PROCEDUREFLOW VOOR AANVRAGEN VOORTGEZETTE JEUGDHULP
TOT 25 JAAR.

Dit document schetst het kader waarin voortgezette jeugdhulp mogelijk is en licht de procedure toe
die gevolgd moet worden bij een aanvraag tot voortgezette jeugdhulpverlening tot 25 jaar.

1. PRINCIPE ACTIEPLAN JONGVOLWASSENEN
Het actieplan jongvolwassenen bepaalt dat elke 18(+)-jarige jongere die uitstroomt uit de jeugdhulp
een ondersteuningsplan jeugdhulp heeft dat de transitie naar een zelfstandig(er) leven op de diverse
levensdomeinen planmatig en doordacht in kaart brengt, ongeacht of na 18 jaar nog een beroep
wordt gedaan op professionele hulp.

3 opties zijn mogelijk bij meerderjarigheid:
o Ik wil/hoef geen hulpverlening meer
o Ik wil nog voortgezette jeugdhulp
o Ik wil geen jeugdhulp meer, maar wel ondersteuning van het hulpaanbod voor
volwassenen

Wat is een ondersteuningsplan jeugdhulp en wie maakt het op?
Elke voorziening (ook pleegzorg)1 is verantwoordelijk om samen met de jongere, uiterlijk 6
maanden vóór de 18e verjaardag, een ondersteuningsplan jeugdhulp op te maken waarin zijn
(nabije) toekomst in kaart gebracht wordt op verschillende levensdomeinen: huisvesting,
financiën, dagbesteding, netwerk, gezondheid, vrije tijd,… Sterktes, uitdagingen,
ondersteuningsnoden op de verschillende levensdomeinen (waar heeft de jongere nood aan,
wie kan helpen, is er hulpverlening nodig, van waar moet die dan komen,...) krijgen een plaats in
dit plan. Afspraken over de engagementen van alle partijen moeten duidelijk in het plan vermeld
worden, alsook de afspraken over de coördinatie en over wat er moet gebeuren wanneer
moeilijkheden opduiken. Ook afspraken rond nazorg2 krijgen in het ondersteuningsplan
jeugdhulp een plaats (wie neemt nazorg op, frequentie, wijze, duurtijd).

1

Cf. nota van 4 juni 2018 betreffende ‘pleegzorg in het kader van jeugdhulp tussen 18 en 25 jaar’.
Bij nazorg worden geen nieuwe hulpverleningsdoelstellingen nagestreefd. Nazorg kan beperkt blijven tot
een aantal contacten of ondersteunende activiteiten na het afsluiten van de begeleiding in de jeugdhulp, op
initiatief van de jongere of van de jeugdhulpaanbieder, in functie van het ‘in beeld blijven’ van de
hulpverlener/pleegouder.
2
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Het raamwerk
Voorzieningenbeleid legt aan het werkveld geen vast sjabloon op waarin een
ondersteuningsplan jeugdhulp moet worden gegoten, maar geeft een leidraad mee die
uitgewerkt is in de nota ‘Richtsnoeren: overgang naar volwassenheid vanuit jeugdhulp’. Deze
nota komt tegemoet aan de vraag van de jeugdhulpaanbieders om een ‘kader’ te hebben
waarbinnen ze creatief en innovatief met de acties uit het actieplan jongvolwassenen aan de slag
kunnen gaan.
Een rondetafelgesprek
Het ondersteuningsplan jeugdhulp is idealiter het resultaat van een rondetafelgesprek. Het
concept en de finaliteit van dit overleg is ook uitgewerkt in vermelde nota ‘Richtsnoeren:
overgang naar volwassenheid vanuit jeugdhulp’. Voorzieningen kunnen voor het organiseren
van een rondetafelgesprek een beroep doen op het cliëntoverleg integrale jeugdhulp3 of zelf een
rondetafelgesprek jongvolwassenen organiseren. In situaties waar de overgang als zorgwekkend
en/of complex wordt beschouwd, kan beroep gedaan worden op het team continuïteit van de
afdeling Continuïteit en Toegang om partners voor een rondetafelgesprek bijeen te brengen en
deze ook voor te zitten.

2. WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP VOORTGEZETTE JEUGDHULP?
De recente aanpassingen aan het decreet integrale jeugdhulp (februari 2019) en het bijhorend BVR
verruimen de toepassing van ‘voortgezette jeugdhulp’.
Oorspronkelijk konden enkel jongeren die, vóór de leeftijd van 18 jaar, een vraag naar niet
rechtstreeks toegankelijke aanbod (NRTJ) bij de intersectorale toegangspoort (ITP) hadden gesteld,
voortgezette jeugdhulp krijgen. Nu kan dat voor alle jongeren die ooit een vraag gesteld hebben
tot jeugdhulp (ook RTJ).
Met de recente aanpassing van de leeftijdsbepaling van de (type)modules in de jeugdhulp is de
laatste hindernis weggenomen om voortzetting van de jeugdhulp na 18 jaar mogelijk te maken tot
de leeftijd van 25 jaar.

3. PROCEDURE VOOR VOORTGEZETTE HULP (18+)
3.1 IN HET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE AANBOD (RTJ)
Voortgezette hulp in RTJ is mogelijk zonder dat er een specifieke procedure moet gevolgd worden.
In het rechtstreeks toegankelijke aanbod heeft de intersectorale toegangspoort (ITP) geen rol.

3.2 IN HET NIET-RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE AANBOD (NRTJ)
Om voortgezette jeugdhulp na 18 jaar tot 25 jaar aan te vragen in NRTJ, werkten we onderstaande
procedure uit waarbij we de gewone procesflow volgen met het A-document als het instrument om

3
Inschakeling van het cliëntoverleg IJH kan aangewezen zijn wanneer de voorziening die het
rondetafelgesprek voor de jongvolwassene organiseert tegelijk zelf actieve partner moet zijn tijdens het
rondetafelgesprek om de jongere te ondersteunen. Zelf het voorzitterschap opnemen, kan dan te moeilijk
zijn.
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een aanvraag NRTJ te doen bij de ITP. We maken een onderscheid tussen een vraag waarin er nog
een geldig indicatiestellingsverslag (ISV) is en een vraag zonder geldig ISV.

3.2.1 Als er een NRTJ-vraag is met een nog geldig ISV
De contactpersoon-aanmelder (CPA) contacteert ITP, team jeugdhulpregie maakt een
jeugdhulpvoorstel. Wanneer de jongere kan instromen, wordt een geldige jeugdhulpbeslissing
opgesteld conform de termijn van het ISV.

3.2.2 Als er een NRTJ-vraag is zonder geldig ISV
3.2.2.1 Vraag naar voortgezette jeugdhulp in een lopend NRTJ-dossier
De vraag die gesteld wordt aan de ITP is het resultaat van een ondersteuningsplan jeugdhulp dat,
idealiter, tot stand kwam na/tijdens een rondetafelgesprek. Op basis van dit ondersteuningsplan
maakt de CPA een A-doc op en dient dit in bij de ITP. Het ondersteuningsplan jeugdhulp wordt niet
als bijlage opgeladen.
− CPA dient A-doc in met:
o De motivatie van de vraag tot voortgezette jeugdhulp
o De vermelding van het rondetafelgesprek
o De bouwstenen van het ondersteuningsplan jeugdhulp op alle levensdomeinen blijkt
uit het A-doc (niet apart bij te voegen als bijlage)
− Team indicatiestelling:
o Beoordeelt op basis van het A-doc of hier sprake is van een kwaliteitsvolle aanvraag
voor NRTJ4
o Het merendeel van de TM binnen Jongerenwelzijn zijn inzetbaar tot 25 jaar. Dit is
ook aangepast in de moduledatabank. Er hoeft dus geen check meer te gebeuren op
leeftijd.
Opmerking:
o De typemodules ‘diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’, ‘verblijf
in functie van diagnostiek (hoge frequentie)’ en ‘verblijf in functie van diagnostiek
(lage frequentie)’ worden inzetbaar tot de leeftijd van 21 jaar;
o De leeftijdsgrens voor crisisjeugdhulp blijft voorlopig op 18 jaar;
o De NRTJ-modules van de centra voor integrale gezinszorg (CIG) blijven vooralsnog
ongewijzigd (dus inzetbaar tot de leeftijd van 20 jaar);
o De typemodule dagbegeleiding in groep blijft inzetbaar tot de leeftijd van 18 jaar.
− Team Jeugdhulpregie (JHR)
o Als de jongere kan instromen, wordt er een geldige jeugdhulpbeslissing opgesteld
conform de termijn van het ISV.

4

Team indicatiestelling hoeft niet te verifiëren of een ondersteuningsplan jeugdhulp is opgemaakt en of dit
gebeurd is op basis van een rondetafelgesprek.
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3.2.2.2. Als er een NRTJ vraag is in een afgebroken jeugdhulptraject
Wanneer een jongere zich terug aanmeldt bij de (laatste) voorziening nadat de hulpverlening werd
stopgezet, is er meestal geen CPA meer actief. Soms wordt een jongere ook ‘aangetroffen’ door de
politie of meldt hij zichzelf bij ACT. Ook dan is er geen duidelijkheid meer of er nog een CPA actief is.
In overleg met de jongere kunnen onderstaande stappen genomen worden.
Jongere gaat terug naar voorziening NRTJ die CPA-rol opneemt
− De CPA kan een A-doc indienen op basis van een ondersteuningsplan jeugdhulp
De procesflow van 3.2.2.1. kan gevolgd worden
o In noodsituaties - waar er dringend hulp nodig is maar nog niet veel informatie beschikbaar
is - kan een beperkt A-doc met motivatie voor de voortgezette hulp in NRTJ ingediend
worden, met de vermelding dat een ondersteuningsplan jeugdhulp wordt opgemaakt binnen
de 6 maanden.
o Na opmaak van het ondersteuningsplan jeugdhulp en wanneer verderzetting van de hulp
nodig is, vraagt CPA dit aan via een herindicatie.
− Team indicatiestelling
o Inhoudelijke check van de aanvraag
o Het ISV wordt gegeven met, in geval van een noodsituatie, een beperkte geldigheid van 6
maanden tot er meer informatie wordt aangeleverd uit het ondersteuningsplan jeugdhulp.
− Team Jeugdhulpregie (JHR)
o Maakt een jeugdhulpvoorstel op
o Als de jongere kan instromen, wordt er een geldige jeugdhulpbeslissing opgesteld conform
de termijn van het ISV.
Er is geen CPA (meer actief)
ACT zoekt, in samenspraak met de jongere, uit wie de CPA-rol kan opnemen. ACT gaat aan de
slag met aanknopingspunten uit vroegere jeugdhulpverlening en als mogelijk zal JHR de jongere
terug koppelen aan een voorziening die de jongere in het verleden heeft begeleid.
JHR/CNT (team continuïteit) organiseert in overleg met de jongere en met diens CPA (als die
gevonden is en de rol kan opnemen) een rondetafelgesprek of een cliëntoverleg IJH en betrekt
relevante partners, met als resultaat een ondersteuningsplan jeugdhulp.
− De CPA kan een A-doc indienen op basis van een ondersteuningsplan jeugdhulp
De procesflow van 3.2.2.1. kan gevolgd worden
o In noodsituaties - waar er dringend hulp nodig is, maar nog niet veel informatie beschikbaar
is - kan een beperkt A-doc met motivatie voor de voortgezette hulp in NRTJ ingediend
worden, met de vermelding dat er een ondersteuningsplan jeugdhulp wordt opgemaakt
binnen de 6 maanden
o Na opmaak van het ondersteuningsplan jeugdhulp en wanneer verderzetting van de hulp
nodig is, vraagt CPA dit aan via een herindicatie.
− Team indicatiestelling
o Inhoudelijke check van de aanvraag
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o Het ISV wordt gegeven met, in geval van noodsituatie, een beperkte geldigheid van 6
maanden tot meer informatie wordt aangeleverd uit het ondersteuningsplan jeugdhulp
− Team Jeugdhulpregie (JHR)
o Maakt een jeugdhulpvoorstel op
o Als de jongere kan instromen, wordt er een geldige jeugdhulpbeslissing opgesteld conform
de termijn van het ISV.
3.2.2.3. Het betreft een nieuwe NRTJ vraag zonder jeugdhulpverlening vóór de 18e verjaardag
ACT (CNT) zoekt in samenspraak met de jongere uit wat de situatie is, welke zijn noden zijn en
welke hulp nodig is.
− CNT organiseert een rondetafelgesprek of een cliëntoverleg IJH met partners die nodig zijn om
samen met de jongere zijn/haar traject uit te stippelen.
o Resultaat is een ondersteuningsplan jeugdhulp
o Er wordt aangegeven wie CPA-rol opneemt indien de jongere een traject in de
jeugdhulp zal lopen
o Indien traject in de volwassenenhulpverlening aangewezen is, neemt CNT de
toeleiding naar de geschikte hulp op en coördineert totdat de hulp is opgestart
(warme overdracht)
− De CPA, die werd aangeduid tijdens het rondetafelgesprek of tijdens het cliëntoverleg IJH, kan
een A-doc indienen op basis van het ondersteuningsplan jeugdhulp opgemaakt tijdens het
rondetafelgesprek of op basis van het werkplan dat het resultaat is van het cliëntoverleg IJH om
voortgezette jeugdhulp te bekomen.
De procesflow van 3.2.2.1. kan gevolgd worden
o

o

In noodsituaties - waar er dringend hulp nodig is, maar nog niet veel informatie
beschikbaar is - kan een beperkt A-doc met motivatie voor de voortgezette hulp in
NRTJ ingediend worden, met de vermelding dat er een ondersteuningsplan
jeugdhulp wordt opgemaakt binnen de 6 maanden.
Na opmaak van het ondersteuningsplan jeugdhulp en wanneer verderzetting van de
hulp nodig is, vraagt CPA dit aan via een herindicatie.

− Team indicatiestelling
o Inhoudelijke check van de aanvraag
o Het ISV wordt gegeven met, in geval van noodsituatie, een beperkte geldigheid van 6
maanden tot meer informatie wordt aangeleverd uit het ondersteuningsplan
jeugdhulp.
− Team Jeugdhulpregie (JHR)
o Maakt een jeugdhulpvoorstel op
o Als de jongere kan instromen, wordt er een geldige jeugdhulpbeslissing opgesteld
conform de termijn van het ISV.
Voor het overige hanteren we het principe dat de gewone procesflow binnen ITP van toepassing
blijft met inbegrip van de afspraken over prioritering:
o bij heropname binnen het jaar in dezelfde voorziening geldt het principe afwijking op
prior.
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4. (IN)STROOMOVERLEG
ACT organiseert in elke regio een (in)stroomoverleg. Het is de bedoeling om zowel CBAW, KT als
KWE-plaatsen te betrekken in het (in)stroomoverleg. De weg daarnaar toe kan verschillend zijn in de
regio’s. Het (in)stroomoverleg zal:
o de verschillen/het onderscheid tussen en de afstemming met CBAW, KT, KWE scherper
stellen, waardoor ‘hulp op maat’ beter kan worden gerealiseerd;
o de vrijgekomen plaatsen op een transparante manier monitoren.
Het (in)stroomoverleg doorkruist de gewone processen van het wachtbeheer niet.
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