
 

Aanmelden bij de intersectorale toegangspoort en bij de gemandateerde 
voorzieningen voor jeugdhulpaanbieders zonder toegang tot eHealth 

 
 

I. De intersectorale toegangspoort 
 

 
Bent u een jeugdhulpverlener, wenst u een aanmelding te doen bij de toegangspoort, maar 

hebt u (nog) geen toegang tot het elektronisch aanmelddocument? Dan zijn er (tijdelijk) drie 

mogelijkheden om toch een aanmelding te doen: 

 
1. U maakt een afspraak met het team indicatiestelling van de intersectorale 

toegangspoort om samen het A-document in te vullen. 

2.  U bekijkt of u de aanmelding kan doen samen met een jeugdhulpverlener uit een 

voorziening die wel toegang heeft tot het elektronische aanmeldformulier (Algemeen 

Welzijnswerk, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra Geestelijke 

Gezondheidszorg, Kind en Gezin, voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand, 

minderjarigenvoorzieningen uit de sector voor personen met een handicap). 

3.  U  kunt  bellen  of  e-mailen  naar  de  intersectorale toegangspoort  en  een  blanco 

aanmelddocument bij hen opvragen, dat u kunt invullen. U mag dit via e-mail aan hen 

terugbezorgen mits beveiliging door een gepersonaliseerd wachtwoord dat u van het 

team indicatiestelling zult ontvangen. De concrete afspraken daarover maakt u best 

rechtstreeks met team indicatiestelling. 
 
 
II. De gemandateerde voorzieningen 

 

 
Wat als uw organisatie geen toegang heeft tot het elektronische aanmeldformulier (het M- 

document) en u toch een aanmelding wenst te doen bij een gemandateerde voorziening 

(Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of  Vertrouwenscentrum kindermishandeling)?  Dan zijn 

er twee mogelijkheden: 

 
1.  Jeugdhulpaanbieders kunnen contact nemen met de gemandateerde voorziening. De 

gemandateerde voorziening maakt samen met u de afweging of u aanmeldt via het 

M-document of de procedure kennisgeving volgt. Indien u kiest voor de procedure 

aanmelding via het M-document, e-mailt de gemandateerde voorziening u een blanco 

M-document dat u kan invullen en terugsturen in beveiligde bijlage (middels een 

gepersonaliseerd wachtwoord dat  u  zult ontvangen). De  procedure kennisgeving 

wordt beschreven onder punt 2. 

2.  Als  u  geen  jeugdhulpverlener bent  volgens  het  decreet  Integrale jeugdhulp (zie 

verder), dan kunt u contact nemen met de gemandateerde voorziening en volgt er 

eerst een gesprek waarin de gemandateerde voorziening nagaat of er voldoende 

aanwijzingen zijn dat hulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is. In een gesprek 

met de betrokkenen gaat men na of er al hulpverlening is of was en of er geen 

andere partners in de vrijwillige hulpverlening te vinden zijn die het gezin kunnen 

verder helpen. 
 
 
III. Wie worden er beschouwd als ‘jeugdhulpaanbieders’? 

 

 
Het decreet Integrale jeugdhulp heeft als toepassingsgebied de jeugdhulpverlening die 

georganiseerd  wordt  door  volgende  sectoren:  Algemeen  Welzijnswerk,  Kind  en  Gezin, 

VAPH, Jongerenwelzijn, Zorg en Gezondheid en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Zij 

http://www.jongerenwelzijn.be/contact
http://www.jongerenwelzijn.be/contact
http://www.jongerenwelzijn.be/contact
http://www.jongerenwelzijn.be/contact/buitendiensten/ondersteuningscentrum-jeugdzorg/
http://www.jongerenwelzijn.be/contact
http://www.kindermishandeling.be/website/11-www


kunnen een aanmelding doen bij de toegangspoort via het A-document en bij de 

gemandateerde voorziening via het M-document. 

 
Daarnaast worden een aantal jeugdhulpaanbieders hiermee gelijkgesteld voor wat betreft het 

kunnen aanmelden bij de toegangspoort en bij de gemandateerde voorzieningen. Het gaat 

om: 
 
 
Gebruikersverenigingen voor Personen met een Handicap 

 
K-diensten (inclusief For-K) 

 
Revalidatiecentra 

 
Voorzieningen met als hoofdopdracht drughulpverlening 

 
Sociale diensten van ziekenhuizen 

 
Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ-diensten) 

 
Voorzieningen met als hoofdopdracht jeugdwelzijnswerk (straathoekwerk en jeugddiensten) 

 
Diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen (HCA-diensten) 

 
Thuiszorgdiensten 

 
Diensten voor psychiatrische thuiszorg 

 
OCMW 

 
Artsen 

 
Vroedvrouwen 

 
De observatie- en oriëntatiecentra van het Federaal Agentschap voor de Opvang van 
Asielzoekers 

 


