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Inleiding 

• Welkom 

• Programma 

 

 

• Voorgeschiedenis van het A-doc 

• Doel en finaliteit van het A-doc 

 

 



Programma 

– 09u40-10u30  Presentatie resultaten onderzoek naar  
  de kwaliteit van A- documenten  
  Julie De Ganck 

– 10u30-10u55  Reactie vanuit de Brede instap   
  Dries Vandermeersch 

– 10u55-11u10  Reactie  vanuit het  Verwijzersplatform  
  Eva Cloet 

– 11u10-11u30  Koffiepauze 

– 11u30-11u45  Reactie vanuit Jongerenwelzijn, afdeling OSD 
  Alexandra Saey 

– 11u45-12u15  Wetenschappelijke bijdrage   
  Prof. dr. Jo Lebeer 

– 12u15-12u30  Beleidsacties  Jongerenwelzijn 

 



2001-2004 

•Pilootfase IJH 

•Verslag over diagnostische expertise en ervaringen binnen de Vlaamse proefregio’s 

Maart 2006 

•Bundeling ervaringen proefregio’s in 1ste ontwerp van A-document 

Februari 
2008 

•Bijwerking 1ste ontwerp van A-document o.b.v. interne diagnostische expertise en 
wetenschappelijke stand van zaken 

Maart 2008 

•Externe wetenschappelijke toets en verbetersuggesties door U Gent Prof. Dr. Caroline 
Braet   

April – mei 
2008 

•Doorlichting en bijschaving A-document door leden van de ad hoc werkgroep 
toegangspoort 

Juni 2008 

•Consultancy door Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 



Mei 2009 

• Beslissing Gemengde Werkgroep Toegangspoort om het 
A-document te onderwerpen aan een testfase 

Najaar 2009 

• Testfase: 99 jeugdhulpvoorzieningen (RTJ, NRTJ en buiten 
toepassingsgebied IJH) vullen 132 A-documenten in 

Voorjaar 
2010 

• Doorlichting door  het Vlaams Forum voor Diagnostiek 

2011 + lente 
2012 

• Finale herwerking A-document door werkgroep Cluster A 



Doel: hulp op maat 

Art 5 “Integrale jeugdhulp biedt aan minderjarigen, 
hun ouders en, in voorkomend geval, hun 
opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken 
personen uit hun leefomgeving die daar behoefte 
aan hebben, hulp en zorg op maat die met een 
grote mate aan flexibiliteit aan de hulpvraag 
proberen te beantwoorden. Ze doet dat oa door 
een gemeenschappelijke analyse van de 
hulpvraag.” 

 



Finaliteit 
• Het A-doc is een aanvraagdocument NRTJ: ‘waarom 

is er NRTJ hulp nodig’ ? 
• In het intersectorale kader van de IJH wordt er met 

één (elektronisch) A-document gewerkt 
• Het aanvragen van de hulp en het invullen van het A-

doc gebeurt in principe samen met de cliënt 
• De kwaliteit van dit proces is de taak / opdracht / 

verantwoordelijkheid van de CPA 
• Het Adoc maakt deel uit van een keten van info-

uitwisseling dat volledig conform de privacyregels 
gebeurt 



Resolutie juni 2015 

• Vraag om vereenvoudiging van het A-
document na raadpleging van het werkveld en 
het Kwaliteitscentrum Diagnostiek  

• Alert te blijven voor de verhoging van de 
toegankelijkheid en de beleving bij cliënten 
rond de digitale aanmelding bij toegangspoort 

 



Documenten 

• Alle documenten zijn terug te vinden op de 
site van het Agentschap Jongerenwelzijn 

 

• Uw bedenkingen naar: 

julie.deganck@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be 
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