin. Voor de verdere 
beschrijving van de typemodules uitgaande van het decreet van 
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de 
nota "uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 
2012 mèt input van het werkveld). 

Status  Goedgekeurd 

Code BEGINT03 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk Mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Een voortraject aanbieden rond 
pleegzorg 

Pleegzorg bekendmaken, zoeken, screenen van een (kandidaat-
)pleeggezin, het oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar 
één of meerdere vormen van pleegzorg, onthaal van de 
minderjarige en de context, explorerend en handelingsgericht 
onderzoek in functie van pleegzorg, matching, vorming van 
kandidaat-pleegzorgers, pleegzorgers en pleeggezinnen, 
informatieverstrekking. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. 
Opmerking: in het geval van pleegzorg kan dit betrekking 
hebben op de pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en 
pleeggezinnen en gezinnen. 

Indicaties 

geen perspectief van terug naar 
huis 

Er zijn geobjectiveerde aanwijzingen die erop wijzen dat 
(re)întegratie in het gezin binnen een afgebakende periode niet 
mogelijk is. 

Nood aan continuïteit en stabiliteit 
in de leefsituatie 

Dit verwijst naar een stabiele leefsituatie op lange termijn. 

Contra-indicaties 

Mogelijk perspectief van terug naar 
huis 

Er kunnen binnen een haalbare voorop gestelde termijn, mits 
een intensieve ambulante en/of mobiele begeleiding en/of 
perspectiefzoekend verblijf, krachten in de thuissituatie 
aangeboord worden, opdat het kind terug in de thuissituatie kan 
worden opgevangen. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, 
pleegkinderen of pleeggasten 
[perspectiefzoekende pleegzorg] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Begeleiding die zich richt op het gezin, het pleeggezin, het 
pleegkind of de pleeggast, en op de pleeggezinsituatie in zijn 
totaliteit en die gepaard gaat met een perspectiefzoekend verblijf 
in een pleeggezin of waaraan een perspectiefzoekend verblijf 
juist is voorafgegaan. Voor de verdere beschrijving van de 
typemodules uitgaande van het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de nota 
"uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 
mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code BEGINT04 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. 
Opmerking: in het geval van pleegzorg kan dit betrekking 
hebben op de pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en 
pleeggezinnen en gezinnen. 

Een voortraject aanbieden rond 
pleegzorg 

Pleegzorg bekendmaken, zoeken, screenen van een (kandidaat-
)pleeggezin, het oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar 
één of meerdere vormen van pleegzorg, onthaal van de 
minderjarige en de context, explorerend en handelingsgericht 
onderzoek in functie van pleegzorg, matching, vorming van 
kandidaat-pleegzorgers, pleegzorgers en pleeggezinnen, 
informatieverstrekking. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Indicaties 

De veiligheid en/of de ontwikkeling 
van het kind en de draagkracht van 
het gezin zijn gehypothekeerd 

Het gevolg hiervan is dat er nood is aan een tijdelijke opvang 
buitenshuis. Ondertussen wordt er gewerkt aan de verbetering 
van de thuissituatie. 

Onduidelijk perspectief Het is (nog) niet duidelijk dat een terugkeer naar huis of naar 
een andere reguliere opvang, na de inzet van de resp. 
verblijfstypemodule, mogelijk is. 

Contra-indicaties 

"Terug naar huis" is geen expliciete 
keuze. 

Ouders en/of de minderjarige kiezen na grondig overleg niet 
voor een mogelijk perspectief van "terug naar huis." 

Gebrek aan motivatie De cliënt is niet gemotiveerd om mee te werken. 

Duidelijk perspectief Naar indicaties is het duidelijk waar de minderjarige zou moeten 
terecht komen, na de inzet van de typemodule (bijvoorbeeld 
terugkeer naar huis). Het is mogelijk dat er al een 
perspectiefverduidelijking op het vlak van indicatiestelling 
gebeurd is door andere intensieve hulpverleningsvormen. Met 
intensieve hulpverleningsvormen bedoelen we geïndiceerde 
hulp dat een universeel, licht preventief aanbod (b.v. het aanbod 
van de preventieve zorg van Kind en Gezin) overstijgt. 

Onvoldoende beschikbaarheid Ouders zijn onvoldoende beschikbaar en in staat om de 
opvoedingssituatie te verbeteren. 

Onvoldoende veiligheid en 
ontwikkelingskansen in de 
toekomst 

Er kan op grond van geobjectiveerder argumenten gesteld 
worden dat de veiligheid en de ontwikkelingskansen 
onvoldoende gewaarborgd zijn bij een toekomstig verblijf in het 
gezin. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Crisisinterventie (op verwijzing 
crisismeldpunt) 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Een crisisinterventie is een onmiddellijke en kortdurende 
stressverlagende interventie. Het is een snelle in tijd beperkte 
ambulante en/of mobiele werkvorm, met een preventief karakter. 
Het is een eerste hulp bij emotionele en relationele 
“ontploffingen”. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGINT05 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

 Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Veiligheid installeren en bewaken Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met 
expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Eerste risico inschatting maken Inschatten van de aangemelde situatie aan de hand van risico - 
en protectieve factoren 

Vraagverheldering De problemen worden geïnventariseerd, systematisch in kaart 
gebracht en ontrafeld. Mogelijke oorzaken en 
oplossingsperspectieven worden verkend. Indien nodig worden 
de problemen getoetst aan een mogelijk aanbod. De hulpvrager 
heeft zijn verhaal kunnen doen en voelt zich begrepen en 
ondersteund. De hulpverlener zal daarom actief luisteren, 
erkennen, waarderen, ruimte bieden en begrip opbrengen voor 
de hulpvrager. 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 

Indicaties 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Meldpunt crisisjeugdhulp Een interventie kan enkel opgestart worden op verwijzing van 
het meldpunt crisisjeugdhulp. 

Betrokkenheid aanmelder De hulpverlener die de aanmelding deed blijft zoveel mogelijk 
betrokken bij de crisisinterventie. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

  



 

 

 96 
 

crisisbegeleiding (op verwijzing 
crisismeldpunt) 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Een crisisbegeleiding is een ambulante/mobiele begeleiding die 
tot doel heeft om een veranderingsproces op gang te brengen 
en veiligheid te installeren (max. 28 dagen, 1x verlengbaar met 
14 dagen) 

Status Goedgekeurd 

Code BEGINT06 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

 Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Individuele 
begeleidingsgesprekken 

- 

Veiligheid installeren en bewaken Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met 
expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind. 

Permanente vraagverheldering - 

Contextgericht werken - 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Indicaties 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

meldpunt crisisjeugdhulp Een crisisbegeleiding kan enkel opgestart worden op verwijzing 
van het meldpunt crisisjeugdhulp. 

betrokkenheid aanmelder De hulpverlener die de aanmelding deed blijft zoveel mogelijk 
betrokken bij de crisisinterventie. 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Begeleid Zelfstandig Wonen 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Mobiele en ambulante begeleiding en training voor jongeren in 
functie van zelfstandig wonen 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW01 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd 16 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Zelfstandigheid trainen De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 
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Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Indicaties 

Inkomen De minderjarige moet zelf over een inkomen beschikken 

Toestemming voor minderjarige De minderjarige moet de toestemming hebben van de ouder(s) 
of via een gerechtelijk vonnis de toestemming verkregen hebben 
om zelfstandig te wonen 

Contra-indicaties 

Geen inkomen bezitten Niet over een eigen inkomen beschikken 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 
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Begeleiding jongeren die seksueel 
grensoverschrijdend gedrag stellen 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Lange ambulante vraagverheldering, diagnostiek en 
psychosociale begeleiding van jongeren die seksueel 
grensoverschrijdend gedrag stellen en voor hun gezin 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW02 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 12 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Inzicht in betekenis van feiten De cliënt inzicht laten krijgen in de betekenis en de planning van 
feiten, in het opnemen van de verantwoordelijkheid (rekening 
houdend met de leeftijd van de jongere) voor de feiten en hem 
laten bewust worden van de effecten en de gevolgen van zijn 
gedrag op het slachtoffer. Dit kan ook betekenen loocheningen 
en ontkenningen ontrafelen, bevragen en bewerken; momenten 
van rationalisaties, zelfmisleidingen, cognitieve distorties, 
schuldafschuivingen uitdagingen en in hun bestaansrecht 
aanvallen 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Risk/needs assessment Een beoordeling van het hervalrisico en de behoeften van de 
cliënt maken 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Inzicht en leren ingrijpen in 
delictketen 

De cliënt een zicht laten krijgen op de door hem gemaakte 
keuzes die hem naar het gestelde gedrag hebben gebracht. De 
aandacht kan gebeurlijk worden toegespitst op het delict en alle 
aspecten die rechtstreeks samengaan met het opbouwen van de 
delictketting: achterliggende factoren, gedachten, gedragingen, 
fantasieën, uitlokkende gebeurtenissen, emotionele toestanden, 
risico- en stresssituaties. De cliënt leren hoe hij in de delictketen 
kan ingrijpen zodat herhaling wordt voorkomen en de 
zelfcontrole van cliënt ontwikkelen. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Gestandaardiseerde diagnostiek Diagnostiek op basis van gestandaardiseerde instrumenten 
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Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Indicaties 

(Potentiële) daders van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag 

De cliënt heeft (mogelijks) zedenfeiten gepleegd. 

Contra-indicaties 

Minimalisering/ontkenning van 
feiten 

De gepleegde feiten worden ontkend door de cliënt 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Geestelijk welzijn 

nooit Geestelijke gezondheid 

altijd Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

altijd Gezin en opvoeding 

nooit Sociale situatie 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 
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Begeleiding minderjarig slachtoffer 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Korte mobiele en ambulante psychosociale begeleiding voor 
kinderen, jongeren, hun ouders en andere gezinsleden die 
slachtoffer, na(ast)bestaande van een slachtoffer of getuige zijn 
van misdrijf, ongeval, ramp of zelfdoding. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW03 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 3 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Feiten/gebeurtenissen 
reconstrueren 

Het reconstrueren van de gebeurde feiten/gebeurtenissen 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 
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Rouwverwerking Op een speelse en creatieve manier werken rond verschillende 
rouwtaken, en dit aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling 
van de kinderen. Volgende thema's komen aan bod: - zich 
realiseren wat er gebeurd is; - omgaan met gevoelens; - zich 
aanpassen aan de omgeving zonder de overledene; - investeren 
in nieuwe relaties. 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Indicaties 

Slachtofferschap Het hulpaanbod is specifiek bedoeld voor minderjarige 
slachtoffers, evenals hun na(ast)bestaanden, aan wie materiële, 
fysieke en/of morele schade is toegebracht als gevolg van een 
handeling of verzuim dat strafbaar is gesteld door het 
strafwetboek of door bijzondere strafwetten of daarvan getuige 
waren, evenals slachtoffers van rampen. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Geestelijk welzijn 

nooit Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

nooit Gezin en opvoeding 

nooit Sociale situatie 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

altijd Gerechtelijk en juridisch 
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Begeleiding ouder-kind contact tijdens 
detentie 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Mobiele begeleiding van het contact tussen kinderen, jongeren 
en hun gedetineerde ouder 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW04 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Bezoekregeling onderhandelen en 
organiseren 

Toewerken naar een door alle betrokkenen gedragen 
bezoekregeling. Uitklaren van wederzijdse verwachtingen. 
Organiseren van contacten en/of overdracht tussen de ouder 
met bezoekrecht en zijn kind/kinderen in een veilige omgeving 
(en het bewaken van een serene overdracht), en dit vanuit het 
recht op persoonlijk contact. De interactie tussen ouder en kind 
wordt gestimuleerd via activiteiten op maat (spelmomenten, 
knuffelhoek, huiswerkbegeleiding, voorlezen, ...). 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Indicaties 

Kind van een gedetineerde ouder Het kind heeft een ouder die gedetineerd is. 
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Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 

altijd Gezin en opvoeding 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 

altijd Gerechtelijk en juridisch 

  



 

 

 110 
 

Begeleiding van en toezicht op contact 
tussen kinderen en een gescheiden ouder 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Ambulante begeleiding van en toezicht op het contact tussen 
enerzijds kinderen en jongeren en anderzijds een gescheiden 
ouder 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW05 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk Mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Schriftelijke overeenkomst van 
bezoekregeling 

Indien de bemiddeling slaagt, wordt een overeenkomst 
opgemaakt dat onderlinge afspraken bevat die ervoor zorgen dat 
de contacten tussen de betrokkenen zelfstandig kunnen 
plaatsvinden zonder tussenkomst van de hulpverlening of de 
overheid. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Bezoekregeling onderhandelen en 
organiseren 

Toewerken naar een door alle betrokkenen gedragen 
bezoekregeling. Uitklaren van wederzijdse verwachtingen. 
Organiseren van contacten en/of overdracht tussen de ouder 
met bezoekrecht en zijn kind/kinderen in een veilige omgeving 
(en het bewaken van een serene overdracht), en dit vanuit het 
recht op persoonlijk contact. De interactie tussen ouder en kind 
wordt gestimuleerd via activiteiten op maat (spelmomenten, 
knuffelhoek, huiswerkbegeleiding, voorlezen, ...). 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 



 

 

 112 
 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijk welzijn 

nooit Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

altijd Gezin en opvoeding 

nooit Sociale situatie 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 
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Begeleiding voor jongeren 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Mobiele of ambulante psychosociale begeleiding voor kinderen 
en jongeren 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW06 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 6 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Zelfstandigheid trainen De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 
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Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 
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Begeleiding voor ouders 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Ambulante psychosociale begeleiding voor ouders, 
opvoedingsverantwoordelijken en anderen uit de leefomgeving 
van kinderen en jongeren met opvoedingsproblemen 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW07 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, peergroep, 
buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en netwerken 
worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de dienst 
waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) op 
een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of een 
andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen met dit 
aanbod. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 
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Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedingsverantwoorde
lijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogische 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Pedagogische vaardigheden 
trainen 

(Aanstaande) ouder(s) / opvoedingsverantwoordelijke(n) 
pedagogische vaardigheden (bv regels, structuur, grenzen 
stellen) aanleren en inoefenen. 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 

altijd Gezin en opvoeding 

nooit Opleiding en tewerkstelling 
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Integrale gezinsbegeleiding 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Mobiele en ambulante, integrale gezinsbegeleiding voor 
gezinnen met kinderen 

Status Goedgekeurd 

Code BEGAWW11 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Toeleiden De cliënt actief voorbereiden (informeren, motiveren, steunen) 
op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of 
een andere hulpverleningsdienst en actief in contact brengen 
met dit aanbod. 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Krachtengericht werken De aanwezig krachten van de cliënt en zijn omgeving worden 
actief ondersteund 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedingsverantwoordelij
ke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogsiche 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 

Ondersteunen Actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip 
opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor 
aanspreekbaar blijven. 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Pedagogische vaardigheden 
trainen 

(Aanstaande) ouder(s) / opvoedingsverantwoordelijke(n) 
pedagogische vaardigheden (bv regels, structuur, grenzen 
stellen) aanleren en inoefenen. 

Oriënterend adviseren De cliënt informeren en voorlichten, rekening houdend met 
zijn/haar persoonlijke situatie, aangeven van 
oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en 
gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat de cliënt zelf 
over voldoende competentie beschikt om de informatie juist te 
gebruiken, zonder dat er sprake is van een formele verwijzing. 
Het doel is dat de cliënt beschikt over meer kennis en daarmee 
een stevige basis heeft voor zijn inzichten, keuzes en 
gedragsalternatieven. 

Inzichtsverruimend werken Inzichtsverruimend werken, helpen reflecteren op ervaringen, 
opdrachten geven 
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Samenwerken met instanties Samenwerking met verschillende instanties opdat de 
hulpverlening zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zou zijn is 
noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Deze samenwerking gebeurt zowel op basis van individuele als 
rondetafelgesprekken 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 

altijd Gezin en opvoeding 

altijd Sociale situatie 
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Begeleiding in kader van kindermishandeling 
[korte duur] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Korte ambulante begeleiding voor kinderen en jongeren die 
slachtoffer werden van kindermishandeling en voor hun gezin en 
hun leefomgeving 

Status Goedgekeurd 

Code BEGKG01 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 3 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 

  



 

 

 123 
 

2. Inhoud 

Acties 

Spreken met de cliënt en het 
netwerk 

Spreken met de cliënt en het netwerk Spreken met de 
minderjarige, de ouder(s), opvoedingsverantwoordelijke(n) en 
andere(n) uit de leefomgeving. 

Verontrusting verduidelijken Uitklaren waarover men zich zorgen maakt. 

Indicaties 

Kindermishandeling Kindermishandeling, al dan niet verbonden met een 
problematiek van gedrags-, emotionele- en psychiatrische 
stoornissen behoren tot ons actiedomein, evenals risicosituaties 
kindermishandeling. Ook ongeboren kinderen (zwangere 
ouders) en jongeren in geval van verlengde minderjarigheid 
behoren tot de doelgroep. 

Contra-indicaties 

Geen indicaties van mogelijke 
kindermishandeling 

. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Kindermishandeling Diagnose kindermishandeling is gesteld. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Crisisbegeleiding [korte duur] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Een crisisbegeleiding is een mobiele begeleiding die tot doel 
heeft om een veranderingsproces op gang te brengen en 
veiligheid te installeren (max. 28 dagen). 

Status Goedgekeurd 

Code BEGKG02 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Contextgericht werken - 

Veiligheid installeren en bewaken Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met 
expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind. 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Indicaties 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving middellange intensieve mobiele pedagogische begeleiding voor 
kinderen en hun gezin 

Status Goedgekeurd 

Code BEGKG03 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Contextgericht werken - 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedings- 
verantwoordelijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogische 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Pre- en postnataal begeleiden Begeleiden van en anticiperen op de rol als aanstaande 
ouder(s) en het aanstaande ouderschap 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Indicaties 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Gezinsbegeleiding [korte duur - hoge 
frequentie] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Korte intensieve mobiele pedagogische begeleiding voor 
kinderen en hun gezin. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGKG04 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Contextgericht werken - 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedings- 
verantwoordelijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogische 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Indicaties 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Gezinsbegeleiding [korte duur] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Kort licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en 
hun gezin. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGKG05 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 

  



 

 

 131 
 

2. Inhoud 

Acties 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedings- 
verantwoordelijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogische 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Indicaties 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Gezinsbegeleiding [lange duur] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Lang licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en 
hun gezin 

Status Goedgekeurd 

Code BEGKG06 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Contextgericht werken - 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedings- 
verantwoordelijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogische 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Indicaties 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Begeleiding van schoolgaande minderjarigen 
rechtstreeks en/of via hun ouders, 
opvoedingsverantwoordelijken en school 
[korte duur]. 

Functie Begeleiding 

Omschrijving 

Kortdurende begeleiding van leerlingen rechtstreeks en/of via 
hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school. De 
begeleiding gebeurt steeds in functie van het schools 
functioneren van de minderjarige. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGCLB01 

1. Identificatie 

Sector Centra voor Leerlingenbegeleiding 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 2,5 Jaar 

Maximum leeftijd 24 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 

  



 

 

 135 
 

2. Inhoud 

Acties 

Overleggen met de school - Overleg in de cel leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs). - 
Overleg in het multidisciplinair zorgteam (basisonderwijs). - 
Overleg in de klassenraad. - Ad hoc overleg met de school 
(buiten het systematisch en gestructureerd overleg). 

Samenwerken met het netwerk - Het realiseren van de draaischijf tussen school en welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen (inclusief beoefenaars in de 
gezondheidszorg) waarbij relevante informatie voor de 
begeleiding van de leerling vertaald en afgestemd wordt naar de 
school in functie van het schools functioneren en waarbij ook in 
omgekeerde richting informatie vertaald en afgestemd wordt. - 
Het verwijzen naar een extern hulpaanbod. 

Ter beschikking stellen van 
informatie 

Informatie en documentatie m.b.t. onderwijs, welzijn en 
gezondheid ter beschikking stellen. 

Overleggen binnen het 
multidisciplinair team CLB 

Overleg tussen de verschillende teamleden CLB. 

Gesprek voeren - Gesprek met de leerling. - Gesprek met de ouder(s). - Gesprek 
met de opvoedingsverantwoordelijke(n). - Gesprek met een lid 
van het schoolteam. 

Beheren van het multidisciplinair 
dossier (MDD) CLB van de leerling 

Analyseren van de gegevens in het MDD CLB. Registreren van 
de activiteiten in het MDD CLB. 

Indicaties 

Onderwijsgerelateerde problemen Probleem dat rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed heeft 
op de onderwijsleersituatie van het kind of de jongere. 

Schoolgaande kinderen en 
jongeren 

Kinderen en jongeren ingeschreven in een kleuter-, lagere of 
secundaire school of een voor de vervulling van de deeltijdse 
leerplicht erkende vorming. 

Begeleiding op het vlak van het 
psychisch en sociaal functioneren 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn mogelijkheden en 
moeilijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. 

Begeleiding bij keuzeproblemen in 
de onderwijsloopbaan 

Begeleiding bij keuzeproblemen in de onderwijsloopbaan. 

Contra-indicaties 
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Organisatorische randvoorwaarden 

Vakantieperiode - Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op 
zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale 
feestdagen. - De centra zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en 
de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede 
vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen 
respectievelijk gelijk vallen met 24, 25, 26 of 31 december of met 1 
of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de 
kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit 

Opdracht CLB - Decreet CLB 01/12/1998: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=12274 - BVR operationele doelstellingen CLB 
03/07/2009: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docume
nt.asp?docid=14124 

Openingstijden na de kantooruren Het centrum bepaalt op welke wijze het na 17 uur kan worden 
geconsulteerd. 

Werkgebied CLB - Behoren tot een school of instelling waarmee het CLB een 
beleidsplan of beleidscontract afgesloten heeft - Als een leerling 
van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is 
ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt 
bediend - Als een leerling voor een bepaalde periode niet 
ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling 
tot het einde van de periode van niet- inschrijving 

Combinaties 

moet met Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, 
opvoedingsverantwoordelijken en school. 

Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

nooit Gezin en opvoeding 

nooit Sociale situatie 

altijd Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 

nooit Gerechtelijk en juridisch 
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Contextbegeleiding 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Contextbegeleiding wordt gezien als de centrale module binnen 
het vernieuwde hulpverleningslandschap. Contextbegeleiding 
omvat wat vroeger benoemd werd als thuisbegeleiding, 
gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding, … Het is dus veel ruimer 
dan enkel de contacten met de vader en/of moeder. We 
begrijpen onder contextbegeleiding de aan 
hulpverleningsdoelstellingen gekoppelde begeleidingscontacten 
in en met het netwerk van de jongere. Dit betekent dat 
hulpverleningscontacten met school, CLB, de sociaal werker, de 
vertrouwenspersoon van de jongere, de trainer van de sportclub, 
kunnen inbegrepen zijn. De individuele begeleidingscontacten 
met de jongere worden ook gevat in deze module. De contacten 
die vervat zitten in deze module zijn in principe face-to-face. 
Contextbegeleiding kan mobiel (in de context) en ambulant (in 
de organisatie) gebeuren. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGBJB04 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

 

Reden voor overschrijving 1.voornamelijk in te zetten in situaties met maatschappelijke 
noodzaak: de contextbegeleiding van AJW kenmerkt zich door 
het aanklampende karakter, zelfs in situaties waar de 
bereidheid tot medewerking van het cliëntsysteem minimaal is. 
De contextbegeleiding zal dan ook werken rond verhoging van 
de motivatie en acceptatie van de begeleiding. Daarnaast is 
contextbegeleiding van AJW niet vrijblijvend: vaak is de 
acceptatie ervan een voorwaarde om meer ingrijpende 
hulpverlening (die NRTH is) af te wenden. 

 2. schaarste (cfr. wachtlijsten) en kostprijs van het aanbod 
vereisen een objectieve indicering: de aanklampendheid en 
niet-vrijblijvendheid (cfr. supra) eisen dat, indien cliëntcontacten 
niet kunnen doorgaan omdat men ‘voor een gesloten deur’ 
staat, snel nieuwe pogingen worden ondernomen om alsnog 
een contact te laten doorgaan. Dit heeft een invloed op de 
kostprijs en is mee oorzaak is van ongelijke financiering tussen 
sectoren. 
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 3. deze typemodule is vaak gekoppeld aan een verblijfsmodule, 
die altijd NRTH is. Uitgangspunt van het modulaire kader van 
AJW is dat voor elke jongere een contextbegeleiding loopt en 
daarnaast, indien noodzakelijk, andere modules zoals verblijf 
en dagbegeleiding, die altijd NRTH zijn. Omgekeerd is het zo 
dat voor elke jongere waar een verblijfs- of 
dagbegeleidingsmodule (NRTH) is geactiveerd er ook een 
contextbegeleidingsmodule actief moet zijn. Vaak is de 
koppeling van een contextbegeleidingsmodule aan deze 
modules dan ook onlosmakelijk.  

 4. de inhoudelijke keuze om de duur van de modules van AJW 
op 6 maanden te zetten gekoppeld aan permanente 
vraagverheldering: hoewel de gemiddelde termijn van een 
huidige thuisbegeleiding (maar ook van de contextbegeleiding 
gekoppeld aan verblijf) meer dan een jaar bedraagt, werd op 
basis van de ervaringen met het MFC-experiment gekozen voor 
een kortere duur van de typemodules contextbegeleiding om er 
voor te zorgen dat de hulpverlening op regelmatige basis 
geëvalueerd en bijgestuurd wordt. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk Mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Activeren van de context - 

Schools functioneren bevorderen - 

Bieden van nazorg - 

Zelfstandigheidstraining - 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Bemiddelen en overleggen - 

Individuele begeleidingsgesprekken - 

Gezins- en contextgesprekken - 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen 

- 

Opmaken van handelingsplannen, 
evaluatieverslagen,eindverslagen en 
de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Opvoedingsvaardigheden trainen - 

Indicaties 

Contra-indicaties 
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Organisatorische randvoorwaarden 

leeftijdsgrens Indien deze module gekoppeld is aan een verblijfsmodule, kan 
deze worden ingezet tot de leeftijd van 21 jaar 

niet combineerbaarheid - contextbegeleiding zonder verblijf, kamertraining of 
dagbegeleiding in groep kan slechts één maal ingezet worden 
per gezin - contextbegeleiding waaraan geen verblijf, 
kamertraining of dagbegeleiding in groep gekoppeld is kan niet 
gecombineerd worden met contextbegeleiding die gekoppeld is 
aan dagbegeleiding 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Contextbegeleiding in functie van autonoom 
wonen 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Deze module omvat de vroegere BZW-begeleidingen, zowel 
vanuit de erkende diensten voor begeleid zelfstandig wonen 
(categorie 6) als vanuit de begeleidingstehuizen. Deze module 
sluit inhoudelijk sterk aan bij de module ‘contextbegeleiding’. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGBJB05 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 17 Jaar 

Maximum leeftijd 20 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Opmaken van handelingsplannen, 
evaluatieverslagen, eindverslagen 
en de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Gezins- en contextgesprekken - 

Bieden van nazorg - 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Zelfstandigheidstraining - 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen 

- 

Individuele begeleidingsgesprekken - 

Schools functioneren bevorderen - 

Bemiddelen en overleggen - 

Activeren van de context - 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Crisisbegeleiding [kortdurend] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Crisisbegeleiding die wordt aangeboden onder de vorm van 
Crisishulp aan Huis. Crisishulp aan Huis heeft als doel een 
dreigende breuk in een gezinssituatie te voorkomen. CaH start 
op binnen de 24 uur in gezinnen waar - door een acute 
crisissituatie in de opvoeding - het samenleven onder druk komt 
te staan. CaH werkt intensief (bijna dagelijks face to face 
contact), kortdurend (1 maand), planmatig (volgens afgesproken 
fasering) en methodisch (Families First) met focus op 
(opvoedings)veiligheid. CaH gebruikt de krachten van het gezin 
om gedragsmatig veranderingen aan te leren. Deze 
veranderingen zijn gebaseerd op de doelen van de betrokken 
gezinsleden en de verwijzer. Het gezin wordt tijdens de 
begeleiding methodisch ondersteund met een 24u/24u 7d/7d 
telefonisch permanentie vanuit het team CaH. Nazorg wordt 
aangeboden en waar nodig gaan we met de gezinnen op zoek 
naar gepaste vervolghulp (eigen of professioneel netwerk). 

Status Goedgekeurd 

Code BEGBJB07 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Reden voor overschrijving - voornamelijk in te zetten in situaties met maatschappelijke 
noodzaak - schaarste en kostprijs van het aanbod vereisen een 
objectieve indicering 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Schools functioneren bevorderen - 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Aanleren van vaardigheden - 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Gezins- en contextgesprekken - 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Opmaken van 
doelstellingenplannen en de de 
cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Bieden van nazorg - 

Activeren van de context - 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Individuele 
begeleidingsgesprekken 

- 

Bemiddelen en overleggen - 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Dagbegeleiding in groep 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Met ‘dagbegeleiding in groep’ willen we het begeleidingsaanbod 
van de dagcentra een plaats geven. We blijven sterk geloven in 
de meerwaarde van een laagdrempelige begeleiding in groep, in 
combinatie met een sterke contextgerichtheid. Dagbegeleiding is 
de gerichte begeleiding van de minderjarige gedurende een deel 
van de dag, en behelst in hoofdzaak de periode na schooltijd en 
in vakantieperiodes. De begeleiding vindt in hoofdzaak plaats in 
de infrastructuur van de initiatiefnemer (ambulant) en wordt in 
groep georganiseerd, en heeft primair een hulpverlenende 
finaliteit. De module ‘dagbegeleiding in groep’ is dus niet 
hetzelfde als ‘dagbesteding’. Dagbegeleiding wordt evenmin 
gezien als schoolvervangend, maar wel als naschools en 
ondersteunend. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGBJB08 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 3 Jaar 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen 

- 

Zelfstandigheidstraining - 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Schools functioneren bevorderen - 

Aanbieden van gepaste 
accommodatie 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Ondersteunende begeleiding 
(projectwerking) NRTJ 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Onder deze module vallen pedagogische projecten, time out, 
ontheming, … Deze kunnen ingezet worden los van, of 
gekoppeld aan andere modules. Een organisatie die 1 
dergelijke module aanbiedt , begeleidt minimaal 12 jongeren 
dagelijks gedurende 2 weken (10 begeleidingsdagen). Ook hier 
geldt opnieuw het gemiddelde. Men kan dus ook de ene 
jongere een kort project van 2 dagen aanbieden, en een andere 
een project van meerdere weken. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGBJB09 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 8 uur (dag of nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 6 Jaar 

Maximum leeftijd 20 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Activeren van de context - 

Opmaken van 
doelstellingenplannen en de de 
cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Zelfstandigheidstraining - 

Bemiddelen en overleggen - 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Individuele 
begeleidingsgesprekken 

- 

Bieden van nazorg - 

Gezins- en contextgesprekken - 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Ontwikkelen en aanbieden van 
programma's, afgestemd op de 
problematieken van de doelgroep 

- 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen 

- 

Schools functioneren bevorderen - 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Ondersteunende begeleiding 
(projectwerking) RTJ 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Onder deze module vallen pedagogische projecten, time out, 
ontheming, … Deze kunnen ingezet worden los van, of 
gekoppeld aan andere modules. Een organisatie die 1 dergelijke 
module aanbiedt , begeleidt minimaal 12 jongeren dagelijks 
gedurende 2 weken (10 begeleidingsdagen). Ook hier geldt 
opnieuw het gemiddelde. Men kan dus ook de ene jongere een 
kort project van 2 dagen aanbieden, en een andere een project 
van meerdere weken. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGBJB10 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 8 uur (dag of nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Reden voor overschrijving Voor wat de typemodules ondersteunende begeleiding betreft, 
geldt eveneens de keuze voor het behoud van de huidige 
situatie, wat impliceert dat ze deels rechtstreeks en deels niet-
rechtstreeks toegankelijk is. We benadrukken dat dit een 
kortetermijnkeuze is, die geldt tot er duidelijkheid bestaat over 
de uitvoeringsmodaliteiten van het decreet Integrale Jeugdhulp, 
in bijzonder voor wat de bepalingen van artikel 12 uit het 
betreffende voorontwerp van decreet betreft. Deze modaliteiten 
zullen richtinggevend zijn voor de verdere positionering van het 
aanbod van Jongerenwelzijn, alsook voor de inhoudelijke 
profilering zowel voor als achter de toegangspoort. 

Minimum leeftijd 6 Jaar 

Maximum leeftijd 20 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk  
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2. Inhoud 

Acties 

Individuele 
begeleidingsgesprekken 

- 

Opmaken van 
doelstellingenplannen en de de 
cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Zelfstandigheid trainen De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Bemiddelen en overleggen - 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Gezins- en contextgesprekken - 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen 

- 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Ontwikkelen en aanbieden van 
programma's, afgestemd op de 
problematieken van de doelgroep 

- 

Schools functioneren bevorderen - 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Activeren van de context - 
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Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Mobiele en/of ambulante begeleiding voor 
minderjarigen met (een vermoeden van) 
handicap [lage frequentie] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Mobiele en/of ambulante begeleiding van het kind/de jongere en 
zijn context met het oog op een beter functioneren en integratie 

Status Goedgekeurd 

Code BEGVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Reden voor overschrijving Dit heeft veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond 
het VAPH werkt: het gaat hier over de ruime categorie van 
mensen met een (vermoeden van) handicap, of personen met 
een handicap zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze 
mensen maken geen gebruik van het niet-rechtstreeks 
toegankelijk hulpaanbod maar hebben af en toe wel nood aan 
laagdrempelige ondersteuning. Net door de aard van de 
problematiek is het moeilijk om een specifieke grens op de 
duurtijd te zetten. In het BVR RTH zetten we ook geen grens op 
de herhaalbaarheid van dit aanbod. We vinden het belangrijk 
dat op deze manier mensen met specifieke zorgvragen toch 
kunnen ondersteund worden door een rechtstreeks toegankelijk 
aanbod zonder gebruik te moeten maken van intensievere 
zorgvormen. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. 
Opmerking: in het geval van pleegzorg kan dit betrekking 
hebben op de pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en 
pleeggezinnen en gezinnen. 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Contextgericht werken - 

Outreachend werken Pro-actief contacten leggen of actie ondernemen ten aanzien 
van (potentiële) cliënten op plaatsen waar deze zich bevinden, 
hetzij samen te werken met een andere organisaties teneinde de 
hulpverlening beter af te stemmen op maat van de cliënt. 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedings- 
verantwoordelijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() ondersteunen en 
stimuleren in hun pedagogisch handelen en de pedagogsiche 
zorg (bv. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, 
aanvaarding van de eigenheid van het kind, aandacht voor 
hechting en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen stellen, 
omgaan met gevoelens van kinderen). 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Vraagverheldering organiseren Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR RTH Ambulante en mobiele begeleidingen zijn rechtstreeks 
toegankelijk voor maximaal twaalf begeleidingen per jaar. 
Gedurende de eerste twee jaar samen kunnen er maximaal 48 
begeleidingen plaatsvinden. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Mobiele en/of ambulante begeleiding voor 
minderjarigen met een handicap [hoge 
frequentie] 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Mobiele en /of ambulante begeleiding van het kind/de jongere en 
zijn context met het oog op een beter functioneren en integratie 

Status Goedgekeurd 

Code BEGVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Outreachend werken Pro-actief contacten leggen of actie ondernemen ten 
aanzien van (potentiële) cliënten op plaatsen waar 
deze zich bevinden, hetzij samen te werken met een 
andere organisaties teneinde de hulpverlening beter af 
te stemmen op maat van de cliënt. 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht 
op het optimaliseren van de ouder – kind relatie op 
pedagogisch en affectief vlak. Ouders en kinderen 
worden begeleid in het realiseren en onderhouden van 
een duurzame affectieve band tussen hen beiden. In 
het bevorderen van veilig gehechtheidsgedrag wordt 
ingewerkt op het proces van interactie tussen ouder en 
kind, kind- en ouderfactoren. 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het 
hulpverleningstraject van de cliënt zodat er 
afstemming, samenhang en continuïteit is en de cliënt 
steeds de gepaste hulp krijgt. 

Pedagogisch begeleiden van de 
ouder(s)/opvoedings- 
verantwoordelijke(n) 

Ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken() 
ondersteunen en stimuleren in hun pedagogisch 
handelen en de pedagogsiche zorg (bv. omgaan met 
regels, bieden van structuur en veiligheid, aanvaarding 
van de eigenheid van het kind, aandacht voor hechting 
en loyaliteit, coping gedrag stimuleren, grenzen 
stellen, omgaan met gevoelens van kinderen). 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn 
moeilijkheden en mogelijkheden op één of meer 
levensgebieden zodat hij zelf tot een beter inzicht in en 
hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: in het 
geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en 
pleeggezinnen en gezinnen. 

Contextgericht werken - 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
de maximumleeftijd verlengd worden tot 25 jaar 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 
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Persoonlijke assistentie voor minderjarigen 
met een handicap (PAB) 

Functie Begeleiding 

Omschrijving Assistentie voor personen met een handicap thuis, op school of 
op het werk op lichamelijk, huishoudelijk of maatschappelijk vlak 

Status Goedgekeurd 

Code BEGVAPH03 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Assistentie aanbieden Aanbieden van assistentie op maatschappelijk, huishoudelijk en 
lichamelijk vlak 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

sectorale regelgeving de toepassing van deze vorm van hulp wordt geregeld in het 
BVR van 31 augustus 2002 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Handicap 
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Procesbegeleiding voor minderjarigen met 
(een vermoeden van) handicap in de opmaak 
van een individueel ondersteuningsplan en 
de versterking van het netwerk 

Functie Begeleiding 

Omschrijving De vraag van elke jongere die zich aanmeldt samen met het 
netwerk verduidelijken, en een ondersteuningsplan opmaken 
waarbij maximaal de inbreng vn het natuurlijk netwerk en 
reguliere diensten wordt gevaloriseerd. 

Status Goedgekeurd 

Code BEGVAPH04 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Vraagverheldering organiseren Samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven 
verkennen 

maatschappelijke integratie 
bevorderen 

op basis van de geboden ondersteuning de maatschappelijke 
integratie van het kind/de jongere verhogen 

Contextgericht werken - 

informeren over het aanbod informatie verstrekken over het bestaande 
ondersteuningsaanbod 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

sectorale regelgeving Met deze typemodule wordt het aanbod van de diensten 
ondersteuningsplan gevat; er wordt voor de modaliteiten voor de 
toekenning van deze hulp verwezen naar het BVR van 30 
september 2011 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 



 

 

 
 

Typemodules 

Behandeling



 

 

 161 

Behandeling in het kader van pleegzorg 

Functie Behandeling 

Omschrijving Deze typemodule kadert binnen de pleegzorgvorm 
"behandelingspleegzorg" waarbij er steeds een verblijf in een 
pleeggezin plaatsvindt (perspectiefzoekend of 
perspectiefbiedend) en daar bovenop een behandelingspakket 
wordt aangeboden. Behandeling wordt daarbij ruim 
geïnterpreteerd. Ook activiteiten die te maken hebben met 
training kunnen eronder vallen. Het richt zich zowel op de 
pleegzorger als op het pleegkind of de pleeggast (MVT, p. 10). 
De behandelingstypemodule kan op zich opgestart worden, in 
combinatie met een perspectiefzoekend of perspectiefbiedend 
verblijf en hiermee gepaard gaande begeleiding, of toegevoegd 
worden aan een lopende begeleiding. Voor de verdere 
beschrijving van de typemodules uitgaande van het decreet van 
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de 
"uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 
mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code BEHINT01 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Het aanbieden van een 
groepsgericht behandel- of 
intensieve trainingsmethodiek 

In het kader van de pleegzorg heeft dit zowel betrekking op het 
pleegkind als op de pleegzorger. 

Het aanbieden van een individueel 
behandelings- en/of 
trainingspakket 

In het kader van de pleegzorg heeft dit zowel betrekking op het 
pleegkind als op de pleegzorger. 

Indicaties 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 

Ernstige gedrags- of emotionele 
problemen 

- 

Contra-indicaties 

Het samenleven in een pleeggezin 
is niet mogelijk 

Er is sprake van gedrags- of emotionele problemen die van een 
dermate grote intensiteit en/of duur zijn dat zij de mogelijkheden 
van het samenleven in een pleeggezin overstijgen zelfs indien er 
een specifiek behandelingspakket wordt aangeboden. 

Gedrags- of emotionele problemen 
die het gevolg zijn van medische 
problemen 

- 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Verblijf in een pleeggezin [perspectiefzoekend] 

moet met Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - hoge frequentie] 

moet met Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - lage frequentie] 

Probleemgebieden 

altijd Geestelijke gezondheid 
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Behandeling van geestelijke 
gezondheidsproblemen bij minderjarigen 

Functie Behandeling 

Omschrijving Het doel is psychische/psychiatrische problemen, stoornissen of 
klachten op te heffen, te verminderen en/of om er beter mee om 
te leren gaan door het op methodische wijze beïnvloeden van 
symptomen en het teweegbrengen van veranderingen in de 
beleving, de cognities en de wijze van functioneren van 
patiënten. 

Status Goedgekeurd 

Code BEHCGG01 

1. Identificatie 

Sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Permanent opvolgen Doorheen de therapie wordt het verloop van het 
hulpverleningsproces (m.b.t. werkalliantie hulpverlener-cliënt, 
functionele klachten enz.) permanent opgevolgd via gesprek met 
de cliënt. Daarnaast wordt op regelmatige basis een evaluatie 
van het behandelplan ingebouwd via een systeem van 
cliëntenfeedback/uitkomstenmeting, wat eventueel kan leiden tot 
een bijsturing van het behandelplan. 

Therapie aanbieden Een lid van het team biedt binnen een systematisch, 
gestructureerd, wetenschappelijk onderbouwd en 
(multi)methodisch proces activiteiten aan (vb. medisch-
psychiatrische behandeling, individuele psychotherapie, 
partnertherapie, gezinstherapie, oudertherapie, groepstherapie, 
...) om het functioneren van de cliënt op psychisch, sociaal en 
somatisch vlak te veranderen/herstellen, of om een verworven 
niveau te stabiliseren. In het kader hiervan kan, mits 
toestemming van de cliënt, externe samenwerking passen. 

Indicaties 

Psychische en/of psychiatrische 
problematiek 

De minderjarige heeft (vermoedelijk) een (zich ontwikkelende of 
acute) psychiatrische problematiek en/of psychische 
stoornissen. Het gaat om psychopathologie. De problemen zijn 
van die aard dat ze ernstig verstorend zijn in de relatie met 
zichzelf, de ander en de omgeving. 

Contra-indicaties 

Lage slaagkans De inschatting vooraf is dat deze hulp weinig kans op slagen 
heeft. 

Gebrek aan motivatie De cliënt is niet gemotiveerd om mee te werken. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Multidisciplinariteit Een CGG-team is samengesteld uit medewerkers met 
verschillende opleidingsachtergronden. Zij brengen elk vanuit 
hun eigen opleidingsachtergrond/discipline hun expertise in voor 
diagnostiek en behandeling. 

Ambulant De minderjarige verblijft niet in de GGZ-voorziening. Het 
zorgaanbod van de CGG richt zich op de minderjarige en zijn 
context in zijn leefomgeving. De zorgverlening vindt doorgaans 
plaats in het CGG. Indien aangewezen, kan de zorgverlening 
mobiel verstrekt worden in het eigen leefmilieu (thuis, school, 
vervangende thuissituatie, …) of in een andere dienst of 
zorgvoorziening. 

Combinaties 
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Probleemgebieden 

nooit Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

altijd Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Administratie en hulpverlening 

nooit Gerechtelijk en juridisch 
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Behandeling voor minderjarigen met een 
(vermoeden van) handicap [lage frequentie] 

Functie Behandeling 

Omschrijving Door het toepasen van gerichte therapievormen het niveau van 
fysiek, emotioneel en psychologisch functioneren van het 
kind/de jongere verhogen. 

Status Goedgekeurd 

Code BEHVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Reden voor overschrijving Dit heeft veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond 
het VAPH werkt: het gaat hier over de ruime categorie van 
mensen met een (vermoeden van) handicap, of personen met 
een handicap zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze 
mensen maken geen gebruik van het niet-rechtstreeks 
toegankelijk hulpaanbod maar hebben af en toe wel nood aan 
laagdrempelige ondersteuning. Net door de aard van de 
problematiek is het moeilijk om een specifieke grens op de 
duurtijd te zetten. In het BVR RTH zetten we ook geen grens op 
de herhaalbaarheid van dit aanbod. We vinden het belangrijk 
dat op deze manier mensen met specifieke zorgvragen toch 
kunnen ondersteund worden door een rechtstreeks toegankelijk 
aanbod zonder gebruik te moeten maken van intensievere 
zorgvormen. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk Mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Therapie aanbieden Een lid van het team biedt binnen een systematisch, 
gestructureerd, wetenschappelijk onderbouwd en 
(multi)methodisch proces activiteiten aan (vb. medisch-
psychiatrische behandeling, individuele psychotherapie, 
partnertherapie, gezinstherapie, oudertherapie, groepstherapie, 
...) om het functioneren van de cliënt op psychisch, sociaal en 
somatisch vlak te veranderen/herstellen, of om een verworven 
niveau te stabiliseren. In het kader hiervan kan, mits 
toestemming van de cliënt, externe samenwerking passen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR RTH Past binnen het BVR Rechtstreeks toegankelijke hulp 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Behandeling voor minderjarigen met een 
handicap [hoge frequentie] 

Functie Behandeling 

Omschrijving Door het toepassen van gerichte therapievormen het fysiek, 
emotioneel en psychologisch functioneren van het kind/de 
jongere verhogen. 

Status Goedgekeurd 

Code BEHVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Therapie aanbieden Een lid van het team biedt binnen een systematisch, 
gestructureerd, wetenschappelijk onderbouwd en 
(multi)methodisch proces activiteiten aan (vb. medisch-
psychiatrische behandeling, individuele psychotherapie, 
partnertherapie, gezinstherapie, oudertherapie, groepstherapie, 
...) om het functioneren van de cliënt op psychisch, sociaal en 
somatisch vlak te veranderen/herstellen, of om een verworven 
niveau te stabiliseren. In het kader hiervan kan, mits 
toestemming van de cliënt, externe samenwerking passen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25 jaar 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Handicap 

 

  



 

 

 170 

Behandeling voor minderjarigen met een 
handicap [middenfrequentie] 

Functie Behandeling 

Omschrijving Door het toepassen van gerichte therapievormen het niveau van 
fysiek, emotioneel en psychologisch functioneren van het 
kind/de jongere verhogen. 

Status Goedgekeurd 

Code BEHVAPH03 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Therapie aanbieden Een lid van het team biedt binnen een systematisch, 
gestructureerd, wetenschappelijk onderbouwd en 
(multi)methodisch proces activiteiten aan (vb. medisch-
psychiatrische behandeling, individuele psychotherapie, 
partnertherapie, gezinstherapie, oudertherapie, groepstherapie, 
...) om het functioneren van de cliënt op psychisch, sociaal en 
somatisch vlak te veranderen/herstellen, of om een verworven 
niveau te stabiliseren. In het kader hiervan kan, mits 
toestemming van de cliënt, externe samenwerking passen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen op basis van de voorwaarden in het BVR van 7.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25jaar 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Handicap 



 

 

 
 

Typemodules 

Bemiddeling
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Bemiddeling in conflicten tussen jongeren 
en hun ouders 

Functie Bemiddeling 

Omschrijving Ambulante bemiddeling in conflicten tussen jongeren en hun 
ouders 

Status Goedgekeurd 

Code BEMAWW01 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 1 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 12 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 

nooit Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

altijd Gezin en opvoeding 

nooit Sociale situatie 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 
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Ouderschapsbemiddeling 

Functie Bemiddeling 

Omschrijving Ambulante bemiddeling voor scheidende en gescheiden ouders 
over hun ouderschap 

Status Goedgekeurd 

Code BEMAWW02 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Rechtstreeks 

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Werken met de context De context van de cliënt (bv familie, vrienden, school, 
peergroep, buurt) heeft een centrale rol. Deze steunfiguren en 
netwerken worden aangesproken als middel tot verandering en 
ondersteuning. Via contextgericht werken wil men deze 
contexten/het sociaal netwerk van de cliënt activeren, herstellen, 
herverbinden, opbouwen, onderhouden of verstevigen. 

Schriftelijke overeenkomst in kader 
van ouderschap 

De ouders helpen om efficiënt te onderhandelen met het oog op 
een schriftelijke overeenkomst voor de gezagsregeling en/of 
verblijfsregeling en/of kostenregeling voor de gezamenlijke 
kind(eren), op voorwaarde dat de ouders akkoord gaan met o.a. 
gelijkwaardigheid en informatieplicht t.a.v. elkaar. 

Doorverwijzen De cliënt naar een externe dienst doorverwijzen: de cliënt krijgt 
de coördinaten (adres en mogelijk contactpersoon) van de 
dienst waarnaar wordt verwezen, zodat dat het centrum actief 
tussenkomt. 

Kinderen aanwezig maken in 
gesprekken met ouders 

De ouders doen stilstaan bij de behoeften, bezorgdheden en 
wensen van hun kind(eren). De ouders doen stilstaan bij de 
beleving van hun kind(eren) en bij de gevolgen die de scheiding 
voor hun kind(eren) heeft. He tbelang van loyaliteit van kinderen 
erkennen en benoemen vanuit een meerzijdig partijdige positie. 

Bemiddelen Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
beslechten of hanteerbaar maken van conflicten waarbij de 
partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige 
derde, de bemiddelaar. 

Indicaties 

Scheiding De beslissing tot scheiding is door beide ouders reeds genomen 
of beide ouders zijn al uit elkaar (wonen apart) of de scheiding is 
reeds uitgesproken door de rechtbank 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijk welzijn 

nooit Geestelijke gezondheid 

altijd Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 

nooit Onderwijs 

nooit Opleiding en tewerkstelling 

nooit Etnisch en cultureel 

nooit Administratie en hulpverlening 



 

 

 
 

Typemodules 

Training
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Combinatie van pedagogische 
groepstraining voor ouders met 
groepstraining voor hun kinderen. 

Functie Training 

Omschrijving ambulante pedagogische training van ouders en van hun 
kinderen in groepsverband 

Status Goedgekeurd 

Code TRAKG01 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 3 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Pedagogische vaardigheden 
trainen 

(Aanstaande) ouder(s) / opvoedingsverantwoordelijke(n) 
pedagogische vaardigheden (bv regels, structuur, grenzen 
stellen) aanleren en inoefenen. 

Indicaties 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Pedagogische groepstraining voor ouders 

Functie Training 

Omschrijving Ambulante pedagogische training van ouders in groepsverband. 

Status Goedgekeurd 

Code TRAKG02 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Pedagogische vaardigheden 
trainen 

(Aanstaande) ouder(s) / opvoedingsverantwoordelijke(n) 
pedagogische vaardigheden (bv regels, structuur, grenzen 
stellen) aanleren en inoefenen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Pedagogische groepstraining voor ouders 
met hun kind(eren) 

Functie Training 

Omschrijving ambulante pedagogische training van ouders samen met 
kinderen in groepsverband 

Status Goedgekeurd 

Code TRAKG03 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 3 uur 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Pedagogische vaardigheden 
trainen 

(Aanstaande) ouder(s) / opvoedingsverantwoordelijke(n) 
pedagogische vaardigheden (bv regels, structuur, grenzen 
stellen) aanleren en inoefenen. 

Indicaties 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

ouder-kind interactie de focus van het probleem ligt bij de ouder-kind interactie 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Pedagogische individuele training voor 
ouders 

Functie Training 

Omschrijving Ambulante pedagogische training of begeleiding van ouders 
individueel 

Status Goedgekeurd 

Code TRAKG04 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

sociale vaardigheden aanleren van sociale vaardigheden van het kind 

Indicaties 

training pedagogische 
vaardigheden 

ambulante training van pedagogische vaardigheden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Training voor minderjarigen met (een 
vermoeden van) handicap [lage frequentie] 

Functie Training 

Omschrijving Via het aanbieden van training de vaardigheden op fysiek en 
sociaal vlak verhogen 

Status Goedgekeurd 

Code TRAVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Reden voor overschrijving Dit heeft veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond 
het VAPH werkt: het gaat hier over de ruime categorie van 
mensen met een (vermoeden van) handicap, of personen met 
een handicap zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze 
mensen maken geen gebruik van het niet-rechtstreeks 
toegankelijk hulpaanbod maar hebben af en toe wel nood aan 
laagdrempelige ondersteuning. Net door de aard van de 
problematiek is het moeilijk om een specifieke grens op de 
duurtijd te zetten. In het BVR RTH zetten we ook geen grens op 
de herhaalbaarheid van dit aanbod. We vinden het belangrijk 
dat op deze manier mensen met specifieke zorgvragen toch 
kunnen ondersteund worden door een rechtstreeks toegankelijk 
aanbod zonder gebruik te moeten maken van intensievere 
zorgvormen 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR RTH Past binnen het BVR RTH 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Training voor minderjarigen met een 
handicap [hoge frequentie] 

Functie Training 

Omschrijving Via het aanbieden van training de vaardigheden op fysiek en 
sociaal vlak verhogen 

Status Goedgekeurd 

Code TRAVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk niet mogelijk 

  



 

 

 189 
 

2. Inhoud 

Acties 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25 jaar 

Combinaties 

moet met Verblijf voor minderjarigen met een handicap [langdurig] 

moet met Verblijf voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap 

moet met Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

moet met Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een 
handicap [hoge frequentie] 

moet met Verblijf voor minderjarigen met een handicap [kortdurend] 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 
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Training voor minderjarigen met een 
handicap [middenfrequentie] 

Functie Training 

Omschrijving Via het aanbieden van training de vaardigheden op fysiek en 
sociaal vlak verhogen 

Status Goedgekeurd 

Code TRAVAPH03 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie wekelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 



 

 

 
 

Typemodules 

Verblijf
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Crisisverblijf in een pleeggezin 

Functie Verblijf 

Omschrijving Deze typemodule kan gevat worden door het intersectoraal 
crisishulpprogramma (IJH). In dat geval valt ze samen met de 
typemodule "crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt)". Ze kan 
echter ook los van het crisishulpprogramma worden 
aangeboden. Hierover gaat onderstaande typemodule. Qua 
inhoud is het crisisverblijf gelijk aan deze van het 
crisishulpprogramma IJH met het verschil dat de aanmelding 
niet verloopt via het meldpunt crisishulp maar rechtstreeks 
terecht komt bij een dienst voor pleegzorg. Bovendien gaat het 
hier over een verblijf binnen een gezin. Voor de verdere 
beschrijving van de typemodules uitgaande van het decreet van 
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de 
nota "uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 
2012 mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT01 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Reden voor overschrijving Art. 4 van het decreet pleegzorg van 29 juni 2012 stelt dat de 
Vlaamse Regering bepaalt “welke typemodules (…) 
rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk zijn, met dien 
verstande dat minstens de typemodules binnen de 
ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk zijn”. Dit 
artikel zal dus verder uitgewerkt moeten worden in een 
uitvoeringsbesluit m.b.t. de organisatie van pleegzorg. Hierbij 
kan nog steeds verwezen worden naar de principes rond het 
onderscheid die geëxpliciteerd staan in het decreet IJH. De 
bepaling in het decreet dat minstens de typemodules binnen 
ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk dienen te 
zijn, berust op een kwalitatieve overweging die ook binnen het 
debat rond het onderscheid in IJH kan ingebracht worden (cf. 
art. 15 van het voorontwerp van het decreet IJH). De 
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argumentatie, geïnspireerd op een insteek van het 
Kinderrechtencommissariaat (Parl.St.Vl.Parl.2010-2011, nr. 
1192/12, 15), is dat ondersteunende pleegzorg, die gefocust is 
op situationele opvang en waarbij het van bij de start duidelijk is 
dat een pleegkind na de opvang terug naar huis gaat of naar 
een andere reguliere opvang, een meer preventief doel heeft en 
bijgevolg ook snel beschikbaar moet zijn (memorie van 
toelichting bij het decreet pleegzorg, p. 9). Opmerking: dit 
veronderstelt natuurlijk dat het UB bij het decreet IJH wel 
degelijk zal bepalen dat bij de weging ook rekening kan worden 
gehouden met andere kenmerken van de modules, met name 
kwalitatieve elementen. Nu staat er dat de VR die andere 
kenmerken “kan bepalen”. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Het aanbieden van een 
aangepaste leefomgeving binnen 
een gezinsklimaat 

Dit verwijst naar het relationele en/of opvoedende aspect van 
een gezinsklimaat (aangeboden door een pleegzorger). De 
pleegzorger: - is observerend aanwezig, klaar om begeleidend, 
verzorgerend of bewakend op te treden - heeft oog voor de 
gevoelens van het pleegkind of -gast m.b.t. het verblijf en gaat 
hier adequaat mee om - geeft relevante informatie door aan de 
begleiders en de ouders - staat open voor en speelt flexibel in op 
de contactmogelijkheden tussen kind en ouder, eventuele broers 
en zussen, grootouders en anderen, dit binnen de afspraken die 
hierover gemaakt werdentussen de dienst, de pleegzorger en 
het gezin - overlegt om de gemaakte afspraken ten uitvoer te 
brengen - biedt hulp bij dagelijkse levensverrichtingen omwille 
van de beperkingen of functionele stoornissen (voor personen 
met een handicap- - stelt zich sensitief op ten aanzien van de 
ouder(s) 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Indicaties 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 

Gebaat zijn bij de opvang in een 
(ander) gezin 

- 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of 
pleeggasten [crisispleegzorg] 

Probleemgebieden 
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Verblijf in een pleeggezin [ondersteunend - 
korte duur] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Dit is een vorm van pleegzorg "ter ondersteuning van het gezin 
van het het pleegkind. Daarbij is het duidelijk dat na de opvang 
het pleegkind of de pleeggast gewoon opnieuw kan worden 
opgevangen in het gezin waar hij regulier verblijft" (art. 2 en de 
memorie van toelichting (p.9) bij het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg). Voor de verdere 
beschrijving van de typemodules uitgaande van het decreet van 
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de 
nota "uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 
2012 mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT02 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 3 maanden 

Reden voor overschrijving Art. 4 van het decreet pleegzorg van 29 juni 2012 stelt dat de 
Vlaamse Regering bepaalt “welke typemodules (…) 
rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk zijn, met dien 
verstande dat minstens de typemodules binnen de 
ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk zijn”. Dit 
artikel zal dus verder uitgewerkt moeten worden in een 
uitvoeringsbesluit m.b.t. de organisatie van pleegzorg. Hierbij 
kan nog steeds verwezen worden naar de principes rond het 
onderscheid die geëxpliciteerd staan in het decreet IJH. De 
bepaling in het decreet dat minstens de typemodules binnen 
ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk dienen te 
zijn, berust op een kwalitatieve overweging die ook binnen het 
debat rond het onderscheid in IJH kan ingebracht worden (cf. 
art. 15 van het voorontwerp van het decreet IJH). De 
argumentatie, geïnspireerd op een insteek van het 
Kinderrechtencommissariaat (Parl.St.Vl.Parl.2010-2011, nr. 
1192/12, 15), is dat ondersteunende pleegzorg, die gefocust is 
op situationele opvang en waarbij het van bij de start duidelijk is 
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dat een pleegkind na de opvang terug naar huis gaat of naar 
een andere reguliere opvang, een meer preventief doel heeft en 
bijgevolg ook snel beschikbaar moet zijn (memorie van 
toelichting bij het decreet pleegzorg, p. 9). Opmerking: dit 
veronderstelt natuurlijk dat het UB bij het decreet IJH wel 
degelijk zal bepalen dat bij de weging ook rekening kan worden 
gehouden met andere kenmerken van de modules, met name 
kwalitatieve elementen. Nu staat er dat de VR die andere 
kenmerken “kan bepalen”. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk Mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Het aanbieden van een 
aangepaste leefomgeving binnen 
een gezinsklimaat 

Dit verwijst naar het relationele en/of opvoedende aspect van 
een gezinsklimaat (aangeboden door een pleegzorger). De 
pleegzorger: - is observerend aanwezig, klaar om begeleidend, 
verzorgend of bewakend op te treden - heeft oog voor de 
gevoelens van het pleegkind of -gast m.b.t. het verblijf en gaat 
hier adequaat mee om - geeft relevante informatie door aan de 
begeleiders en de ouders - staat open voor en speelt flexibel in 
op de contactmogelijkheden tussen kind en ouder, eventuele 
broers en zussen, grootouders en anderen, dit binnen de 
afspraken die hierover gemaakt werden tussen de dienst, de 
pleegzorger en het gezin - overlegt om de gemaakte afspraken 
ten uitvoer te brengen - biedt hulp bij dagelijkse 
levensverrichtingen omwille van de beperkingen of functionele 
stoornissen (voor personen met een handicap- - stelt zich 
sensitief op ten aanzien van de ouder(s) 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Indicaties 

Duidelijk perspectief Naar indicaties is het duidelijk waar de minderjarige zou moeten 
terecht komen, na de inzet van de typemodule (bijvoorbeeld 
terugkeer naar huis). Het is mogelijk dat er al een 
perspectiefverduidelijking op het vlak van indicatiestelling 
gebeurd is door andere intensieve hulpverleningsvormen. Met 
intensieve hulpverleningsvormen bedoelen we geïndiceerde 
hulp dat een universeel, licht preventief aanbod (b.v. het aanbod 
van de preventieve zorg van Kind en Gezin) overstijgt. 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 

Tijdelijke opvangnood Naar aanleiding van een opvoedingscrisis (een crisis in de 
opvoedingsrelatie), een situationeel probleem (een bepaalde 
situatie of een gebeurtenis) of naar aanleiding van een 
intensieve zorgzwaarte (een cliënt moet continu, intensief 
geholpen worden of heeft continu nood aan "nabijheid" 
("emotionele zorgzwaarte")). 
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Contra-indicaties 

Frequente overplaatsingen Hiermee worden overplaatsingen bedoeld ten gevolge van het 
mislukken van een vorig verblijf in een residentiële voorziening 
of in een pleeggezin. 

Verzet De hulpverlener stelt, na een grondige dialoog met de cliënt 
omtrent wat een bepaalde vorm van hulp (b.v. pleegzorg) 
inhoudt en waarom dit voor de cliënt een goede optie zou zijn, 
vast dat de cliënt en/of zijn context zich in extreme mate verzet 
tegen het aanbod. 

Gevaar voor het samenleven 
binnen een gezinscontext 

Er zijn aanwijzingen dat het gedrag van de minderjarige of van 
zijn ouders, gevaar kan opleveren voor het samenleven binnen 
een gezinscontext (pleeggezin). 

Onduidelijk perspectief Het is (nog) niet duidelijk dat een terugkeer naar huis of naar 
een andere reguliere opvang, na de inzet van de resp. 
verblijfstypemodule, mogelijk is. 

Ambulante en mobiele begeleiding 
volstaan 

Ambulante en mobiele begeleiding bieden op zich voldoende 
perspectief om de draagkracht van het gezin en de ontwikkeling 
van de minderjarige te versterken waardoor de minderjarige 
binnen de eigen context kan opgroeien. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of 
pleeggasten [ondersteunende pleegzorg] 

Probleemgebieden 
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Verblijf in een pleeggezin [ondersteunend - 
lage frequentie] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Dit is een vorm van pleegzorg "ter ondersteuning van het gezin 
van het het pleegkind. Daarbij is het duidelijk dat na de opvang 
het pleegkind of de pleeggast gewoon opnieuw kan worden 
opgevangen in het gezin waar hij regulier verblijft" (art. 2 en de 
memorie van toelichting (p.9) bij het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg). Voor de verdere 
beschrijving van de typemodules uitgaande van het decreet van 
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de 
nota "uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 
2012 mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT03 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 20 maanden 

Reden voor overschrijving Art. 4 van het decreet pleegzorg van 29 juni 2012 stelt dat de 
Vlaamse Regering bepaalt “welke typemodules (…) 
rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk zijn, met dien 
verstande dat minstens de typemodules binnen de 
ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk zijn”. Dit 
artikel zal dus verder uitgewerkt moeten worden in een 
uitvoeringsbesluit m.b.t. de organisatie van pleegzorg. Hierbij 
kan nog steeds verwezen worden naar de principes rond het 
onderscheid die geëxpliciteerd staan in het decreet IJH. De 
bepaling in het decreet dat minstens de typemodules binnen 
ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk dienen te 
zijn, berust op een kwalitatieve overweging die ook binnen het 
debat rond het onderscheid in IJH kan ingebracht worden (cf. 
art. 15 van het voorontwerp van het decreet IJH). De 
argumentatie, geïnspireerd op een insteek van het 
Kinderrechtencommissariaat (Parl.St.Vl.Parl.2010-2011, nr. 
1192/12, 15), is dat ondersteunende pleegzorg, die gefocust is 
op situationele opvang en waarbij het van bij de start duidelijk is 
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dat een pleegkind na de opvang terug naar huis gaat of naar 
een andere reguliere opvang, een meer preventief doel heeft en 
bijgevolg ook snel beschikbaar moet zijn (memorie van 
toelichting bij het decreet pleegzorg, p. 9). Opmerking: dit 
veronderstelt natuurlijk dat het UB bij het decreet IJH wel 
degelijk zal bepalen dat bij de weging ook rekening kan worden 
gehouden met andere kenmerken van de modules, met name 
kwalitatieve elementen. Nu staat er dat de VR die andere 
kenmerken “kan bepalen”. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 

  



 

 

 202 
 

2. Inhoud 

Acties 

Het aanbieden van een 
aangepaste leefomgeving binnen 
een gezinsklimaat 

Dit verwijst naar het relationele en/of opvoedende aspect van 
een gezinsklimaat (aangeboden door een pleegzorger). De 
pleegzorger: - is observerend aanwezig, klaar om begeleidend, 
verzorgend of bewakend op te treden - heeft oog voor de 
gevoelens van het pleegkind of -gast m.b.t. het verblijf en gaat 
hier adequaat mee om - geeft relevante informatie door aan de 
begeleiders en de ouders - staat open voor en speelt flexibel in 
op de contactmogelijkheden tussen kind en ouder, eventuele 
broers en zussen, grootouders en anderen, dit binnen de 
afspraken die hierover gemaakt werden tussen de dienst, de 
pleegzorger en het gezin - overlegt om de gemaakte afspraken 
ten uitvoer te brengen - biedt hulp bij dagelijkse 
levensverrichtingen omwille van de beperkingen of functionele 
stoornissen (voor personen met een handicap- - stelt zich 
sensitief op ten aanzien van de ouder(s) 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Indicaties 

Nood aan een verrijkende opvang Deze is aanvullend naast een andere reguliere opvangsituatie. 

Een terugkerende opvangnood Naar aanleiding van een terugkerende opvoedingscrisis of een 
situationeel probleem of naar aanleiding van een intensieve 
zorgzwaarte kan een minderjarige gedurende bepaalde periodes 
niet thuis wonen. 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 

Duidelijk perspectief Naar indicaties is het duidelijk waar de minderjarige zou moeten 
terecht komen, na de inzet van de typemodule (bijvoorbeeld 
terugkeer naar huis). Het is mogelijk dat er al een 
perspectiefverduidelijking op het vlak van indicatiestelling 
gebeurd is door andere intensieve hulpverleningsvormen. Met 
intensieve hulpverleningsvormen bedoelen we geïndiceerde 
hulp dat een universeel, licht preventief aanbod (b.v. het aanbod 
van de preventieve zorg van Kind en Gezin) overstijgt. 

Contra-indicaties 

Onduidelijk perspectief Het is (nog) niet duidelijk dat een terugkeer naar huis of naar 
een andere reguliere opvang, na de inzet van de resp. 
verblijfstypemodule, mogelijk is. 

Gevaar voor het samenleven 
binnen een gezinscontext 

Er zijn aanwijzingen dat het gedrag van de minderjarige of van 
zijn ouders, gevaar kan opleveren voor het samenleven binnen 
een gezinscontext (pleeggezin). 

Frequente overplaatsingen Hiermee worden overplaatsingen bedoeld ten gevolge van het 
mislukken van een vorig verblijf in een residentiële voorziening 
of in een pleeggezin. 
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Ambulante en mobiele begeleiding 
volstaan 

Ambulante en mobiele begeleiding bieden op zich voldoende 
perspectief om de draagkracht van het gezin en de ontwikkeling 
van de minderjarige te versterken waardoor de minderjarige 
binnen de eigen context kan opgroeien. 

Verzet De hulpverlener stelt, na een grondige dialoog met de cliënt 
omtrent wat een bepaalde vorm van hulp (b.v. pleegzorg) 
inhoudt en waarom dit voor de cliënt een goede optie zou zijn, 
vast dat de cliënt en/of zijn context zich in extreme mate verzet 
tegen het aanbod. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of 
pleeggasten [ondersteunende pleegzorg] 

Probleemgebieden 

  



 

 

 204 
 

Verblijf in een pleeggezin 
[perspectiefbiedend - hoge frequentie] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Perspectiefbiedende pleegzorg is een vorm van pleegzorg "met 
een continu en langdurig karakter. Het doel is van 
perspectiefbiedende pleegzorg is het creëren van continuïteit, 
opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen" (zie art. 
2 van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van 
pleegzorg en de memorie van toelichting bij het decreet (p. 9)). 
In vele gevallen zal aan het perspectiefbiedend verblijf een 
perspectiefzoekende pleegzorg vooraf gaan. Dit is echter niet 
verplicht. "Het voorstel van decreet sluit niet uit dat een dienst 
voor pleegzorg een module binnen de perspectiefbiedende 
pleegzorg aanbiedt zonder eerst een module binnen de 
perspectiefzoekende pleegzorg te hebben aangeboden" (MVT, 
5.2). Voor de verdere beschrijving van de typemodules 
uitgaande van het decreet van 29 juni 2012 houdende de 
organisatie van pleegzorg: zie ook de nota "uitwerking 
typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 mèt input 
van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT04 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Het aanbieden van een 
aangepaste leefomgeving binnen 
een gezinsklimaat 

Dit verwijst naar het relationele en/of opvoedende aspect van 
een gezinsklimaat (aangeboden door een pleegzorger). De 
pleegzorger: - is observerend aanwezig, klaar om begeleidend, 
verzorgerend of bewakend op te treden - heeft oog voor de 
gevoelens van het pleegkind of -gast m.b.t. het verblijf en gaat 
hier adequaat mee om - geeft relevante informatie door aan de 
begleiders en de ouders - staat open voor en speelt flexibel in op 
de contactmogelijkheden tussen kind en ouder, eventuele broers 
en zussen, grootouders en anderen, dit binnen de afspraken die 
hierover gemaakt werdentussen de dienst, de pleegzorger en 
het gezin - overlegt om de gemaakte afspraken ten uitvoer te 
brengen - biedt hulp bij dagelijkse levensverrichtingen omwille 
van de beperkingen of functionele stoornissen (voor personen 
met een handicap- - stelt zich sensitief op ten aanzien van de 
ouder(s) 

Indicaties 

"Terug naar huis" is geen expliciete 
keuze. 

Ouders en/of de minderjarige kiezen na grondig overleg niet 
voor een mogelijk perspectief van "terug naar huis." 

Nood aan continuïteit en stabiliteit 
in de leefsituatie 

Dit verwijst naar een stabiele leefsituatie op lange termijn. 

geen perspectief van terug naar 
huis 

Er zijn geobjectiveerde aanwijzingen die erop wijzen dat 
(re)ïntegratie in het gezin binnen een afgebakende periode niet 
mogelijk is. 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 
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Contra-indicaties 

Gevaar voor het samenleven 
binnen een gezinscontext 

Er zijn aanwijzingen dat het gedrag van de minderjarige of van 
zijn ouders, gevaar kan opleveren voor het samenleven binnen 
een gezinscontext (pleeggezin). 

Mogelijk perspectief van terug naar 
huis 

Er kunnen binnen een haalbare voorop gestelde termijn, mits 
een intensieve ambulante en/of mobiele begeleiding en/of 
perspectiefzoekend verblijf, krachten in de thuissituatie 
aangeboord worden, opdat het kind terug in de thuissituatie kan 
worden opgevangen. 

Verzet De hulpverlener stelt, na een grondige dialoog met de cliënt 
omtrent wat een bepaalde vorm van hulp (b.v. pleegzorg) 
inhoudt en waarom dit voor de cliënt een goede optie zou zijn, 
vast dat de cliënt en/of zijn context zich in extreme mate verzet 
tegen het aanbod. 

Frequente overplaatsingen Hiermee worden overplaatsingen bedoeld ten gevolge van het 
mislukken van een vorig verblijf in een residentiële voorziening 
of in een pleeggezin. 

Ambulante en mobiele begeleiding 
volstaan 

Ambulante en mobiele begeleiding bieden op zich voldoende 
perspectief om de draagkracht van het gezin en de ontwikkeling 
van de minderjarige te versterken waardoor de minderjarige 
binnen de eigen context kan opgroeien. 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of 
pleeggasten [perspectiefbiedende pleegzorg] 

Probleemgebieden 
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Verblijf in een pleeggezin 
[perspectiefbiedend - lage frequentie] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Perspectiefbiedende pleegzorg is een vorm van pleegzorg "met 
een continu en langdurig karakter. Het doel is van 
perspectiefbiedende pleegzorg is het creëren van continuïteit, 
opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen" (zie art. 
2 van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van 
pleegzorg en de memorie van toelichting bij het decreet (p. 9)). 
In vele gevallen zal aan het perspectiefbiedend verblijf een 
perspectiefzoekende pleegzorg vooraf gaan. Dit is echter niet 
verplicht. "Het voorstel van decreet sluit niet uit dat een dienst 
voor pleegzorg een module binnen de perspectiefbiedende 
pleegzorg aanbiedt zonder eerst een module binnen de 
perspectiefzoekende pleegzorg te hebben aangeboden" (MVT, 
5.2). Voor de verdere beschrijving van de typemodules 
uitgaande van het decreet van 29 juni 2012 houdende de 
organisatie van pleegzorg: zie ook de nota "uitwerking 
typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 mèt input 
van het werkveld). In vele gevallen zal aan het 
perspectiefbiedend verblijf een perspectiefzoekende pleegzorg 
vooraf gaan. Dit is echter niet verplicht. "Het voorstel van 
decreet sluit niet uit dat een dienst voor pleegzorg een module 
binnen de perspectiefbiedende pleegzorg aanbiedt zonder eerst 
een module binnen de perspectiefzoekende pleegzorg te 
hebben aangeboden" (MVT, 5.2). Voor de beschrijving van de 
typemodules uitgaande van het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de "uitwerking 
typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 mèt input 
van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT05 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk  
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2. Inhoud 

Acties 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Het aanbieden van een 
aangepaste leefomgeving binnen 
een gezinsklimaat 

Dit verwijst naar het relationele en/of opvoedende aspect van 
een gezinsklimaat (aangeboden door een pleegzorger). De 
pleegzorger: - is observerend aanwezig, klaar om begeleidend, 
verzorgerend of bewakend op te treden - heeft oog voor de 
gevoelens van het pleegkind of -gast m.b.t. het verblijf en gaat 
hier adequaat mee om - geeft relevante informatie door aan de 
begleiders en de ouders - staat open voor en speelt flexibel in op 
de contactmogelijkheden tussen kind en ouder, eventuele broers 
en zussen, grootouders en anderen, dit binnen de afspraken die 
hierover gemaakt werdentussen de dienst, de pleegzorger en 
het gezin - overlegt om de gemaakte afspraken ten uitvoer te 
brengen - biedt hulp bij dagelijkse levensverrichtingen omwille 
van de beperkingen of functionele stoornissen (voor personen 
met een handicap- - stelt zich sensitief op ten aanzien van de 
ouder(s) 

Indicaties 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 

"Terug naar huis" is geen expliciete 
keuze. 

Ouders en/of de minderjarige kiezen na grondig overleg niet 
voor een mogelijk perspectief van "terug naar huis." 

Nood aan continuïteit en stabiliteit 
in de leefsituatie 

Dit verwijst naar een stabiele leefsituatie op lange termijn. 

geen perspectief van terug naar 
huis 

Er zijn geobjectiveerde aanwijzingen die erop wijzen dat 
(re)întegratie in het gezin binnen een afgebakende periode niet 
mogelijk is. 

Intensieve zorgzwaarte waardoor 
nood aan aanvullend verblijf 

Er is een nood aan een intensieve zorgzwaarte waardoor er een 
nood is aan een aanvullend verblijf buiten het pleeggezin. 
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Contra-indicaties 

Ambulante en mobiele begeleiding 
volstaan 

Ambulante en mobiele begeleiding bieden op zich voldoende 
perspectief om de draagkracht van het gezin en de ontwikkeling 
van de minderjarige te versterken waardoor de minderjarige 
binnen de eigen context kan opgroeien. 

Mogelijk perspectief van terug naar 
huis 

Er kunnen binnen een haalbare voorop gestelde termijn, mits 
een intensieve ambulante en/of mobiele begeleiding en/of 
perspectiefzoekend verblijf, krachten in de thuissituatie 
aangeboord worden, opdat het kind terug in de thuissituatie kan 
worden opgevangen. 

Frequente overplaatsingen Hiermee worden overplaatsingen bedoeld ten gevolge van het 
mislukken van een vorig verblijf in een residentiële voorziening 
of in een pleeggezin. 

Verzet De hulpverlener stelt, na een grondige dialoog met de cliënt 
omtrent wat een bepaalde vorm van hulp (b.v. pleegzorg) 
inhoudt en waarom dit voor de cliënt een goede optie zou zijn, 
vast dat de cliënt en/of zijn context zich in extreme mate verzet 
tegen het aanbod. 

Gevaar voor het samenleven 
binnen een gezinscontext 

Er zijn aanwijzingen dat het gedrag van de minderjarige of van 
zijn ouders, gevaar kan opleveren voor het samenleven binnen 
een gezinscontext (pleeggezin). 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of 
pleeggasten [perspectiefbiedende pleegzorg] 

Probleemgebieden 
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Verblijf in een pleeggezin 
[perspectiefzoekend] 

Functie Verblijf 

Omschrijving "Perspectiefzoekende pleegzorg is een vorm van pleegzorg 
gedurende een periode van maximaal zes maanden, eenmalig 
verlengbaar met maximaal zes maanden, waarbij een duidelijk 
perspectief (bijvoorbeeld terug naar huis of een langer verblijf in 
een pleeggezin) voor het pleegkind of de pleeggast wordt 
ontwikkeld. Tijdens deze periode wordt, eventueel in 
samenwerking met andere welzijnsvoorzieningen, intensief 
gewerkt aan de verbetering van de thuissituatie opdat het 
pleegkind of -gast zo mogelijk toch terug naar huis kan. Indien 
dit aanbod niet leidt tot een terugkeer naar huis, dan is het 
resultaat een duidelijke beslissing over wat dan wel het 
perspectief is" (zie art. 2 van het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg en de memorie van 
toelichting bij het decreet (p.9). Voor de verdere beschrijving van 
de typemodules uitgaande van het decreet van 29 juni 2012 
houdende de organisatie van pleegzorg: zie ook de nota 
"uitwerking typemodules pleegzorg" (versie 21 september 2012 
mèt input van het werkveld). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT06 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Het aanbieden van een 
aangepaste leefomgeving binnen 
een gezinsklimaat 

Dit verwijst naar het relationele en/of opvoedende aspect van 
een gezinsklimaat (aangeboden door een pleegzorger). De 
pleegzorger: - is observerend aanwezig, klaar om begeleidend, 
verzorgerend of bewakend op te treden - heeft oog voor de 
gevoelens van het pleegkind of -gast m.b.t. het verblijf en gaat 
hier adequaat mee om - geeft relevante informatie door aan de 
begleiders en de ouders - staat open voor en speelt flexibel in op 
de contactmogelijkheden tussen kind en ouder, eventuele broers 
en zussen, grootouders en anderen, dit binnen de afspraken die 
hierover gemaakt werdentussen de dienst, de pleegzorger en 
het gezin - overlegt om de gemaakte afspraken ten uitvoer te 
brengen - biedt hulp bij dagelijkse levensverrichtingen omwille 
van de beperkingen of functionele stoornissen (voor personen 
met een handicap- - stelt zich sensitief op ten aanzien van de 
ouder(s) 

Indicaties 

Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen 
niet (meer) permanent of continu) thuis wonen. 

De veiligheid en/of de ontwikkeling 
van het kind en de draagkracht van 
het gezin zijn gehypothekeerd 

Het gevolg hiervan is dat er nood is aan een tijdelijke opvang 
buitenshuis. Ondertussen wordt er gewerkt aan de verbetering 
van de thuissituatie. 

Geen duidelijk perspectief Het is niet duidelijk waar de minderjarige naartoe kan, na de 
inzet van de typemodule. 
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Contra-indicaties 

Onvoldoende beschikbaarheid Ouders zijn onvoldoende beschikbaar en in staat om de 
opvoedingssituatie te verbeteren. 

Frequente overplaatsingen Hiermee worden overplaatsingen bedoeld ten gevolge van het 
mislukken van een vorig verblijf in een residentiële voorziening 
of in een pleeggezin. 

Ambulante en mobiele begeleiding 
volstaan 

Ambulante en mobiele begeleiding bieden op zich voldoende 
perspectief om de draagkracht van het gezin en de ontwikkeling 
van de minderjarige te versterken waardoor de minderjarige 
binnen de eigen context kan opgroeien. 

Verzet De hulpverlener stelt, na een grondige dialoog met de cliënt 
omtrent wat een bepaalde vorm van hulp (b.v. pleegzorg) 
inhoudt en waarom dit voor de cliënt een goede optie zou zijn, 
vast dat de cliënt en/of zijn context zich in extreme mate verzet 
tegen het aanbod. 

Onvoldoende veiligheid en 
ontwikkelingskansen in de 
toekomst 

Er kan op grond van geobjectiveerder argumenten gesteld 
worden dat de veiligheid en de ontwikkelingskansen 
onvoldoende gewaarborgd zijn bij een toekomstig verblijf in het 
gezin. 

Gebrek aan motivatie De cliënt is niet gemotiveerd om mee te werken. 

Duidelijk perspectief Naar indicaties is het duidelijk waar de minderjarige zou moeten 
terecht komen, na de inzet van de typemodule (bijvoorbeeld 
terugkeer naar huis). Het is mogelijk dat er al een 
perspectiefverduidelijking op het vlak van indicatiestelling 
gebeurd is door andere intensieve hulpverleningsvormen. Met 
intensieve hulpverleningsvormen bedoelen we geïndiceerde 
hulp dat een universeel, licht preventief aanbod (b.v. het aanbod 
van de preventieve zorg van Kind en Gezin) overstijgt. 

Gevaar voor het samenleven 
binnen een gezinscontext 

Er zijn aanwijzingen dat het gedrag van de minderjarige of van 
zijn ouders, gevaar kan opleveren voor het samenleven binnen 
een gezinscontext (pleeggezin). 

"Terug naar huis" is geen expliciete 
keuze. 

Ouders en/of de minderjarige kiezen na grondig overleg niet 
voor een mogelijk perspectief van "terug naar huis." 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of 
pleeggasten [perspectiefzoekende pleegzorg] 

Probleemgebieden 
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crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) 

Functie Verblijf 

Omschrijving Een crisisverblijf is een kortdurende opvang om te kunnen 
komen tot een oplossing van de crisissituatie, steeds in 
combinatie met crisisinterventie of begeleiding. (max. 7 
dagen,1x verlengbaar) 

Status Goedgekeurd 

Code VBFINT07 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

 Bijzondere Jeugdbijstand 

 Kind en Gezin 

 VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Reden voor overschrijving toegankelijk op verwijzing van het crisismeldpunt 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Aanbieden van gepaste 
accomodatie 

- 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Indicaties 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

verwijzing van het crisismeldpunt crisisopvang kan pas worden ingezet op verwijzing van het 
crisismeldpunt. 

betrokkenheid aanmelder de aanmelder blijft maximaal betrokken tijdens de 
crisisjeugdhulp. 

Combinaties 

moet met crisisbegeleiding (op verwijzing crisismeldpunt) 

Probleemgebieden 
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Verblijf voor jongeren 

Functie Verblijf 

Omschrijving Verblijf - steeds gecombineerd met begeleiding - in een 
opvangcentrum 

Status Goedgekeurd 

Code VBFAWW02 

1. Identificatie 

Sector Algemeen Welzijnswerk 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 16 Jaar 

Maximum leeftijd 25 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Structuur bieden Aanbieden en aanleren van een daginvulling en dagritme aan 
(ouders en) kind met het oog op het aanbrengen van structuur in 
het dagelijks (samen)leven. 

Leefgroepwerking aanbieden Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Begeleiding voor jongeren 

Probleemgebieden 

altijd Materieel en financieel 

nooit Lichamelijke gezondheid 

nooit (Vermoeden van) handicap 

nooit Geestelijke gezondheid 
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Crisisverblijf [korte duur] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Een crisisverblijf is een kortdurende opvang om te kunnen 
komen tot een oplossing van de crisissituatie (max 7 dagen, 1x 
verlengbaar). 

Status Goedgekeurd 

Code VBFKG01 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Lichamelijke gezondheid opvolgen Opvolgen van de gezondheid van de cliënt op lichamelijk vlak. 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Contextgericht werken - 

Leefgroepwerking Opvang aanbieden in een leefgroep. 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Indicaties 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Tijdelijke opvangnood Naar aanleiding van een opvoedingscrisis (een crisis in de 
opvoedingsrelatie), een situationeel probleem (een bepaalde 
situatie of een gebeurtenis) of naar aanleiding van een 
intensieve zorgzwaarte (een cliënt moet continu, intensief 
geholpen worden of heeft continu nood aan "nabijheid" 
("emotionele zorzwaarte")). 

Crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet 
worden geboden 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 
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Combinaties 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur - hoge frequentie] 

moet met Gezinsbegeleiding [lange duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders met hun kind(eren) 

moet met Combinatie van pedagogische groepstraining voor ouders met 
groepstraining voor hun kinderen. 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders 

moet met Pedagogische individuele training voor ouders 

moet met Crisisbegeleiding [korte duur] 

Probleemgebieden 
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Verblijf voor kinderen [korte duur] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Zeer korte residentiële opvang. Deze typemodule moet, voor 
zover dat mogelijk en noodzakelijk is, in functie van een gepaste 
ondersteuning van het kind en zijn gezin, steeds aangevuld 
worden met kwaliteitsvol ingevulde mobiele en/of ambulante 
begeleiding van het gezin. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFKG02 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 1 maand 

Reden voor overschrijving Dit aanbod wensen we RTJ te behouden. Argument: 
ondersteunend aanbod voor begeleidings- of trainingsaanbod 
voor ouders. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Contextgericht werken - 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Leefgroepwerking Opvang aanbieden in een leefgroep. 

Transferbevorderend werken Voorbereiden van de cliënt, rekening houdend met zijn 
specifieke situatie en mogelijkheden, om verworven 
vaardigheden in een specifieke situatie vast te houden en toe te 
passen in andere (nieuwe) situaties. 

Lichamelijke gezondheid opvolgen Opvolgen van de gezondheid van de cliënt op lichamelijk vlak. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Indicaties 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Tijdelijke opvangnood Naar aanleiding van een opvoedingscrisis (een crisis in de 
opvoedingsrelatie), een situationeel probleem (een bepaalde 
situatie of een gebeurtenis) of naar aanleiding van een 
intensieve zorgzwaarte (een cliënt moet continu, intensief 
geholpen worden of heeft continu nood aan "nabijheid" 
("emotionele zorzwaarte")). 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 
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Combinaties 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur - hoge frequentie] 

moet met Gezinsbegeleiding [lange duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders met hun kind(eren) 

moet met Combinatie van pedagogische groepstraining voor ouders met 
groepstraining voor hun kinderen. 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders 

moet met Pedagogische individuele training voor ouders 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Verblijf voor kinderen [lange duur] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Lange residentiële opvang. Deze typemodule moet, voor zover 
dat mogelijk en noodzakelijk is, in functie van een gepaste 
ondersteuning van het kind en zijn gezin, steeds aangevuld 
worden met kwaliteitsvol ingevulde mobiele en/of ambulante 
begeleiding van het gezin. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFKG03 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Structuur bieden Aanbieden en aanleren van een daginvulling en dagritme aan 
(ouders en) kind met het oog op het aanbrengen van structuur in 
het dagelijks (samen)leven. 

Leefgroepwerking Opvang aanbieden in een leefgroep. 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Lichamelijke gezondheid opvolgen Opvolgen van de gezondheid van de cliënt op lichamelijk vlak. 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Indicaties 

Perspectiefbiedend Wanneer vanuit oogpunt van de ontwikkeling van het kind 
duidelijk is dat het kind na zes maanden niet naar huis kan en er 
behoefte is aan een stabiel leefklimaat buiten het gezin. 

Perspectiefzoekend Wanneer bij aanvang niet duidelijk is wat het perspectief is voor 
het kind. Tijdens de opvang wordt gezocht naar een lange 
termijnoplossing en is er begeleiding van de thuissituatie nodig. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur - hoge frequentie] 

moet met Gezinsbegeleiding [lange duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders met hun kind(eren) 

moet met Combinatie van pedagogische groepstraining voor ouders met 
groepstraining voor hun kinderen. 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders 

moet met Pedagogische individuele training voor ouders 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Crisisverblijf of time-out [kortdurend] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Dankzij de lineaire ombouw van 1 residentiële 
capaciteitseenheid op 12 (uitgezonderd de capaciteit erkend 
voor de opvang van -12-jarigen) en de mogelijkheid van een 
verblijf met een gemiddelde intensiteit van 1 tot 3 nachten per 
week, ontstaat de mogelijkheid om op organisatieniveau, en mits 
een goed capaciteitsmanagement, jongeren die nood hebben 
aan een kortdurend crisisverblijf op te nemen. In de eerste 
plaats kan dit gaan om jongeren uit de eigen voorziening, met 
bijvoorbeeld enkel een context- of dagbegeleidingsmodule, maar 
eventueel kan dit ook aangeboden worden aan externe 
jongeren. Deze typemodule kan enkel aangeboden worden door 
organisaties die beschikken over de typemodule verblijf. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB01 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 19 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Schools functioneren bevorderen - 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen 

- 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Aanbieden van gepaste 
accomodatie 

- 

Permanente beschikbaarheid Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Veiligheid installeren en bewaken Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met 
expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 
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Kamertraining 

Functie Verblijf 

Omschrijving - 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB02 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 16 Jaar 

Maximum leeftijd 19 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Zelfstandigheid trainen De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Voorzien in lichamelijke 
basisbehoeften en -verzorging 

- 

Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Permanente beschikbaarheid Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Aanbieden van gepaste 
accomodatie 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

mag niet met Dagbegeleiding in groep 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Time-out (gemeenschapsinstellingen) 

Functie Verblijf 

Omschrijving Binnen de module time-out wordt aan jongeren bij wie de 
hulpverlening in een minder gestructureerde en beveiligde 
setting dreigt te blokkeren de kans gegeven om toe te werken 
naar een hervatting van de dialoog met de betrokken 
voorziening. De gemeenschapsinstelling stelt zich in deze 
dialoog op als neutrale bemiddelaar en zorgt ervoor dat de 
engagementen van beide partijen worden uitgesproken en 
geconcretiseerd. De module time-out biedt een sterk 
gestructureerd en gemonitord programma waarin de jongere op 
maat van zijn mogelijkheden en beperkingen intensief wordt 
voorbereid op een herstart van het lopend begeleidings - of 
behandelingstraject. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB03 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 12 Jaar 

Maximum leeftijd 20 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Opmaken van 
doelstellingenplannen en de de 
cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen 

- 

Bemiddelen en overleggen - 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Beslissing jeugdrechter Indicatie van structureel niveau: beslissing van de jeugdrechter 
tot plaatsing in de module time-out van een 
gemeenschapsinstelling. De terugkeer naar de voorziening of 
dienst van herkomst is verankerd in de beschikking van de 
jeugdrechter. 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Verblijf voor minderjarigen [hoge frequentie] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Met de module verblijf bedoelen we de begeleiding van een 
jongere waaraan ook overnachting in de organisatie is voorzien. 
Hieraan zal ook steeds een module contextbegeleiding 
gekoppeld worden. Vanuit de ervaringen binnen het MFC-
experiment wordt de verblijfsfunctie verder gedifferentieerd naar 
laagfrequent verblijf van gemiddeld 1 tot 3 nachten per week 
(eerder contextondersteunend) en hoogfrequent verblijf van 
gemiddeld 4 tot 7 nachten (eerder gezinsvervangend). Het blijft 
de bedoeling dat de jongere het aantal nachten verblijft passend 
bij zijn traject. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB04 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 19 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Aanbieden van gepaste 
accomodatie 

- 

Zelfstandigheidstraining - 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen 

- 

Schools functioneren bevorderen - 

Evalueren van het verblijf na de 
eerste 45 dagen 

- 

Aanbieden van bed, bad en brood - 

Permanente beschikbaarheid Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Voorzien in lichamelijke 
basisbehoeften en -verzorging 

- 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

mag niet met Dagbegeleiding in groep 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Verblijf voor minderjarigen [lage frequentie] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Met de module verblijf bedoelen we de begeleiding van een 
jongere waaraan ook overnachting in de organisatie is voorzien. 
Hieraan zal ook steeds een module contextbegeleiding 
gekoppeld worden. Vanuit de ervaringen binnen het MFC-
experiment wordt de verblijfsfunctie verder gedifferentieerd naar 
laagfrequent verblijf van gemiddeld 1 tot 3 nachten per week 
(eerder contextondersteunend) en hoogfrequent verblijf van 
gemiddeld 4 tot 7 nachten (eerder gezinsvervangend). Het blijft 
de bedoeling dat de jongere het aantal nachten verblijft passend 
bij zijn traject. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB05 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 19 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Permanente beschikbaarheid Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen 

- 

Zelfstandigheidstraining - 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Aanbieden van bed, bad en brood - 

Voorzien in lichamelijke 
basisbehoeften en -verzorging 

- 

Evalueren van het verblijf na de 
eerste 45 dagen 

- 

Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die 
voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, 
gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, 
verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). 

Schools functioneren bevorderen - 

Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context 

- 

Aanbieden van gepaste 
accomodatie 

- 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Stimuleren tot dag- en 
vrijetijdsbesteding 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 
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Combinaties 

mag niet met Dagbegeleiding in groep 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Verblijf in functie van diagnostiek (hoge 
frequentie) 

Functie Verblijf 

Omschrijving - 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB06 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Permanente aanwezigheid Er is steeds een hulpverlener aanwezig die in geval van nood 
kan optreden. 

Aanbieden van gepaste 
accomodatie 

- 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Leefgroepwerking aanbieden Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen 

- 

observeren van de mindejarige in 
de leefgroep 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

de typemodule verblijf in functie 
van diagnostiek wordt standaard 
gedurende twee maanden ingezet 
voor elke minderjarige 

de standaardduur van de typemodule diagnostiek in het kader 
van de bijzondere jeugdbijstand is in principe twee maanden. 
Deze duur komt echter niet voor in de FID-parameters. Er is 
gekozen om de duur binnen de FID op drie maanden te zetten 
doch er wordt vanuit gegaan dat deze typemodule maximaal 
gedurende twee maanden wordt ingezet voor een minderjarige. 
De typemodule verblijf in functie van diagnostiek wordt hierop 
afgestemd. 

Combinaties 

mag niet met Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - hoge frequentie] 

mag niet met Verblijf in functie van diagnostiek (lage frequentie) 

moet met Diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Verblijf in functie van diagnostiek (lage 
frequentie) 

Functie Verblijf 

Omschrijving - 

Status Goedgekeurd 

Code VBFBJB07 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd 3 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 17 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Aangepaste accomodatie voorzien De infrastructuur is functioneel, veilig en aangepast aan de 
doelgroep 

observeren van de mindejarige in 
de leefgroep 

- 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog 
steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken 
personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte 
aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Leefgroepwerking aanbieden Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. 

Aanbieden van een leefklimaat dat 
afgestemd is op het doelpubliek 

- 

Permanente aanwezigheid Er is steeds een hulpverlener aanwezig die in geval van nood 
kan optreden. 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen 

- 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

de typemodule verblijf in functie 
van diagnostiek wordt standaard 
gedurende twee maanden ingezet 
voor alke minderjarige 

de standaardduur van de typemodule diagnostiek in het kader 
van de bijzondere jeugdbijstand is in principe twee maanden. 
Deze duur komt echter niet voor in de FID-parameters. Er is 
gekozen om de duur binnen de FID op drie maanden te zetten 
doch er wordt vanuit gegaan dat deze typemodule maximaal 
gedurende twee maanden wordt ingezet voor een minderjarige. 
De typemodule verblijf in functie van diagnostiek wordt hierop 
afgestemd. 

Combinaties 

mag niet met Verblijf in functie van diagnostiek (hoge frequentie) 

moet met Diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 
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Verblijf voor minderjarigen met (een 
vermoeden van) handicap 

Functie Verblijf 

Omschrijving het residentieel begeleiden van een kind/jongere binnen een 
omkadering die afgestemd is op de noden die hij ervaart op 
grond van zijn/haar handicap, in functie van het uitvoeren van 
diagnostiek en eventueel behandeling 

Status Goedgekeurd 

Code VBFVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 16 uur (buiten schooluren) 

 Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

accomodatie bieden bed, bad, brood 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25jaar 

Combinaties 

moet met Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) 
handicap [hoge frequentie] 

moet met Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

moet met Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) 
handicap [midden frequentie] 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Verblijf voor minderjarigen met een 
(vermoeden van) handicap [kortdurend] 

Functie Verblijf 

Omschrijving occasionele residentiële opvang voor kinderen en jongeren die 
verder geen gebruik maken van het niet rechtstreeks-
toegankelijke VAPH-aanbod. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 16 uur (buiten schooluren) 

 Duurtijd +2 jaar 

Reden voor overschrijving Dit heeft veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond 
het VAPH werkt: het gaat hier over de ruime categorie van 
mensen met een (vermoeden van) handicap, of personen met 
een handicap zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze 
mensen maken geen gebruik van het niet-rechtstreeks 
toegankelijk hulpaanbod maar hebben af en toe wel nood aan 
laagdrempelige ondersteuning. Net door de aard van de 
problematiek is het moeilijk om een specifieke grens op de 
duurtijd te zetten. In het BVR RTH zetten we ook geen grens op 
de herhaalbaarheid van dit aanbod. We vinden het belangrijk 
dat op deze manier mensen met specifieke zorgvragen toch 
kunnen ondersteund worden door een rechtstreeks toegankelijk 
aanbod zonder gebruik te moeten maken van intensievere 
zorgvormen 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

accomodatie bieden bed, bad, brood 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR RTH Verblijf is rechtstreeks toegankelijk voor maximaal twaalf dagen 
per jaar 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Verblijf voor minderjarigen met een handicap 
[kortdurend] 

Functie Verblijf 

Omschrijving Occasioneel verblijf voor kinderen en jongeren met een 
handicap 

Status Goedgekeurd 

Code VBFVAPH03 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 16 uur (buiten schooluren) 

 Duurtijd 1 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

accomodatie bieden bed, bad, brood 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Logeerdagen Het maximum is vastgesteld op 30 logeerdagen per jaar. 
Iedereen die bij het VAPH ingeschreven is, kan van de 
mogelijkheid tot logeren gebruikmaken. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 
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Verblijf voor minderjarigen met een handicap 
(hoge frequentie) 

Functie Verblijf 

Omschrijving Het residentieel begeleiden van een kind/jongere binnen een 
omkadering die afgestemd is op de noden die hij ervaart op 
grond van zijn/haar handicap 

Status Goedgekeurd 

Code VBFVAPH04 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 16 uur (buiten schooluren) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

accomodatie bieden bed, bad, brood 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25jaar 

Combinaties 

moet met Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

Probleemgebieden 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Handicap 
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Verblijf voor minderjarigen met een GES+-
problematiek 

Functie Verblijf 

Omschrijving 

Deze typemodule biedt specifiek verblijf aan voor GES+ 
jongeren met inbegrip van de nodige opvang, begeleiding en 
behandeling. De infrastructuur en de begeleidingsintensiteit zijn 
aangepast aan de specifieke ondersteuningsvragen van deze 
jongeren. Het kan eveens gaan om jongeren die naast de 
GES+-problematiek nog andere beperkingen hebben. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFVAPH05 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Therapie aanbieden 

Een lid van het team biedt binnen een systematisch, 
gestructureerd, wetenschappelijk onderbouwd en 
(multi)methodisch proces activiteiten aan (vb. medisch-
psychiatrische behandeling, individuele psychotherapie, 
partnertherapie, gezinstherapie, oudertherapie, groepstherapie, 
...) om het functioneren van de cliënt op psychisch, sociaal en 
somatisch vlak te veranderen/herstellen, of om een verworven 
niveau te stabiliseren. In het kader hiervan kan, mits 
toestemming van de cliënt, externe samenwerking passen. 

Toezicht houden 

Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Dagopvang aanbieden 
Het aanbieden van opvang overdag, zonder schoolvervangend 
karakter. 

accomodatie bieden bed, bad, brood 

Dagbesteding aanbieden 

Het aanbieden van schoolvervangende activiteiten, meer 
bepaald opvang binnen de schooluren, waarbij er een alternatief 
programma wordt aangeboden, zoveel als mogelijk in 
samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling. 

Indicaties 

GES + 

Om te behoren tot de doelgroep van jongere personen met een 
handicap met een extreme gedragsproblematiek kunnen 
volgende kenmerken als indicatief beschouw worden: Er is een 
gevaar: - voor de eigen fysieke integriteit of gezondheid - en/of 
voor de fysieke integriteit of gezondheid van anderen; en de 
jongeren stoort in zware mate het leefpatroon in een leefgroep, 
kan ook niet opgevangen worden binnen een gewone 
structuurgroep; bijkomend duiden volgende kenmerken op 
extreme gedragsproblemen: - vernielen van goederen van 
zichzelf en van anderen; een bijkomende mentale beperking of 
een pervasieve ontwikkelingsstoornis 
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Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 
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Verblijf voor minderjarigen met een handicap 
(lage frequentie) 

Functie Verblijf 

Omschrijving 

Het laagfrequent residentieel begeleiden van een kind/jongere 
binnen een omkadering die afgestemd is op de noden die hij 
ervaart op grond van zijn/haar handicap. Deze typemodule wordt 
ingezet in een (multifunctionele) setting indien er geen nood is 
aan een hoogfrequent, langdurig verblijf. 

Status Goedgekeurd 

Code VBFVAPH06 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 16 uur (buiten schooluren) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 



 

 

 252 
 

2. Inhoud 

Acties 

accomodatie bieden bed, bad, brood 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Toezicht houden 

Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

(ortho)pedagogische begeleiding 
in groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of 
(tijdelijk) vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen 
op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25 jaar 

Combinaties 

moet met 
Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

moet met 
Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een 
handicap [hoge frequentie] 

moet met 
(School)aanvullende dagopvang voor minderjarigen met een 
handicap [hoge frequentie] 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 



 

 

 
 

Typemodules 

Dagopvang
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Ambulante opvang voor kinderen 

Functie Dagopvang 

Omschrijving De typemodule heeft voornamelijk tot doel opvang overdag te 
organiseren in het CKG ter ondersteuning van een mobiele of 
ambulante begeleiding. De combinatie met een mobiele of 
ambulante begeleiding is verplicht, tenzij het gaat om een 
situationele crisis waarbij kan volstaan met ambulante opvang. 

Status Goedgekeurd 

Code DAGKG01 

1. Identificatie 

Sector Kind en Gezin 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie 3/week 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd 1 maand 

Reden voor overschrijving Dit aanbod wensen we RTJ te behouden. Argument hiervoor: 
ondersteunend aanbod voor begeleidings- of trainingsaanbod 
voor ouders. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 12 Jaar 

Soort hulp ambulant 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Structuur bieden Aanbieden en aanleren van een daginvulling en dagritme aan 
(ouders en) kind met het oog op het aanbrengen van structuur in 
het dagelijks (samen)leven. 

Ouder-kind actie stimuleren Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het 
optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en 
affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het 
realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band 
tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig 
gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van 
interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren. 

Lichamelijke gezondheid opvolgen Opvolgen van de gezondheid van de cliënt op lichamelijk vlak. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Indicaties 

Ouders zijn bereid om mee te 
werken 

De ouders zijn bereid om mee te werken, de focus van het 
probleem ligt bij de ouder-kind interactie. 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [korte duur - hoge frequentie] 

moet met Gezinsbegeleiding [lange duur] 

moet met Gezinsbegeleiding [hoge frequentie] 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders met hun kind(eren) 

moet met Combinatie van pedagogische groepstraining voor ouders met 
groepstraining voor hun kinderen. 

moet met Pedagogische groepstraining voor ouders 

moet met Pedagogische individuele training voor ouders 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

  



 

 

 256 
 

(School)aanvullende dagopvang voor 
minderjarigen met een handicap [hoge 
frequentie] 

Functie Dagopvang 

Omschrijving Het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder 
schoolvervangend karakter voor kinderen en jongeren met een 
handicap, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen 
en -mogelijkheden van het kind/de jongere 

Status Goedgekeurd 

Code DAGVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Dagopvang aanbieden Het aanbieden van opvang overdag, zonder schoolvervangend 
karakter. 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassenen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
de maximumleeftijd verlengd worden tot 25 jaar 

Combinaties 

moet met Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

Probleemgebieden 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Handicap 
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(School)aanvullende dagopvang voor 
minderjarigen met een (vermoeden van) 
handicap [lage frequentie] 

Functie Dagopvang 

Omschrijving Het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder 
schoolvervangend karakter voor kinderen en jongeren met een 
(vermoeden van) handicap gericht op het stimuleren van de 
ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van het kind/de jongere 

Status Goedgekeurd 

Code DAGVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 4 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Reden voor overschrijving De overschrijding van de duurtijd voor deze typemodule heeft 
veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond het VAPH 
werkt: het gaat hier over de ruime categorie van mensen met 
een (vermoeden van) handicap, of personen met een handicap 
zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze mensen maken 
geen gebruik van het niet-rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod 
maar hebben af en toe wel nood aan laagdrempelige 
ondersteuning. Net door de aard van de problematiek is het 
moeilijk om een specifieke grens op de duurtijd te zetten. In het 
BVR RTH zetten we ook geen grens op de herhaalbaarheid van 
dit aanbod. We vinden het belangrijk dat op deze manier 
mensen met specifieke zorgvragen toch kunnen ondersteund 
worden door een rechtstreeks toegankelijk aanbod zonder 
gebruik te moeten maken van intensievere zorgvormen. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk  
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2. Inhoud 

Acties 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Dagopvang aanbieden Het aanbieden van opvang overdag, zonder schoolvervangend 
karakter. 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR RTH Dagopvang is rechtstreeks toegankelijk voor maximaal 24 dagen 
per jaar. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Schoolvervangende dagopvang voor 
minderjarigen met een handicap [hoge 
frequentie] 

Functie Dagopvang 

Omschrijving Opvang binnen de schooluren, waarbij er een alternatief 
programma wordt aangeboden. Deze opvang dient aangeboden 
zoveel mogelijk in samenwerking en in afstemming met een 
onderwijsinstelling. 

Status Goedgekeurd 

Code DAGVAPH03 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie werkdagen 

 Intensiteit 8 uur (dag of nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Dagbesteding aanbieden Het aanbieden van schoolvervangende activiteiten, meer 
bepaald opvang binnen de schooluren, waarbij er een alternatief 
programma wordt aangeboden, zoveel als mogelijk in 
samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling. 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR kwetsbare jongvolwassnen op basis van de voorwaarden in het BVR van 07.09.12 kan de 
maximumleeftijd verlengd worden tot 25 jaar 

Combinaties 

moet met Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

Probleemgebieden 

nooit (Vermoeden van) handicap 

altijd Handicap 
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Schoolvervangende dagopvang voor 
minderjarigen met een (vermoeden van) 
handicap [lage frequentie] 

Functie Dagopvang 

Omschrijving Het aanbieden van handicapspecifieke opvang binnen de 
schooluren, waarbij er een alternatief programma wordt 
aangeboden. Deze opvang dient zoveel mogelijk aangeboden in 
samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling. 

Status Goedgekeurd 

Code DAGVAPH04 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Rechtstreeks (Overschreven)  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 8 uur (dag of nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Reden voor overschrijving Dit heeft veel te maken met de specifieke doelgroep waarrond 
het VAPH werkt: het gaat hier over de ruime categorie van 
mensen met een (vermoeden van) handicap, of personen met 
een handicap zonder verdere inschrijvingsprocedure. Deze 
mensen maken geen gebruik van het niet-rechtstreeks 
toegankelijk hulpaanbod maar hebben af en toe wel nood aan 
laagdrempelige ondersteuning. Net door de aard van de 
problematiek is het moeilijk om een specifieke grens op de 
duurtijd te zetten. In het BVR RTH zetten we ook geen grens op 
de herhaalbaarheid van dit aanbod. We vinden het belangrijk 
dat op deze manier mensen met specifieke zorgvragen toch 
kunnen ondersteund worden door een rechtstreeks toegankelijk 
aanbod zonder gebruik te moeten maken van intensievere 
zorgvormen. 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk  
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2. Inhoud 

Acties 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

BVR RTH Dagopvang is rechtstreeks toegankelijk voor maximaal 24 dagen 
per jaar. 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Weekend- en vakantieopvang overdag voor 
minderjarigen met een handicap 

Functie Dagopvang 

Omschrijving 
Het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag voor 
kinderen en jongeren met een handicap vanuit de voorziening 
waar het kind/de jongere tijdens de week verblijft 

Status Goedgekeurd 

Code DAGVAPH05 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie 2/week 

 Intensiteit 8 uur (dag of nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn 
om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te 
kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen 
zichzelf. 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

(ortho)pedagogische begeleiding in 
groep 

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) 
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Combinaties 

moet met Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap [hoge frequentie] 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 



 

 

 
 

Typemodules 

Bijstand
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Specifieke acties 

Functie Bijstand 

Omschrijving 

De specifieke acties waarvan sprake, moeten dienen voor de 
versterking van de draagkracht van de minderjarige, zijn ouders 
en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en 
de betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige. 
Een aanvraag voor een Specifieke Actie (SA) moet ingediend 
worden in de vorm van een versnelde indicatiestelling en 
toewijzing (VIST). 

Status Goedgekeurd 

Code BIJBJB01 

1. Identificatie 

Sector Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid  Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 21 Jaar 

Soort hulp mobiel 

 ambulant 

 residentieel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Specifieke actie 

De dienstverlening waarvoor financiering wordt aangevraagd, 
bestaat steeds uit een aanbod van hulp-, zorg- en 
dienstverleners die professioneel betrokken zijn bij het welzijn 
van minderjarigen. (Alleen te gebruiken in het kader van de 
typemodule Specifieke Actie!) 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Niet voor uithuisplaatsing 
De specifieke acties worden niet aangewend om een feitelijk 
ononderbroken uithuisplaatsing te realiseren. 

Ondersteuningsplan ingediend via 
het A-document 

Het ondersteuningsplan, waarvan de informatie wordt 
geïntegreerd in het A-document, bevat volgende informatie: een 
omschrijving van de mogelijkheden van de betrokken 
jeugdhulpaanbieders en van het cliëntsysteem; een omschrijving 
van de mogelijkheden van de dienstverleners die door de 
middelen ‘specifieke acties’ zouden worden ingezet en hoe de 
inzet ervan een bijdrage zal leveren aan de versterking van de 
draagkracht van het cliëntsysteem; een raming van de kosten 
van de specifieke acties; een verduidelijking waarom gekozen 
wordt voor deze vorm van dienstverlening en op welke wijze de 
aanvrager zal instaan voor de opvolging en evaluatie; een 
werkplan met de engagementen van de betrokken partijen. 

Niet louter financieel 
De specifieke acties worden niet gebruikt voor een louter 
financiële tegemoetkoming. 

Toelichting bij financiële situatie 
aanvrager 

Om te kunnen inschatten of een financiering via VIST SA is 
aangewezen, is een toelichting noodzakelijk bij de financiële 
situatie van de aanvrager met vermelding van eventuele 
ontvangen uitkeringen – dit laatste is nodig om te kunnen 
nagaan of er geen andere financiële tussenkomsten mogelijk 
zijn die een gelijkaardig effect hebben en waar de aanvrager 
recht op heeft. 

Combinaties 

Probleemgebieden 
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Individuele materiële bijstand voor 
minderjarigen met een handicap [IMB] 

Functie Bijstand 

Omschrijving 
Aanvraag voor een tegemoetkoming in de aankoop van 
hulpmiddelen en aanpassingen ter ondersteuning van het 
sociaal functioneren van de minderjarige met een handicap 

Status Goedgekeurd 

Code BIJVAPH01 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Tegemoetkomen in de 
aankoopkosten voor hulpmiddelen 
en aanpassingen 

Het bieden van een tegemoetkoming in de meerkosten voor de 
aankoop van hulpmiddelen in functie van de handicap en 
aanpassingen met als bedoeling het sociaal functioneren van de 
minderjarige met een handicap te ondersteunen. 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

sectorale regelgeving 
Bepalingen volgens het besluit voor individuele materiële 
bijstand van 13 juli 2001 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd (Vermoeden van) handicap 
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Doventolken 

Functie Bijstand 

Omschrijving 
Aanvraag bij het VAPH voor de ondersteuning door een 
doventolk in de levenssfeer voor een minderjarige met een 
auditieve handicap (niet binnen onderwijs) 

Status Goedgekeurd 

Code BIJVAPH02 

1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie maandelijks 

 Intensiteit 2 uur 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 0 Maanden 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp mobiel 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Ondersteuning doventolk 
Ondersteuning door een doventolk in de privé levenssfeer voor 
minderjarigen met een auditieve handicap 

Indicaties 

Auditieve stoornis: doof Doof (1252) 

Auditieve stoornis: slechthorend Slechthorend (1251) 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

Besluit tolken voor doven en 
slechthorenden (BVR 1994) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende 
vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van 
bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste 
nemen 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 
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Verblijfs- en verplaatsingskosten voor 
minderjarigen met een handicap in het 
gewoon onderwijs 

Functie Bijstand 

Omschrijving 
Aanvraag aan het VAPH voor tussenkomst in de verblijfs- en 
verplaatsingskosten die gemaakt worden voor het volgen van 
gewoon onderwijs door een minderjarige met een handicap. 

Status Goedgekeurd 

Code BIJVAPH03 

1. 1. Identificatie 

Sector VAPH 

Toegankelijkheid Niet rechtstreeks  

 Frequentie volledige week 

 Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

 Duurtijd +2 jaar 

Minimum leeftijd 2,5 Jaar 

Maximum leeftijd 18 Jaar 

Soort hulp 

Gerechtelijk niet mogelijk 
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2. Inhoud 

Acties 

Tegemoetkomen in verblijfs-en 
verplaatsingskosten gewoon 
onderwijs 

Het bieden van een tussenkomst in de verblijfs- en 
verplaatsingskosten die gemaakt worden voor het volgen van 
gewoon onderwijs door een minderjarige met een handicap 

Indicaties 

Contra-indicaties 

Organisatorische randvoorwaarden 

sectorale regelgeving 

Ministerieel besluit van 23 mei 1969 tot vaststelling van de 
perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die 
voor de mindervaliden voorvloeien uit de verplaatsing naar en 
het verblijf op de plaats aangewezen voor hun schoolopleiding, 
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding gedragen kunnen worden. Algemeen gaat het 
om personen met ernstige verplaatsingsproblemen (ofwel 
rolstoelgebruik ofwel geen 300m kunnen stappen vanwege 
cardiorespiratoire of locomotorische problemen) 

Combinaties 

Probleemgebieden 

altijd Handicap 
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Bijlage V: Overzicht gegevens contactpersonen per sector 

Algemeen Welzijnswerk 

Naam  Taets 

Voornaam Gerlinde 

Mail gerlinde.taets@wvg.vlaanderen.be 

 

Kind en Gezin 

Naam Van Assche 

Voornaam Veerle 

Mail veerle.vanassche@kindengezin.be 

 

Naam Van den Berghe 

Voornaam Ariane 

Mail ariane.vandenberghe@kindengezin.be 

 

Naam Van Roy 

Voornaam Elke 

Mail elke.vanroy@kindengezin.be 

 

Centra voor Leerlingenbegeleiding 

Naam Dufromont 

Voornaam Ruth 

Mail ruth.dufromont@ond.vlaanderen.be 

 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Naam Tineke 

Voornaam Oosterlinck 

Mail tineke.oosterlinck@wvg.vlaanderen.be 

 

Jongerenwelzijn 

Naam Michiels 

Voornaam Geert 

Mail voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be 

 

Naam Smolders 

Voornaam Chris 

Mail Chris.smolders@jongerenwelzijn.be 
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Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Naam Pans 

Voornaam Sven 

Mail sven.pans@vaph.be 

 

Intersectoraal 

Naam Van den Bruel 

Voornaam Benedikte 

Mail benedikte.vandenbruel@wvg.vlaanderen.be 

 

Naam Tuerlinckx 

Voornaam Johan 

Mail johan.tuerlinckx@wvg.vlaanderen.be 


