
 

 

 

Template voor de beschrijving van het hulpprogramma ‘gespecialiseerde 

geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de 

jeugdhulp verblijven’ 

 

1. Naam van het netwerk 

WINGG – West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun 

context – www.wingg.be – in samenwerking met ACT en IROJ West-Vlaanderen.  

2. Huidig aanbod outreachende geestelijke gezondheidszorg naar 

residentiële jeugdhulp 

Het huidig aanbod van outreachende GGZ t.a.v. de residentiële jeugdhulpvoorzieningen is vrij divers en 

is in meerdere gevallen ontstaan vanuit een lokale samenwerkingslogica. Voor bepaalde partners is 

outreachende zorg een formele opdracht, anderen nemen dit eerder op vanuit een impliciet 

engagement, nog anderen (vb. CAR) ervaren obstructie binnen de regelgeving om een outreachende 

opdracht te kunnen opnemen. Jeugdhulpvoorzieningen investeren daarnaast ook bewust zelf in het 

intern voorzien van kinder- en jeugdpsychiatrische expertise en therapeutisch aanbod. Onderstaande 

inventarisatie biedt een overzicht van de informatie die ons door de zorgaanbieders werd bezorgd, 

alsook van de goede praktijken die uit de bevraging1 van de residentiële jeugdhulpvoorzieningen naar 

voren kwamen:   

a. WINGG Crosslink (cf. infra Figuur 1)  

Crosslink richt zich op het ondersteunen van hulpverleners uit de eerste lijn en uit  

jeugdhulpvoorzieningen in het werken met kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van 

geestelijke gezondheid. Het programma wordt gedragen door deskundige medewerkers uit CGG en 

CAR die hiervoor deeltijds ter beschikking worden gesteld. Binnen de pijler ‘consult en advies’ kunnen 

partners die vragen hebben m.b.t. kinderen en/of jongeren met (een vermoeden van) geestelijke 

gezondheidsproblemen zich richten tot de telefoonlijn van Crosslink. Wanneer blijkt dat telefonische 

ondersteuning onvoldoende is, kan er geopteerd worden om outreachend te werken. De 

outreachmogelijkheden binnen Crosslink bestaan uit ofwel een outreachend consult (1 op 1 met de 

vraagsteller) ofwel een teamondersteuning. De Crosslink-medewerkers gaan met het team aan de slag 

rond een bepaalde casus/thematiek, er is geen nauwe focus op (zorg aan) de cliënt zelf. Uit analyse 

blijkt dat outreachende contacten het meest plaatsvinden in de private voorzieningen van het 

                                                           
1 Zie bijlage 1: bevraging van de residentiële jeugdhulpvoorzieningen 



 

Agentschap Jongerenwelzijn. Binnen de pijler ‘vorming en deskundigheidsbevordering’ doet Crosslink 

naast een eigen aanbod (bv. vorming ASS in de leefgroep, hechting in de leefgroep, basisinterventies) 

ook als actieve partner mee aan Wisselleren, KOPP-programma’s, verschillende werkgroepen (vb. 

STENT West-Vlaanderen), … Vorming op maat kan aangevraagd worden, evenwel zonder garantie dat 

Crosslink dit zelf opneemt.    

Uit de bevraging leren we dat teams uit de residentiële voorzieningen – zelfs al is er niet steeds een 

onmiddellijke behandeling mogelijk – het ondersteunend vinden om gehoord te worden door de 

Crosslink-medewerkers. Er wordt gewezen op de nood om ‘vroeg genoeg’ beroep te kunnen doen op 

consult en advies om te vermijden dat een traject zich bij bespreking reeds in een acute fase bevindt.  

b. Aanbod vanuit de CGG 

Heel wat van de jongeren die in behandeling zijn bij de CGG verblijven op dat moment in de residentiële 

jeugdhulp2. Jongeren volgen een ambulant therapeutisch traject en komen dan naar het CGG op 

gesprek. De CGG proberen een goede overdracht met de voorzieningen te realiseren, sturen actief aan 

op aanwezigheid op teamvergaderingen en betrekken zoveel als mogelijk de ouders en de voorziening 

in de therapie. Dit vergt een inspanning van het CGG, maar tegelijk een engagement van de voorziening 

zelf. Een optimaal rendement van een ambulante behandeling is enkel mogelijk als de 

jeugdhulpvoorziening voldoende inzet op de transfer van wat in de behandeling gebeurt naar de 

leefwereld van de jongere. Waar deze transfer met de ouders gebeurt voor jongeren die niet in de 

jeugdhulp verblijven, moet de voorziening dit opnemen voor hun jongeren. In het verleden bood CGG 

Largo met ’t Reservoir vorming, coaching en intervisie aan voor de voorzieningen uit de Bijzondere 

Jeugdzorg in hun regio. Deze werking – die grotendeels is ingekanteld binnen Crosslink – wordt als een 

goede praktijk benoemd in de bevraging. De sterke methodiek en de structurele manier van consult 

bieden wordt verder meegenomen bij de uitwerking van dit programma.  

c. Mobiele teamwerking vanuit WINGG 

De medewerkers van de mobiele teams Crisis, Care en Ampel WINGG behandelen kinderen en 

jongeren in hun leefomgeving en gaan desgevallend ook ter plekke in de jeugdhulpvoorzieningen. 

Gemiddeld verblijven 16% van de kinderen en jongeren die behandeld worden binnen de mobiele teams 

WINGG in de residentiële jeugdhulp, voor het Mobiel Team Care WINGG gaat het zelfs om 30% van 

de doelgroep (patiëntendossier WINGG, cijfers 2018). Sedert 2018 hebben de VDIP-teams hun mobiele 

werking uitgebreid naar de hele provincie en naar de leeftijdsgroep 14-23 jaar. Dit aanbod wordt door 

de CGG gerealiseerd maar werd recent geïntegreerd in het programma Connect WINGG. Ook het 

                                                           
2 Navraag bij 1 CGG (Largo) leert dat er in 2018 103 kinderen en jongeren vanuit een residentiële jeugdhulp-
voorziening in behandeling waren in hun centrum, oftewel 9,5% van alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
in behandeling. In een ander CGG (Mandel en Leie) ging het in 2018 om 70 kinderen en jongeren.  



 

Zorgoverleg en het Crisisoverleg vanuit WINGG worden indien nodig en in samenspraak met de 

overlegpartners georganiseerd in jeugdhulpvoorzieningen.  

d. Twoape 

In januari 2019 startte een associatie tussen het Jan Yperman-ziekenhuis, AZ Delta, OC Sint-Idesbald 

en Kliniek Sint-Jozef met het dagbehandelingsaanbod ‘Twoape’ (32 plaatsen), waarbinnen 7 plaatsen 

(“Twoape@Roeselare2”) specifiek gericht zijn op jongeren met een traject binnen de Integrale 

Jeugdhulp. Een sterke verbinding met de residentiële jeugdhulpvoorzieningen is daarbij noodzakelijk 

voor een degelijke probleemidentificatie, behandeling en transfer na behandeling. Outreachende zorg 

maakt daarom inherent deel uit van het behandelprogramma. Uit de bevraging komt duidelijk naar voren 

dat de jeugdhulpvoorzieningen hoopvol zijn dat dit extra dagbehandelingsaanbod een (deel van het) 

antwoord zal betekenen op de noden die zich op vandaag bij hen stellen.   

e. GAUZZ 

GAUZZ is een dienst die kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar behandelt bij wie de diagnose 

ASS is gesteld én die functioneren op het niveau van matige tot ernstige verstandelijke beperking én bij 

wie sprake is van ernstige gedragsproblemen. Ze hebben zowel een mobiel aanbod naar ouders, 

jongeren en dus gezinnen als naar scholen en (residentiële) voorzieningen. 

f. Aanbod vanuit de K-diensten 

Er is geen geregelde outreach voorzien vanuit de K-diensten. Waar die functie vroeger wel bestond (cf. 

mobiel K team en outreachteam For K De Patio), is die sedert april 2016 ingekanteld binnen de mobiele 

teamwerking vanuit WINGG. Casusgebonden kan er wel outreachende activiteit zijn voor jongeren die 

residentieel in behandeling zijn (geweest). Uit de bevraging vernemen we dat de uitwisseling tussen 

groepsleiding van de K-dienst en hun collega’s uit de jeugdhulpvoorziening soms als efficiënter ervaren 

wordt dan de input van ‘deskundigen’ die niet in de groep samen leven met de kinderen.  

Vanuit For K De Patio wordt outreachend consult geboden aan de consulententeams van de sociale 

dienst bij de jeugdrechtbank in West-Vlaanderen.  

g. Privé werkende kinder- en jeugdpsychiaters, -psychologen en –psychotherapeuten 

Voorzieningen geven aan beroep te doen op privé werkenden vanuit de wachttijden die er zijn bij het 

gesubsidieerde aanbod en ondanks de hogere tarieven. Daarnaast zijn er ook kinder- en 

jeugdpsychiaters die vanuit een privé praktijk een overeenkomst hebben met individuele voorzieningen 

voor consult, advies, diagnostiek en therapie.  

 

 



 

h. Solentra 

Solentra (Solidariteit en Trauma) geeft diagnostische en therapeutische ondersteuning aan 

vluchtelingen, migrantenkinderen en hun families. Om het opvangnet rondom deze kinderen en hun 

gezinnen te versterken en te verbreden, ondersteunen zij hulpverleningsteams via intervisie en denken 

zij met het team mee rond traumaverwerking, toekomstige diagnostiek, aanpak,... 

i. Drughulpverlening  

Bij het Drugsexpertise team (DET) kan men terecht voor onmiddellijk telefonisch advies en consult,   

screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en -coördinatie, coaching van het netwerk, psycho-

educatie, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, vorming 

en deskundigheidsbevordering. Dit aanbod is zowel ambulant als mobiel beschikbaar in de regio’s 

Noord-West-Vlaanderen en de Westhoek. De medewerkers (vanuit CGG Noord-West-Vlaanderen, De 

Sleutel en Kompas) gaan snel ter plaatse om een vraag te verkennen en kunnen een team 

ondersteunen bij de aanpak van  (een vermoeden van) een druggerelateerde problematiek. De ervaring 

in deze regio’s leert dat outreachende indicatiestelling, diagnostiek en toeleiding naar behandeling in de 

jeugdvoorziening zelf veel efficiënter verloopt dan in de andere regio’s waar dit mobiel aanbod tot op 

heden ontbreekt en men enkel beroep kan doen op de ambulante drughulp.  

Kompas, crisishulp Aan Huis (KAH) is een kortdurende, intensieve en aanklampende vorm van 

hulpverlening die binnen de 24u wordt aangeboden aan gezinnen/context die zich in crisis bevinden 

i.v.m. het  middelengebruik van de jongere. Sinds 2018 is het aanbod met tijdelijke WINGG-middelen 

uitgebreid naar de hele provincie West-Vlaanderen. Net als in de ambulante drughulpverlening merkt 

men dat de jeugdhulpvoorzieningen weinig beroep doen op het aanbod. In 2018 waren er van de 115 

actieve dossiers slechts 3 aanmeldingen vanuit een residentiele  jeugdhulpvoorziening. KAH verzorgt 

verder ook de begeleiding en mobiele nazorg van de jongere en zijn context bij opname in het WINGG-

crisisbed voor jongeren van Kompas vzw.  

Woonproject De Kier in Kortrijk is een project waarbij men jongeren na opname in het drugs specifiek 

kortdurende therapeutisch programma outreachend begeleid bij het zelfstandig wonen en re-integratie.  

DoDo (Kompas vzw) is een project voor (ongeboren) kinderen (0-12 jaar) en hun ouders die drugs 

gebruiken. DoDo ondersteunt de prenatale zorg en wenst de ontplooiingskansen van deze kinderen te 

bevorderen door de gezinnen en hun context (inclusief hulpverleners en diensten) te ondersteunen. 

DoDo heeft een aanbod op drie niveaus: 1) informatie, verkenning en advies, 2) casemanagement met 

partners en 3) aanklampend mobiel werken waarbij de interventies worden afgestemd op de noden, 

bronnen en mogelijkheden.  

KiDO (MSOC Oostende) biedt op proactieve wijze in multidisciplinair teamverband outreachende, 

geïntegreerde en intensieve begeleiding aan drugafhankelijke ouders en hun jonge kinderen.   



 

j. Exit  

EXIT is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag 

hebben gesteld, en waarbij een pedagogische reactie niet volstaat. Hun aanbod is er voor jongeren met 

een hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen met vragen waarvoor onvoldoende hulp is binnen het 

reguliere aanbod. 

k. Re-member (i.s.m. vzw Oranjehuis) 

Families en jongeren die vastlopen in de psychiatrische zorg worden door Re-Member een vrijwillig 

alternatief aangeboden. Re-Member organiseert onder meer Open-Hart-Cirkels waarin betrokkenen in 

alle openheid in dialoog kunnen gaan. De Open-Hart-Cirkels zijn gebaseerd op de inzichten die 

verworven werden in het project positieve heroriëntering binnen de jeugdzorg in Vlaanderen. 

l. Goede praktijken uit het verleden 

De bevraging leverde ook informatie over goede praktijken uit het verleden: Sherpa (structureel consult 

vanuit het outreachteam De Patio naar de CANO-voorzieningen), Crossover (outreachend consult 

vanuit PC Gent-Sleidinge) en ‘t Reservoir. We hebben geprobeerd ten volle te begrijpen om welke 

redenen deze werkvormen als goede praktijken worden benoemd en welke kenmerken ervan we 

dienden mee te nemen in de uitwerking van dit programma.  

→ Inbreng vanuit de residentiële voorzieningen zelf: 

a. Voorzieningen van het Agentschap Jongerenwelzijn (283) 

Zowat elke voorziening AJW vulde de bevraging in, daarnaast kregen we ook van een aantal 

voorzieningen een oplijsting4 van het outreachend GGZ-aanbod waar zij beroep op doen en een 

afzonderlijke nota5 waarin de OOOC zich duidelijk profileren als een prominente partner in de uitwerking 

van deze template.  

De voorzieningen AJW doen zowat op alle bovenstaande vormen van outreachend aanbod beroep. Bij 

de inventarisatie valt op dat de frequentie waarmee ze hierop beroep doen varieert van occasioneel tot 

zeer frequent. Sommige voorzieningen doen ook meer dan andere beroep op 1 bepaalde werkvorm, 

terwijl anderen dan weer opvallend vaker met een andere zorgaanbieder samenwerken. Gezien de 

provinciale oriëntatie van het gros van het outreachend aanbod zou hier geen regionaal motief mogen 

spelen. Logisch zou zijn dat de zorgvraag zelf bepaalt welk aanbod ingeschakeld wordt, maar we 

vermoeden tegelijk dat een gekend aanbod (“we weten wat we eraan hebben”) vaker wordt 

ingeschakeld dan een minder gekend aanbod. In de verdere uitwerking van dit programma vertalen we 

                                                           
3 Aantal voorzieningen van het AJW in West-Vlaanderen = 28 
4 Zie bijlage 2 voor deze inventarisatie 
5 Zie bijlage 3 voor de nota van de OOOC 



 

dit impliciet signaal vanuit het werkveld in het zo laag mogelijk houden van de drempels om gebruik te 

maken van outreachende modules.  

b. Voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (13) 

De informatie die we vanuit de VAPH-voorzieningen mochten ontvangen, geeft ongeveer eenzelfde 

beeld als hierboven omschreven. Diensten doen beroep op het outreachend aanbod om met de 

jongeren zelf aan de slag te gaan, in de gezinscontext te werken en/of handvatten aan te reiken rond 

specifieke thema’s. Het aanbod van het Mobiel Team Ampel WINGG wordt hier extra in de verf gezet. 

Beschreven aanmeldingsredenen zijn: jongeren met een ernstige hechtingsproblematiek, verhogen van 

responsiviteit bij cliënten en omgaan met bizarre uitspraken en gedragingen die neigen naar een 

psychose.  

c. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (3) 

Vanuit de CKG wordt er vaak beroep gedaan op CGG of K-diensten om de nodige individuele zorg te 

bieden voor de geestelijke gezondheid van de kinderen die ze begeleiden. Het gaat daarbij dan vooral 

om kinderen met hechtingskwetsuren, traumatische ervaringen of kinderen met een 

gedragsproblematiek.  

In het nazorgtraject van zo’n behandeling krijgt een kind soms ook een individueel aanbod binnen het 

CKG. Vanuit een beter begrip van het gedrag van het kind, kan deze individuele therapeut door aan te 

sluiten op het leefgroepsoverleg handvatten aanreiken aan leefgroepsbegeleiders, die zich zo beter 

kunnen afstemmen op de noden van het kind.  

CKG doen daarnaast ook wel eens beroep op outreachend aanbod zoals de mobiele teamwerking of 

Crosslink om de teams gericht te ondersteunen in de visie op en begeleiding van kinderen met 

bovenstaande zorgen. Onder meer de inbreng van de netwerkpsychiater op een teamvergadering met 

concrete tools naar aanpak van de jongere betekent een grote meerwaarde voor leefgroepsbegeleiders 

en versterkt ook de visie van de psychologen intern naar specifieke aanpak van die kinderen (een 

bekrachtiging van buitenaf).  

Afstemming van het aanbod: 

Op heden zijn er slechts beperkte afspraken om dit aanbod aan activiteiten af te stemmen. Een van de 

doelstellingen binnen WINGG Crosslink is om in te zetten op een correcte toeleiding van hulpverleners 

‘die de weg niet weten’. Uit de bevraging onthouden we dat deze functie naar waarde wordt geschat 

maar tegelijk merken we ook dat het voor de residentiële voorzieningen (en hulpverleners in het 

algemeen) niet altijd eenvoudig is in het ruime aanbod de juiste zorgaanbieder te vinden om een zorg 

op maat te realiseren.  

 

 



 

3. Samenwerking in functie van het hulpprogramma 

De uitwerking van het voorliggend hulpprogramma werd van bij de ontvangst eind december 2018 in 

twee sporen opgedeeld: enerzijds het ondersteunend aanbod ten aanzien van Gemeenschapsinstelling 

De Zande en anderzijds het ondersteunend aanbod ten aanzien van de residentiële 

jeugdhulpvoorzieningen.  

1. Ondersteunend aanbod t.a.v. GI De Zande 

Vanuit de duidelijke suggestie in de oproep (“Vlaamse en/of interprovinciale samenwerking of 

afstemming is evenwel aangewezen en noodzakelijk, zeker voor wat betreft de invulling van het 

hulpprogramma naar GI De Zande”), vanuit de historische samenwerking tussen WINGG-

netwerkactoren en de gemeenschapsinstelling (onder meer For K De Patio, Ampel, de mobiele Care en 

Crisis teams, het Zorgoverleg WINGG, …) en vanuit de overtuiging dat het netwerk WINGG een 

engagement wil opnemen voor deze bijzondere doelgroep werd al eind december contact gelegd met 

de netwerkcoördinatie van RADAR om afstemming te zoeken rond de uitbouw van een ondersteunend 

aanbod ten aanzien van GI De Zande. Een efficiënte en effectieve (geestelijke gezondheids-) 

zorgverlening aan (de jongeren die toevertrouwd worden aan) GI De Zande begint in onze visie met de 

gezamenlijke vormgeving en aansturing van een ondersteunend team. Uit deze afstemming werd beslist 

om op 16 januari 2019 een verkennend overleg te organiseren met aanwezigheid van GI De Zande, 

netwerk RADAR, PC Gent-Sleidinge, regiocoördinatoren ACT uit Oost- en West-Vlaanderen en netwerk 

WINGG. Het overleg verliep constructief en er werd (onder andere) afgesproken dat WINGG en RADAR 

(incl. PC Gent-Sleidinge) kort daarna zouden verkennen wat mogelijkheden en noodzakelijke 

voorwaarden waren om een gezamenlijk ondersteunend team met directe linken naar beide netwerken 

vorm te geven. Zover is het echter niet gekomen6… Op basis van een enigszins begrijpelijke 

argumentatie koos het netwerk RADAR ervoor om de toegekende middelen voor ondersteuning van GI 

De Zande exclusief in te zetten vanuit Oost-Vlaanderen en meer bepaald vanuit PC Gent-Sleidinge. Wij 

betreuren deze keuze echter, temeer omdat de bijkomende middelen voor ondersteuning van de 

residentiële jeugdhulp een mogelijkheid bieden om zowel een continuïteit van ‘inkantelende’ 

medewerkers en expertise te verzekeren als om een gezamenlijk team in de gemeenschapsinstelling 

te ontwikkelen.  

Ondanks het verschil in visie over de uitwerking van dit luik van het hulpprogramma benadrukken we – 

mede vanuit de kwaliteitsvolle samenwerkingservaring in het verleden en de wil om goede zorg te 

bieden aan de jongeren waarover het gaat – dat het netwerk WINGG zich als een betrouwbare en loyale 

partner zal (blijven) opstellen in de samenwerking met het team dat operationeel zal zijn in de 

gemeenschapsinstelling. 

                                                           
6 Zie bijlage 4: schrijven vanuit het netwerkcomité WINGG aan het netwerkcomité RADAR 



 

2. Ondersteunend aanbod t.a.v. residentiële jeugdhulpvoorzieningen 

Na een eerste afstemming met de regiocoördinator van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) werd 

een gezamenlijk stappenplan opgesteld voor de ontwikkeling van dit luik van het hulpprogramma: 

- 18/01/2019 - Eerste intersectorale ad hoc-werkgroep7: toelichten van de oproep, verkennen van 

de opportuniteiten binnen het hulpprogramma, beluisteren van de eerste insteken van de 

sectorvertegenwoordigers, bepalen van de verdere strategie om tot een breed gedragen 

programma te komen, bepalen van de inhoud van de bevraging.  

- 24/01/2019 - Eerste bespreking op het netwerkcomité WINGG: toelichting van de oproep, 

terugkoppeling van het overleg met GI De Zande, terugkoppeling van de eerste ad hoc-

werkgroep, mandatering van de ad hoc-werkgroep 

- 29/01 – 05/02/2019 - Bevraging bij de residentiële jeugdhulpvoorzieningen8: alle voorzieningen 

uit CKG, VAPH en Agentschap Jongerenwelzijn kregen de bevraging. 26 voorzieningen (59%) 

vulden de bevraging ook in. Uit de bevraging kwam geen eenduidig beeld van de verwachtingen 

vanuit de voorzieningen over dit hulpprogramma, maar daaruit konden we alvast wel opmaken 

dat er – afhankelijk van de individuele voorziening – diverse noden bestaan m.b.t. outreachende 

geestelijke gezondheidszorg waarbinnen niet zomaar prioriteiten voor 1 bepaalde module te 

bepalen waren.  

- 30/01/2019 - Eerste bespreking op de netwerkstuurgroep WINGG: schets stand van zaken, 

inhoudelijke denkoefening, verfijning van doelstellingen.  

- 08/02/2019 - Eerste bespreking op het IROJ, met info vanuit de bevraging: toelichting bij de 

oproep, schets stand van zaken, terugkoppeling uit de bevraging, afspraak om een schrijven 

te richten naar de overheid en het IROJ Oost-Vlaanderen omtrent het ondersteunend team in 

GI De Zande.  

- 13/02/2019 - Tweede bespreking op de netwerkstuurgroep WINGG: schets stand van zaken, 

inhoudelijke denkoefening, verfijning van doelstellingen, voorbereiding ad hoc-werkgroep.  

- 13/02/2019 - Tweede intersectorale ad hoc-werkgroep: terugkoppeling vanuit de bevraging, 

voorleggen van het prille concept (4 luiken), visie-oefening, mandatering van 

netwerkcoördinator WINGG en regiocoördinator ACT om verdere rechtstreekse contacten te 

leggen met de OOOC en de unit voor dagbehandeling Twoape.  

- 20/02/2019 - Overleg netwerkcoördinator WINGG en regiocoördinator ACT: verfijning van het 

conceptvoorstel, voorbereiden focusoverleggen. 

- 27/02/2019 - Derde bespreking op de netwerkstuurgroep WINGG: schets stand van zaken, 

inhoudelijke denkoefening, verfijning van doelstellingen, voorbereiding standpuntbepaling rond 

ondersteuning GI na antwoord vanuit netwerk RADAR. 

                                                           
7 Zie bijlage 5: samenstelling intersectorale ad hoc-werkgroep  
8 Zie bijlage 1: bevraging residentiële jeugdhulpvoorzieningen 



 

- 05/03/2019 - Focusoverleg WINGG – ACT – unit voor dagbehandeling Twoape: uitwisseling 

over visie op en operationalisering van de module behandeling. 

- 07/03/2019 - Focusoverleg WINGG – ACT – OOOC’s – regiocoördinator OSD: uitwisseling 

over visie op en operationalisering van het luik ‘Sherpa OOOC’ en de inzet van de OOOC 

binnen dit hulpprogramma.  

- 13/03/2019 - Vierde bespreking op de netwerkstuurgroep WINGG: redactie van de eerste 

voorlopige versie van de template, voorbereiden bespreking op het netwerkcomité.  

- 14/03/2019 - Tweede bespreking op het netwerkcomité WINGG: formele goedkeuring van 

het hulpprogramma zoals voorgesteld in deze template. 

Binnen de tijd die ons gegeven werd om dit hulpprogramma te ontwikkelen, zijn we erin geslaagd om 

een aantal basisprincipes vast te leggen die vertrekken vanuit de missie en visie (zie 4. Missie en visie). 

Vertrekkend vanuit deze fundamenten ligt er echter nog wel wat werk op de plank om de 

operationalisering verder vorm te geven. Na de deadline om de template voor dit hulpprogramma in te 

dienen, worden daarom nog een aantal overlegmomenten georganiseerd in functie van de verdere 

verfijning van het programma: 

- 18/03/2019 - Beleidscomité IBE Oost- en West-Vlaanderen: bespreken van de wijze waarop we 

vanuit de beide netwerken (WINGG en RADAR) tot samenwerkingsafspraken komen met het 

ondersteuningsteam in De Zande. 

- 29/03/2019 - Bespreking op het IROJ West-Vlaanderen: vraag naar formele goedkeuring. 

- 03/04/2019 - Overleg ACT en Stuurgroep Crosslink WINGG: visie rond integratie (cf. infra). 

- Mei/juni 2019 - Overleg West-Vlaamse kinder- en jeugdpsychiaters 

 

Bovendien stellen we ons de ambitie om – nadat de doelstellingen van de template als zodanig 

gerealiseerd zijn – de mogelijkheden te verkennen voor een veel verdergaande samenwerking tussen 

ACT en WINGG, wat zou kunnen leiden tot een geïntegreerd onthaal- en oriëntatiepunt over de hele 

breedte van de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg (cf. infra). Het verder verkennen en  

realiseren van die ambitie ligt op een langere termijn en zal uiteraard ook nog het nodige overleg vragen.  

 

De IROJ-vertegenwoordigers voor jongeren en hun context werden uitgenodigd op de ad hoc-

werkgroep en uiteraard ook op de vergadering van het IROJ zelf. Verder is er in West-Vlaanderen nog 

geen structureel platform waarop we beroep kunnen doen om inspraak en empowerment van jongeren 

en hun ouders te realiseren. Net zoals bij de vorige zorgprogramma’s willen hier verder in investeren, 

zowel op casusniveau als op beleidsniveau. Binnen deze template creëren we in elke module 

mogelijkheden om kinderen, jongeren en hun context op casusniveau te betrekken, tegelijk merken we 

dat de inspraak op beleidsniveau minder evident te organiseren is. Eerdere contacten met het 

Familieplatform en vzw Cachet toonden dat het voor hen moeilijk is om in elk afzonderlijk netwerk een 

betrokkenheid te tonen en eigen ervaringen met cliënt- en contextvertegenwoordiging in het 



 

netwerkcomité tonen dat het gebrek aan structurele ondersteuning van deze vertegenwoordigers ervoor 

zorgt dat zij hun engagement vol goede moed aanvatten, maar na enige tijd toch de handdoek in de 

ring gooien. Dit alles betekent dat wij bij de verdere uitwerking van dit zorgprogramma op termijn 

aansluiting hopen te vinden met een gebruikersplatform of minstens de stem van de gebruikers willen 

proberen te horen bij een eerste evaluatie. 

Er is afstemming geweest met het netwerk RADAR, met de Nederlandstalige netwerkcoördinatoren en 

met medewerkers van het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agentschap Jongerenwelzijn. Dit 

leidde tot boeiende inzichten maar tot nader order niet tot gemeenschappelijke 

samenwerkingsafspraken op Vlaams niveau. 

 

4. Missie en visie m.b.t. het hulpprogramma 

4.1. Missie van het hulpprogramma 

In dit hulpprogramma willen we binnen West-Vlaanderen het outreachend aanbod van de 

gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar de residentiële partners in de jeugdhulp versterken. 

Tegelijk gebruiken we dit hulpprogramma als hefboom en grijpen we opportuniteiten om binnen 

intrasectorale (vb. OOOC naar OVBJ) of intersectorale wederzijdse samenwerkingsengagementen (vb. 

CGG met OVBJ, ACT met WINGG) een groter effect te bereiken dan met de bijkomende middelen zou 

kunnen verwacht worden.  

4.2. Visie van het hulpprogramma 

De verbeternota “Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, 

voorkomen” van S. Decoene, M. Danckaerts e.a. (2018)9 werd ongeveer tegelijkertijd met de template 

binnen ons netwerk verspreid en betekende – in combinatie met de rijke, praktijk gerelateerde informatie 

uit de bevraging en de ad hoc werkgroepen – een grote bron van inspiratie om de visie van dit 

hulpprogramma rond op te bouwen. Bijzonder veel aspecten van de verbeternota – zowel op 

zorgorganisatorisch als op inhoudelijk vlak – vormen aanknopingspunten om ons binnen dit 

hulpprogramma te laten leiden en operationele keuzes te maken. Een kernachtige formulering van onze 

visie vinden we in de nota zelf. Eerst wordt voorgesteld om werkzame zorg voor jongeren bij conceptie 

te laten starten en niet langer zorg te noemen, maar facilitatie en ondersteuning van 

ontwikkelingstrajecten. Daarna gaat het verder:  “…Het meest impactvolle, en op termijn sociaal meest 

spaarzame faciliteren en ondersteunen gebeurt zo vroeg mogelijk en heeft als eerste en meest 

fundamentele finaliteit het mogelijk maken van voldoende degelijke hechtingsrelaties in buurten met 

hechtingsruimte en draagkracht, gericht op het minimaliseren van de kans op cumulatieve risico’s die 

op ontwikkelingstrajecten negatief kunnen ingrijpen…” (verbeternota p.16) 

                                                           
9 In alles wat volgt verwijzen we naar deze nota als “de verbeternota”. De nota is te raadplegen op 
http://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/docs/verbeternota_geblokkeerde_ontwikkelingstrajecten.pdf  



 

Waar de verbeternota vertrekt vanuit de opdracht om voorstellen te formuleren om de aanpak van 

‘jongeren met een complexe problematiek’ te verbeteren, willen we binnen dit hulpprogramma echter 

breder kijken en ons focussen op alle kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden die in de 

jeugdhulp verblijven. Met dit hulpprogramma vertrekken we van de volgende principes: 

- Gedeelde trajecten realiseren we best zo vroeg mogelijk en vertrekken vanuit zorgsubsidiariteit 

Inzetten op gedeelde trajecten gebeurt liefst vroeg in het traject van een jongere (i.e. vóór een acute 

fase waarop breuken dreigen te volgen) en zonder lange wachttijden zodat er tijdig bijgestuurd kan 

worden waar nodig. Efficiënte zorg bieden we het best door primair ondersteuning te geven aan de 

context waar de jongere zich bevindt en in te zetten op het (samen) versterken van de draagkracht en 

de competenties van de leefomgeving van de jongere. Wat we met dit programma beogen, is geen 

‘nieuwe zorg’. Het is de keuze om meer in te zetten op wat al een goede praktijk is gebleken, om de 

“oude tegenstellingen” tussen de sectoren de rug toe te keren en niet enkel te kiezen voor 

samenwerken, maar ook voor ‘samen werken’: we zijn van mekaar afhankelijk en werken op eenzelfde 

veld (verbeternota p. 38). Zonder te ontkennen dat adolescenten met een complexe problematiek vaak 

erg zwaar wegen op jeugdhulpwerkers en hun teams willen we met dit programma expliciet inzetten op 

interventies die ontwikkelingstrajecten constructief-positief op koers helpen houden (verbeternota p. 75). 

In lijn met de verbetervoorstellen van de nota streven we ernaar om de toename van de groep met 

geblokkeerde ontwikkelingstrajecten te doen afnemen door in te zetten op het preventief ombuigen van 

een groep met blokkerende ontwikkelingstrajecten. Dat betekent heel concreet dat we er consequent 

voor kiezen om voor de uitvoering van het programma primair in te zetten op wat in de verbeternota 

‘jongeren binnen de tweede maatschappelijke scharnier’ wordt genoemd, met name binnen de 

leeftijdsgroep 10-14 jaar.  

- We erkennen de noodzaak van een handelingsplan, diagnostiek en inhoudelijke bijsturing om 

op een kwalitatieve manier ontwikkelingstrajecten te ondersteunen 

Diagnostiek begrijpen we als kennisgestuurde, methodische en gestructureerde handelingen die een 

beschrijving en verklaring van de stand van zaken van een ontwikkelingstraject beogen en gericht zijn 

op het in kaart brengen van hoe werkzame interventies responsief vorm kunnen krijgen (verbeternota 

p. 39, 48). Binnen dit hulpprogramma willen we teams uit de jeugdzorg ondersteunen bij het 

optimaliseren van handelingsgerichte diagnostiek bij jongeren waar belangrijke signalen van blokkering 

geïdentificeerd werden om van daaruit consequent doelgericht handelingsplannen te kunnen maken. 

Op vraag van de voorzieningen creëren we ook mogelijkheden om die plannen te helpen implementeren 

in hun praktijkwerking.  

- Gedeelde trajecten zijn gericht op het mogelijk maken van voldoende degelijke 

hechtingsrelaties en het verhogen van de responsiviteit10 

Interventies die vertrekken vanuit de in dit programma aangeboden modules zijn gericht op het 

identificeren van probleemveroorzakende processen en factoren, niet op het probleem zelf (vb. 

                                                           
10 Responsiviteit = de bereikbaarheid (of toegankelijkheid) van een jongere voor een concrete interventie 



 

rechtstreeks op automutilatie interveniëren door repressief sanctionerende interventies is 

contraproductief).  Op basis van een responsiviteitsanalyse moet bepaald worden welke interventies in 

een handelingsplanning voor een concrete jongere best wordt gekozen (verbeternota p. 32) en op welke 

manier deze bijdragen tot ontwikkeling en facilitatie van ontwikkelingstrajecten of eventueel tot herstel. 

De visieontwikkeling bij het opbouwen van dit hulpprogramma bevordert zonder twijfel de nauwere 

samenwerking tussen Integrale Jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg. Op korte termijn zal dit 

meest zichtbaar zijn door de rechtstreekse resultaten van het bijkomend aanbod consult en advies, 

diagnostiek en behandeling maar er is duidelijk ook een vernieuwde impuls gegeven voor het benutten 

van opportuniteiten en onrechtstreekse effecten op de langere termijn (na o.m. de duurzame integratie 

binnen het Crisismeldpunt Minderjarigen):   

 Op termijn nauwe samenwerking tussen of zelfs integratie van Crosslink en info- en 

aanspreekpunt ACT (belang van de verwijzers en aanmelders hierin!) in één geïntegreerd 

onthaal- en oriëntatiepunt voor professionelen 

 Gerichte en efficiënte samenwerking met aanbod dagbehandeling 

 Positie van de OOOC versterken inzake handelingsgerichte diagnostiek, waar mogelijk mobiel 

 … 

 

4.3 Visie betreffende de uitbouw van een samenwerking binnen GI De Zande 

In 3.a ‘Ondersteunend aanbod t.a.v. GI De Zande’ kon u reeds lezen dat we geen overeenstemming 

vonden met het netwerk RADAR om tot de uitbouw van een interprovinciaal ondersteunend team voor 

GI De Zande te komen. Er rest ons op heden niet veel anders dan afwachten op welke manier het 

netwerk RADAR dit team vorm geeft en ondertussen wel met hen in overleg te gaan om een goede 

samenwerkingsmodus op te bouwen (cf. overleg Beleidscomité IBE op 18/03/2019). Het uitbouwen van 

een module crisisverblijf (die gedekt dient te worden door de forfaitmiddelen voor GI De Zande, cf. 

oproep hulpprogramma en antwoord vanuit de Vlaamse administratie op 13/02/2019) zoals in dit 

programma bedoeld, nemen wij bijgevolg niet op, doch rekenen er als netwerk op dat de voorzieningen 

AJW met beveiligend verblijf (voor West-Vlaanderen: JEZ11 in ombouw) wel kunnen rekenen op een 

residentiële crisisbehandelingsfunctie in het netwerk RADAR (i.c. PC Gent-Sleidinge). 

Het netwerkcomité WINGG (dd. 14/03/2019), daarin gesterkt door een schrijven van het IROJ West-

Vlaanderen (dd. 27/02/2019), wenst in het kader van deze template echter alsnog een voorstel te doen 

om te evolueren tot een evenwaardig samengesteld team (vanuit beide netwerken) door het netwerk 

RADAR volgend groeiscenario voor te stellen: 

- Bij aanvang investeren in een goede en constructieve afstemming en samenwerking met het 

(inkantelende) team in De Zande 

- Gezamenlijke beleidsaansturing van dit team door het Beleidscomité IBE Oost- en West-

Vlaanderen  



 

- We hebben begrip voor de keuze van het netwerk RADAR om de medewerkers te behouden 

van de inkantelende werking, maar stellen voor om – wanneer bestaande medewerkers het 

huidige team zouden verlaten – de vacante functies vanuit het netwerk WINGG in te vullen tot 

de 50/50 verdeling bereikt is en er zodoende sprake is van een interprovinciaal ondersteunend 

team voor GI De Zande. Dit groeiscenario impliceert dat bij het bereiken van een evenwaardig 

– vanuit beide netwerken samengesteld – team, we onze engagementen inzake de module 

crisisverblijf binnen ons netwerk kunnen herzien.  

5. Beschrijving van het hulpprogramma 

5.1 Inhoudelijke uitvoering van het hulpprogramma 

In het proces dat gepaard ging met de ontwikkeling van dit hulpprogramma werd ons duidelijk dat er 

niet zomaar een éénrichtingsverkeer uitgewerkt diende te worden van de gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg (als aanbieder) naar de residentiële jeugdhulp (als ontvanger). Er zijn voorzieningen 

(vb. de OOOC) die zelf ook vragende partij zijn om hun expertise (vb. op het vlak van handelingsgerichte 

diagnostiek) ten dienste te stellen van hun collega’s in de jeugdhulp. Tegelijk zijn er ook GGZ-partners 

die vragende partij zijn om op een meer effectieve manier te kunnen samenwerken met voorzieningen 

voor de jongeren die bij hen een behandeltraject volgen. De middelen zetten we uiteraard in op de 

modulering zoals die voorzien is in de oproep, maar het verheugt ons om vast te stellen dat de 

engagementen van vele partners niet ophouden bij die middelen en deze net een grotere intersectorale 

samenwerkingsbeweging in gang zetten.  

Centraal binnen de inhoudelijke uitvoering van het hulpprogramma is de klemtoon op casusgebonden 

vragen en de focus op vroeg genoeg ondersteunen. Zoals gezegd betekent dit laatste een voorkeur 

voor de leeftijdsgroep 10-14 jaar (tweede maatschappelijke scharnier, cf. verbeternota) doorheen de 

hele uitvoering van het hulpprogramma en dat vooral vanuit de overtuiging dat bijkomende investeringen 

in positief-constructieve trajecten op termijn de toename van geblokkeerde ontwikkelingstrajecten zal 

doen afnemen. Tijdens het opbouwproces van het programma merkten we dat een radicale toepassing 

van deze leeftijdsafbakening niet louter op applaus wordt onthaald. We willen samen met de 

voorzieningen (o.m. op het IROJ van 29/03) nadenken over een consequente en toch werkbare 

toepassing van de prioritaire focus op 10- tot 14-jarigen.  

Om het hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die 

in de jeugdhulp verblijven’ te realiseren zetten we in West-Vlaanderen in op (a) structureel, 

laagdrempelig consult en advies bij casusgebonden vragen vanuit de residentiële jeugdhulp, (b) 

gerichte mobiele diagnostiek en behandeling en (c) visieontwikkeling over het bieden van een 

gezamenlijk en geïntegreerd antwoord op vragen vanuit de residentiële jeugdhulp.  



 

Figuur 1 geeft een overzicht van de manier waarop verschillende bestaande en nieuwe werkvormen 

zich tegenover mekaar zullen verhouden en op welke manier continuïteit beoogd wordt vanuit een vraag 

gestuurde werking.  

 

Figuur 1. Overzicht Crosslink, Outreach naar jeugdhulp en Info- en aanspreekpunt_eerste fase 

a. Structurele, laagdrempelige ondersteuning van cliëntgerichte vragen (consult en advies – 

diagnostiek) 

We kiezen bewust voor een structureel aanbod door enerzijds de ervaring dat residentiële voorzieningen 

soms te laat in het traject van een jongere ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg inroepen 

óf dat er te lang moet gewacht worden op die ondersteuning en anderzijds door de overtuiging dat het 

aanreiken van een regelmatig georganiseerd uitwisselingsplatform ‘in house’ zal bijdragen tot het 

verlagen van de drempel om ook minder ernstig blokkerende ontwikkelingstrajecten ter bespreking te 

brengen. Met dit aanbod willen we sterk inzetten op het positief en constructief op koers houden van 

trajecten van kinderen en jongeren in de voorziening waar ze verblijven.  

Onder de werktitel ‘Sherpa’ organiseren we een structureel aanbod consult en advies en diagnostiek 

voor casusgebonden vragen in de voorziening zelf. Een “sherpa” is iemand die samen met jou de berg 

beklimt en een deel van de last helpt dragen, maar ook vanuit eigen ervaring goede adviezen probeert 

aan te reiken. We bieden Sherpa aan onder 2 vormen:  

- ‘Sherpa jeugdhulp’ is een intersectoraal (pluridisciplinair) overleg in de jeugdhulpvoorziening 

zelf waarbij een kinder- en jeugdpsychiater om de 3 maanden gedurende een dagdeel samen 

met een andere medewerker uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (K-dienst, 

CGG, CAR, drughulpverlening) consult en advies biedt rond cliëntgerichte vragen. Elke vraag 



 

vanuit de voorziening is daarbij legitiem, zolang ze beantwoordt aan de centrale focus van het 

programma (casusgebonden en vroeg genoeg). Het consult gebeurt in een sfeer van samen 

nadenken, elk vanuit zijn/haar expertise. Waar gewenst, nodig of zinvol kunnen jongere en/of 

ouders en/of andere betrokkenen mee aan tafel komen om in debat te gaan over de casus. De 

focus van ‘Sherpa jeugdhulp’ is wel duidelijk gericht op ondersteuning voor het team zodat er 

opnieuw ondersteunend t.a.v. het ontwikkelingstraject van de jongere gewerkt kan worden 

(géén focus op directe therapie/behandeling naar jongere toe). Aan het einde van het overleg 

of minstens in de week erna wordt een besluitenverslag van de bespreking gemaakt en bezorgd 

aan de jeugdhulpvoorziening. 

- ‘Sherpa OOOC’ is vergelijkbaar met het bovenstaande aanbod maar is specifiek gericht op het 

ondersteunen van de OOOC’s in handelingsgerichte diagnostiek (wat sinds Integrale Jeugdhulp 

steeds meer de kernopdracht van deze centra is geworden en waar zij intussen een enorme 

expertise rond hebben opgebouwd). Passend binnen de visie van dit hulpprogramma – zie 

daarvoor 4. Missie en visie van het hulpprogramma – werken we een structurele 

(pluridisciplinaire) samenwerking uit waarbij een kinder- en jeugdpsychiater om de 3 weken 

gedurende een dagdeel samen met een andere medewerker uit de gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg (K-dienst, CGG, CAR, drughulpverlening) in elk OOOC consult en advies 

biedt rond cliëntgerichte vragen. Door structureel om de 3 weken een aanbod te doen naar de 

OOOC’s kunnen we tijdig ondersteuning bieden in het diagnostisch traject11 van kinderen en 

jongeren. Waar nodig kunnen de beide Sherpa-medewerkers bijdragen tot het holistisch 

exploreren van diagnostische vragen binnen het bio-psycho-sociaal model en kan het consult 

overgaan in een kinderpsychiatrisch onderzoek. Aan het einde van het overleg of minstens in 

de week erna wordt een besluitenverslag van de bespreking gemaakt en bezorgd aan de 

jeugdhulpvoorziening. 

Figuur 1 toont de wijze waarop verschillende programmaonderdelen verbonden zullen worden bij de 

opstart van dit hulpprogramma. We willen daarbij aanstippen dat het huidige aanbod ‘consult en advies’ 

binnen Crosslink voornamelijk gericht blijft op een themagerichte ondersteuning van een hulpverlener 

uit de eerste lijn of een jeugdhulpvoorziening en dus het principe van het vroeg genoeg ondersteunen 

mee uitdraagt. Inzetten van dit themagebonden (Crosslink) of casusgebonden aanbod heeft dan als 

verhoopt effect dat de voorziening tijdig nieuwe riemen krijgt om mee te roeien, waardoor hun 

draagkracht verhoogt en een jongere die reeds bij hen gehecht is ook het traject bij hen kan doorzetten 

(waardoor een (nieuwe) breuk wordt vermeden).  

 

 

                                                           
11 Een diagnostisch traject in een OOOC duurt 2 tot 4 maanden.  



 

b. Gerichte mobiele diagnostiek en behandeling 

Wanneer blijkt dat consult en advies geen afdoend antwoord geeft op de vraag die vanuit de voorziening 

gesteld wordt en het team van mening is dat die vraag outreachend kan opgenomen worden (cf. 

subsidiariteit), kan op een eenvoudige manier de link gelegd worden met het achterliggend aanbod 

binnen het programma Crosslink (vb. een coachingstraject) of het aanbod mobiele diagnostiek en/of 

mobiele behandeling dat vanuit dit hulpprogramma wordt ontwikkeld (zie Figuur 1). Dit aanbod is niet 

rechtstreeks toegankelijk voor de voorzieningen (in tegenstelling tot het structureel aanbod zoals 

hierboven omschreven), maar binnen een “keuzefase” wordt een ondersteuningstraject 

overeengekomen met de vraagstellers. Voor themagerichte vragen verloopt deze keuzefase via het 

MDT Crosslink en voor casusgebonden vragen via een (nog op te richten) overleg tussen WINGG-

medewerkers en het team Indicatiestelling (IST) van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT): de 

Keuzefase ACT & WINGG. Afhankelijk van de afspraken die binnen de keuzefase gemaakt worden, 

kan beroep gedaan worden op een Crosslink-ondersteuning of op één van de volgende werkvormen: 

- ‘Mobiele behandeling’ heeft als doelstelling om extra ondersteuning te geven aan teams die 

bereid zijn om met blokkerende ontwikkelingstrajecten aan de slag te gaan. Dit kan bv. gaan 

om een vervolg op een ‘Sherpa jeugdhulp’-consult waarbij een duidelijke nood bij het team 

gevoeld en verwoord wordt om gegeven adviezen in een realistisch (= aangepast aan de 

realiteit van de voorziening, aan de uniciteit van de jongere) handelingsplan te integreren en dit 

ook in de praktijk te implementeren. Waar de werking van Crosslink ‘uitzoomt’ en vanuit een 

bepaalde casus een brede therapeutische/kinder- en jeugdpsychiatrische scoop richt om een 

team thematisch te ondersteunen, zetten we deze module in om eerder ‘in te zoomen’ op de 

specifieke problematiek van een jongere en op welke manier het team de responsiviteit in het 

werken met de jongere kan verhogen en kan werken op probleemveroorzakende processen en 

factoren. Hoewel de mobiele behandeling gericht is op het ondersteunen van een team sluit dit 

niet uit dat er persoonlijke contacten (nodig) zijn tussen de WINGG-medewerker en de jongere 

en/of zijn context. Binnen deze mobiele behandeling zien we ook een verbindende rol met het 

GGZ-werkveld wanneer meer ingrijpende of individueel-therapeutische zorg nodig zou blijken 

voor een jongere (vb. gerichte toeleiding). De mobiele behandeling is door de focus op 

kortdurende teamgerichte ondersteuning duidelijk verschillend van de behandeling door het 

Mobiel Team Care WINGG en het Mobiel Team Ampel WINGG aangezien deze veel meer op 

de jongere (en context) en het langdurige karakter van de behandeling zijn gericht.  

- ‘Mobiele diagnostiek’ wordt ingezet om een team te ondersteunen bij professioneel redeneren 

inzake handelingsplanning vanuit een kennisgestuurde beschrijving en verklaring van wat ‘het 

probleem’ is, wat probleemveroorzakende processen en factoren zijn en wat mogelijke gepaste 

interventies zijn voor hulpverleners. Zoals eerder gesteld is het ons opzet om deze mobiele 

diagnostiek niet enkel in te zetten door partners vanuit de gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg maar ook de aanwezige expertise binnen de jeugdhulp (vb. OOOC, vzw 



 

Victor, START West-Vlaanderen, voorzieningen met expertise rond de SEO, …) hierin te 

betrekken en te bekijken hoe zij vanuit hun reguliere opdracht mee van betekenis kunnen zijn.  

 

c. Visieontwikkeling over het bieden van een gezamenlijk en geïntegreerd antwoord op vragen 

vanuit de residentiële jeugdhulp 

Het nieuwe hulpprogramma zal bij aanvang een uitwerking kennen die gericht is op het bieden van een 

antwoord op gesignaleerde noden uit de residentiële jeugdhulpverlening. Zoals te zien is in Figuur 1 

versterken we bestaande praktijken op meerdere vlakken met structureel, vraag gestuurd (vanuit de 

residentiële jeugdhulp) aanbod. Operationeel zal dit aanbod verbonden zijn aan de netwerkpartners die 

nu al een grote expertise hebben opgebouwd rond outreachend werken. In een tweede fase willen we 

een stap verder zetten en nagaan hoe we het bijkomend aanbod zoveel mogelijk geïntegreerd kunnen 

aanbieden. We denken daarbij aan een gezamenlijke brede voordeur (een ‘geïntegreerd onthaal- en 

oriëntatiepunt’) voor alle consult- en adviesvragen over kinderen en jongeren in overeenstemming met 

de sterke integratie die we in het West-Vlaamse model bereikt hebben voor de crisisaanmeldingen (cf. 

het geïntegreerde Crisismeldpunt).  

 

Figuur 2 geeft aan hoe een integratie er zou kunnen uitzien:  

 

Figuur 2. Overzicht Crosslink, Outreach naar jeugdhulp en Info- en aanspreekpunt_tweede fase 



 

5.2 Organisatorische uitvoering van het hulpprogramma 

Voor de organisatorische uitvoering van dit hulpprogramma vertrekken we vanuit het schema in Figuur 

1 maar willen we tegelijk een mogelijke evolutie richting nauwere samenwerking met Crosslink (zoals 

voorgesteld in Figuur 2) niet uit het oog verliezen. Waar we een breed draagvlak vonden voor de visie, 

inhoudelijke uitvoering en bijhorende modulering van het programma laten we voor de 

operationalisering – en meer bepaald het gewicht van de verschillende deelwerkingen – nog enige 

ruimte voor insteken vanuit het werkveld (o.m. IROJ op 29/03) en mogelijke bijsturingen en cours de 

route op basis van grondige evaluatie.  

a. Structureel aanbod 

Primair is dit aanbod laagdrempelig en gericht op de casusgebonden vragen die een 

jeugdhulpvoorziening zelf ter bespreking wil voorleggen. We kiezen er daarom bewust voor om hier 

geen formele aanmeldingsprocedure met bijhorende selectie door ACT aan te laten voorafgaan. Wel 

zetten we in op duidelijke afspraken en communicatie met de jeugdhulpvoorzieningen om te garanderen 

dat de casussen die aan bod komen zo goed mogelijk beantwoorden aan de focus van het 

hulpprogramma (cf. vroeg genoeg, casusgebonden, voorkeur voor 10- tot 14- jarigen). Daarnaast 

voorzien ACT (team indicatiestelling) en WINGG ook in een nauwkeurige, periodieke monitoring van de 

casussen die binnen het structureel aanbod worden besproken (cf. 6. Zelfevaluatie). 

 

 Sherpa jeugdhulp: 

- We voorzien 4 dagdelen van 4u per week waarbij 1 kinder- en jeugdpsychiater en 1 GGZ-

medewerker met voldoende brede GGZ-expertise ter plekke gaan in de voorziening. In totaal 

kunnen we op deze manier 168 dagdelen per jaar aanbieden. In West-Vlaanderen zijn er 40 

jeugdhulpvoorzieningen (44 min 4 OOOC) waardoor we elke voorziening minstens 1 keer per 3 

maanden een dagdeel consult en advies kunnen aanbieden.  

- In een dagdeel van 4u zijn de casusbesprekingen, de verplaatsingstijd en het maken van een 

verslag vervat.  

- Per casusbespreking voorzien we 90 minuten, waardoor we minstens 2 casussen per dagdeel aan 

bod kunnen laten komen.  

- In de vakantieperiodes (Paas-, Kerst- en midden van de zomervakantie) is er geen aanbod omwille 

van de ervaring dat er in deze periodes minder of geen teamvergaderingen doorgaan in de 

jeugdhulpvoorzieningen.  

- De ontvangende voorziening is verantwoordelijk voor het verzekeren dat het consult doorgaat, het 

opstellen van een agenda die beantwoordt aan de minimale verwachtingen van dit programma en 

het voorbereiden van de casusbesprekingen (beknopte intro en probleemidentificatie, eventueel 

uitnodigen van jongere en context, …).  

 



 

Concreet voor Sherpa jeugdhulp 

Jaarlijks aanbod Personeelsinzet 

168 dagdelen  

= 336 casusbesprekingen 

0,42 VTE kinder- en jeugdpsychiater 

0,42 VTE GGZ-medewerker 

 

 Sherpa OOOC: 

- We voorzien per OOOC 1 dagdeel om de 3 weken waarbij 1 kinder- en jeugdpsychiater en 1 GGZ-

medewerker met voldoende diagnostische expertise ter plekke gaan in de voorziening. Gezien er 

4 OOOC zijn, betekent dit dat we 4 dagdelen aanbieden om de 3 weken.  

- In de vakantieperiodes (Paas-, Kerst- en midden van de zomervakantie) is er geen aanbod. 

- In een dagdeel van 4u zijn de voorbereiding vooraf, de diagnostische bespreking, de 

verplaatsingstijd en het maken van een verslag vervat.  

- Per casusbespreking voorzien we 90 minuten, waardoor we minstens 2 casussen per dagdeel aan 

bod kunnen laten komen. Indien er nood is aan een kinderpsychiatrisch onderzoek kan het nodig 

zijn om meer tijd te voorzien voor 1 jongere, waardoor een mogelijk 2e casusbespreking in dat 

dagdeel vervalt.  

- Het ontvangende OOOC is verantwoordelijk voor het verzekeren dat het consult doorgaat (indien 

geen bestaande vraag kan ook door de OOOC onderling afgesproken worden om eventueel een 

casusbespreking te ‘laten overnemen’), het opstellen van een agenda die beantwoordt aan de 

minimale verwachtingen van dit programma en het tijdig bezorgen van nodige voorbereidende 

documenten voor een zinvolle diagnostische bespreking.   

- Samen met de OOOC gaan we nog na wat de inhoudelijke meerwaarde van de GGZ-medewerker 

kan of moet zijn (cf. de expertise die ze zelf al in huis hebben). Waar de aanwezigheid van een 

GGZ-medewerker geen grote, specifieke inhoudelijke meerwaarde betekent, zal er binnen de 

schaarste gekozen worden om deze medewerker op een andere manier in te zetten binnen het 

programma. Waar die meerwaarde wel benoemd wordt (vb. specifieke diagnostische expertise 

binnen een K-dienst, een CAR, een mobiel team, een CGG), zal die uiteraard wel ingezet worden. 

Concreet voor Sherpa OOOC 

Jaarlijks aanbod Personeelsinzet 

56 dagdelen  

= 112 casusbesprekingen 

0,14 VTE kinder- en jeugdpsychiater 

0,14 VTE GGZ-medewerker 

 

b. Keuzefase ACT & WINGG 

Tijdens de keuzefase worden casusgebonden vragen die meer vergen dan een consult besproken en 

bestaat de mogelijkheid om te schakelen met achterliggend aanbod. Op dit overleg wordt de 

aangebrachte casus toegelicht (vb. door de GGZ-medewerker die het ‘Sherpa jeugdhulp’-consult deed) 



 

en wordt een verder ondersteuningstraject uitgewerkt. Het overleg vindt om de 3 weken plaats op een  

nog nader te bepalen locatie. De keuzefase gebeurt multidisciplinair en bestaat minstens uit de volgende 

deelnemers: 

o Kinder- en jeugdpsychiater 

o Een medewerker van Sherpa jeugdhulp en/of van Sherpa OOOC 

o 1 of 2 medewerkers van het team Indicatiestelling (ACT) 

o Een medewerker van het achterliggend aanbod (mobiele behandeling en/of mobiele 

diagnostiek) 

o Een medewerker van Crosslink 

o Op indicatie (i.e. als er casussen van daaruit doorverwezen worden) een medewerker van 

team jeugdhulpregie/team continuïteit (ACT) of een medewerker van Twoape@Roeselare2.  

- De toeleiding van casussen tot het overleg in de keuzefase ACT & WINGG is beperkt tot Sherpa 

jeugdhulp en Sherpa OOOC, Crosslink, de teams binnen ACT en Twoape@Roeselare2, zodat we 

de instroom aan vragen kunnen beheersen en de mobiele modules behandeling en diagnostiek 

gericht kunnen inzetten. Deze keuze is ingegeven vanuit de vraag van jeugdhulpvoorzieningen om 

een aanbod uit te werken dat tijdig inzetbaar is.  

Concreet voor Keuzefase ACT & WINGG 

Jaarlijks aanbod Personeelsinzet 

14 x keuzefase-overleg ACT & WINGG 56u (0,035 VTE) kinder- en jeugdpsychiater 

56u (0,035 VTE) per GGZ-medewerker vanuit Sherpa, 

achterliggend aanbod en Crosslink 

 

c. Outreach behandeling en outreach diagnostiek: 

Voor de organisatorische uitvoering van dit onderdeel van het hulpprogramma merken we een 

spanningsveld op tussen het creëren van de mogelijkheid om flexibel in te spelen op 

ondersteuningsnoden van voorzieningen en het voorspellen van ‘planbare tijd’ voor werkgevers die hun 

medewerkers (uit mobiele teams WINGG, uit Crosslink en ruimer uit CGG of CAR, uit K-diensten, uit 

Twoape@Roeselare2, uit de diensten voor drughulpverlening) ter beschikking stellen binnen dit 

hulpprogramma. Een verdere exploratie van hoe we binnen dit spanningsveld toch tot concrete flexibele 

medewerkersinzet kunnen komen is nodig.   

- We voorzien in totaal 1,31 VTE te verdelen over de mobiele behandeling en mobiele diagnostiek.  

- Deze medewerkers worden ingezet per blok van 3u waarbij zowel de inzet in het team, de 

verplaatsing, de administratie als eventueel extra overleg worden meegerekend.  

- De inzet van een 0,5 VTE kan gezien worden als 800u per jaar. Binnen deze berekening kan een 

0,5 VTE medewerker voor 265 blokken per jaar ingezet worden.  



 

- Op de keuzefase ACT & WINGG wordt bepaald hoeveel blokken inzetbaar zijn om een bepaalde 

diagnostische vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeldoelstelling met een team te 

behalen.  

- We behouden een zekere ruimte om te investeren in de verbinding met de Crosslink-werking. We 

geven dit mee als principe, op heden is het moeilijk om daar een concrete medewerkersinzet aan 

te verbinden.  

Concreet voor mobiele diagnostiek en behandeling 

Jaarlijks aanbod Personeelsinzet 

265 blokken per 0,5 VTE 1,31 VTE 

 

Zoals reeds meermaals benoemd, is het een duidelijke doelstelling om binnen deze template ook 

expertise vanuit de jeugdhulp zelf in te zetten voor vragen die niet specifiek om inzet vanuit de 

gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vragen (vb. handelingsgerichte diagnostiek van de 

OOOC, SEO-afname door VAPH-voorziening, ondersteuning vanuit VAPH naar BJB en omgekeerd, 

expertise rond Infant Mental Health vanuit een CIG of CKG naar een voorziening BJB of VAPH, …). 

Het organisatorisch uitvoeren van deze doelstelling is voorwerp van verder overleg.  

d. Rol van de kinder- en jeugdpsychiater en samenwerking met de jeugdhulpvoorziening 

Binnen dit hulpprogramma wordt de kinder- en jeugdpsychiater in (diagnostisch) consult gevraagd wordt 

en geeft daarbij gericht consult en advies. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kinder- en 

jeugdpsychiater wel verantwoordelijk is voor het advies dat door hem/haar gegeven wordt maar dat dit 

niet impliceert dat de kinder- en jeugdpsychiater ook de behandelende arts van de jongere wordt. Voor 

specifieke kinderpsychiatrische opvolging, opstart van medicatie of individuele psychotherapie dient een 

externe kinder- en jeugdpsychiater gezocht te worden indien dit deel zou uitmaken van de vraag of het 

advies.  

5.3 Financiering van het hulpprogramma 

Kliniek Sint-Jozef wordt aangeduid als penhouder van het programma (cf. Kliniek Sint-Jozef is ook de 

B4-contractant met de federale overheid).  

De kinder- en jeugdpsychiater(s) wordt zoals de netwerkpsychiaters verbonden aan een netwerkpartner 

(K-dienst, CGG, CAR) voor een welbepaalde werkbreuk. Nomenclatuur verbonden aan de consulten of 

het kinderpsychiatrisch onderzoek wordt door die netwerkpartner voor het netwerk geïnd en 

overgemaakt aan de penhouder. Afhankelijk van de werkbreuk (vb. 0,6 VTE) wordt een vergoeding 

bepaald die overeenkomt met de financiering van de netwerkartsen (vb. € 182.070 x 0,6 VTE).  



 

De vergoeding van een andere GGZ-medewerker verloopt via dezelfde berekening (vb. 0,6 VTE x € 

67.626). Voor het gemak van het rekenen hebben we in onderstaande tabel de uurlonen van de kinder- 

en jeugdpsychiater afgerond naar € 114 per uur en voor de GGZ-medewerker naar € 43 per uur.  

Voor de financiering gaan we uit van een recuperatie via de nomenclatuur en meer bepaald via de 

nummers 109454 (pluridisciplinair overleg) en 109410 (kinderpsychiatrisch onderzoek). Deze 

nomenclatuur wordt op naam gezet van de jongere die in de jeugdhulpvoorziening verblijft en waarvoor 

een consult wordt aangevraagd. We zijn er ons van bewust dat er voor 1 jongere slechts een beperkt 

aantal consulten per jaar kunnen worden aangevraagd en dat deze prestaties ook welomschreven zijn. 

Bij de recuperatie via de nomenclatuur rekenen we een marge in (cf. 3/4) voor het geval voorzieningen 

slechts 1 casus wensen te bespreken of als er – onverwacht – toch eens een consult zou wegvallen. 

Mocht deze marge te ruim gemeten zijn, investeren we de extra gerecupereerde budgetten uiteraard 

opnieuw in het programma.  

 

Naam programmadeel Berekening  Kostprijs 

programmadeel 

Sherpa jeugdhulp 168 dagdelen x 4u x (€ 114 + € 43) =  € 105.504 

Verwachte recuperatie via 

nomenclatuur 

168 x 2 consulten x € 210 x 3/4 = € 52.920 

Sherpa OOOC 4 OOOC x 14 dagdelen x 4u x (€ 114 + 

€ 43) =  

€ 35.168 

Verwachte recuperatie via 

nomenclatuur 

4 x 14 x 2 consulten x € 210 x 3/4 = € 17.640 

Keuzefase *KJP: 56 x € 114 

*GGZ-medewerkers: 3 x 56 x € 43 

€ 6.384 + € 7.224 = € 

13.608 

Mobiele behandeling en 

diagnostiek 

1,31 VTE x € 67.626 € 88.590,06 

Werkingsmiddelen 10% budget € 19.198 

Totaal  € 191.508,06 

 

6. Zelfevaluatie 

Zoals aangetoond in bovenstaande uitvoeringen voorzien we twee niveaus van sturing en evaluatie op 

de casuïstiek: een niveau waarbij we de selectie laten gebeuren door de voorzieningen in kwestie maar 

waarbij ACT (team indicatiestelling) en WINGG periodiek gezamenlijk monitoren en desnoods bijsturen 

waar het gaat om de minimale voorwaarden van het programma (Sherpa jeugdhulp en Sherpa OOOC) 

en een niveau waarbij we via een overleg Keuzefase ACT & WINGG een selectie laten gebeuren door 

ACT (team indicatiestelling) en WINGG (mobiele diagnostiek en behandeling).  



 

We voorzien om een jaarlijkse evaluatie van het programma te laten voorbereiden door de medewerkers 

van het overleg Keuzefase ACT & WINGG, aangevuld met de regiocoördinator ACT en de 

netwerkcoördinator WINGG, om de resultaten daarna voor te leggen aan het IROJ West-Vlaanderen 

en het netwerkcomité WINGG.  

Belangrijke indicatoren voor deze evaluatie zullen onder meer de volgende zijn:  

- Tevredenheidsbevraging (algemeen of via steekproef) bij de residentiële 

jeugdhulpvoorzieningen. 

- Aantal 10- tot 14-jarigen die verhoudingsgewijs aan bod komen binnen de consulten en het 

achterliggend aanbod.  

- Ervaren kwaliteitsmeerwaarde in de samenwerking met Crosslink: sterkte en zwakte van het 

huidige model evalueren en waar mogelijk bijsturen.  

 

 

 

7. Contactpersoon 

- Cedric Kemseke, netwerkcoördinator WINGG, 0478/99.79.16, cedric.kemseke@wingg.be  

- Koen Gevaert, regiocoördinator ACT W-Vl, 050/24.71.84, koen.gevaert@jongerenwelzijn.be  

8. Opsomming bijlagen 

 8.1 Bevraging van de residentiële jeugdhulpvoorzieningen 

 8.2 Inventaris aanbod voorzieningen AJW 

 8.3 Nota OOOC 

 8.4 Schrijven netwerkcomité WINGG aan netwerkcomité RADAR 

 8.5 Samenstelling intersectorale ad-hoc werkgroep 

  



 

8.1 Bevraging van de residentiële jeugdhulpvoorzieningen 

Bevraging i.f.v. een West-Vlaams 
hulpprogramma 'Gespecialiseerde GGZ 
voor kinderen en jongeren die in de 
jeugdhulp verblijven' 
Deze bevraging is gericht op alle West-Vlaamse residentiële jeugdhulpvoorzieningen (AJW, CKG, 
VAPH) die een input willen bieden in de ontwikkeling van het hulpprogramma 

Voor welke sector vult u deze vragenlijst in? * 

( ) Voorziening Agentschap Jongerenwelzijn  
( ) CKG  
( ) Voorziening Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  
(X) Andere  
 

Voor welke voorziening vult u deze vragenlijst in?  

Korte beschrijving van de 3 relevante modules uit de 
template 
- Module 'consult en advies' = geven van consult en advies m.b.t. (de aanpak van) psychische 
problemen van kinderen en jongeren. Zowel een algemene als casusgebonden kennisuitwisseling en -
deling. - Module 'diagnostiek' = jeugdpsychiatrisch diagnostisch onderzoek i.f.v. behandeladvies en 
bepaling van zorgintensiteit. - Module 'behandeling' = faciliteren van de rehabilitatie van de jongere 
en zijn context en voorkomen van een heropname in een jeugdhulpvoorziening of residentiële 
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 

Prioriteer de 3 relevante modules uit de template (waarbij 1= meest nodig voor uw dienst en 3 = 
minst nodig voor uw dienst). Kies elke optie (1 tot 3) slechts één keer. * 

 1 2 3 

Module 'consult en 
advies' 

() ( ) ( ) 

Module 'diagnostiek' ( ) () ( ) 

Module 'behandeling ( ) ( ) () 



 

 

Gelieve bovenstaande prioritering te motiveren.  

 

Wat zijn - rekening houdend met de beschreven modules - de grootste noden voor uw 
voorziening?  

 

Zou uw voorziening bepaalde groepen (o.b.v. leeftijd, problematiek, ...) naar voren schuiven om 
prioritair rekening mee te houden binnen dit hulpprogramma? Motiveer.  

 

Kent u goede praktijken die u in het kader van de uitwerking van dit hulpprogramma bekend 
wenst te maken?  

 

Hebt u nog verdere opmerkingen of suggesties die nuttig kunnen zijn bij de uitwerking van dit 
hulpprogramma?  

 

 

Dank voor uw bijdrage!  
Uw antwoorden worden verwerkt in de loop van februari 2019.  

 



 

 8.2 Inventaris aanbod voorzieningen AJW 

Inventarisatie outreaching GGZ 
in residentiële 
jeugdhulpvoorzieningen 

Kompani 

 Reservoir – teamsupervisie: 3 keer per jaar.  
 WINGG – casusgebonden: 1 keer afgelopen jaar.  

Bethanie 

 WINGG Crisis: diverse keren beroep opgedaan in 1 casus  
 WINGG Care:  

o 2 outreaching trajecten 
o ART: zeer lang op de wachtlijst gestaan en uiteindelijk was er geen motivatie meer 

wanneer effectief kon opgestart worden 
o 1 jongere op de wachtlijst voor Ampel. 

 WINGG Crosslink  
o Al 3-tal keer beroep gedaan op crosslink wanneer ervaren wordt dat bijkomende 

ondersteuning nodig zal zijn. Meestal wordt beroep gedaan op teamondersteuning. 
 WINGG Casusoverleg: 1 maal  

Steeds jongeren met zware psychische belasting. 

VOT 

 Reservoir: gemiddeld 4x per jaar binnen HDO en 4x per jaar binnen JEZ11 
 ART 
 Zeer frequente inschakeling van WINGG binnen contextbegeleiding en verblijf 
 Zeer frequente inschakeling van VDIP binnen contextbegeleiding 
 1 à 2 keer per jaar een poliklinische screening 
 Outreach vanuit de patio werd in het verleden meermaals aangevraagd 
 1 keer per jaar casusbespreking De Korbeel via JRB 
 JEZ11  

o Samenwering met psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Ieper voor 24u crisisopname, 
teamondersteuning en dringend consult 

Oranjehuis 

 2016 
o 1 keer per maand consult bij psychiater in concrete casus 



 

o Deelname aan rouwgroep via Huis van De Mens 
 2017 

o Hospitalisatie for-K voor screening 
o Psychologische begeleiding vanuit (toen nog) Outreach De Patio 
o Blijvende samenwerking met for-K bij uitstroom naar oranjehuis 
o Samenwerking met beschut wonen 

 2018 
o Verdere betrokkenheid van WINGG gezien dit al was opgestart binnen eerdere 

hulpverlening 

 

Vzw Arcade 

Beperkte ervaringen. Vooral casusbespreking met Cross Link. 

Sociaal Huis Oostende – Jeugdzorg 

In 2018 2 keer beroep gedaan op WINGG. 

Vzw O2 

 Vroeger: structurele intervisiemomenten vanuit Reservoir. Driemaandelijks, 1 vm die 
rouleerde over de drie MDT’s 

 8 à 10 intervisiemomenten gehad vanuit Crosslink + ruimte voor telefonisch overleg 
o Soms op teamniveau 
o Soms op casusniveau 

Vzw Nieuwland 

 Samenwerking met Solentra (vanwege migratie achtergrond) 
 Diverse samenwerkingen met WINGG 

o 1 crisisinterventie 
o 3 langdurige care 
o 1 begeleiding bij ampel 

 Bij diverse jongeren opvolging door privétherapeut (op doorverwijzing van psychiatrie of 
WINGG) 

  



 

 8.3 Nota OOOC 

Reflectie vanuit de West-Vlaamse OOOC betreffende de oproep 
hulpprogramma “gespecialiseerde  geestelijke gezondheidszorg voor 

kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven” 
 
Met de vier West-Vlaamse OOOC hebben we de oproep en de bijhorende template voor de 
beschrijving van het hulpprogramma doorgenomen. 
Uit onze werking kunnen we bevestigen dat de jeugdhulp meer en meer geconfronteerd 
wordt met jongeren met psychische kwetsbaarheden. We ondersteunen dan ook de 
ontwikkeling van het hulpprogamma “gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven” Een dergelijk hulpprogramma kadert 
volledig binnen de ontwikkeling van een Integrale Jeugdhulp. 
 
We hebben de beschrijving van de modules (en functies) grondig doorgenomen enerzijds 
vanuit onze werking en opgebouwde expertise en anderzijds vanuit de basisprincipes die het 
uitgangspunt waren bij de oproep “Eén gezin/één plan”. Binnen de denkoefeningen en 
projectvoorstellen die op basis van deze oproep werden ontwikkeld, hebben wij als OOOC 
actief meegewerkt. Wij herkenden ons sterk in deze oproep om onze expertise tijdig en in 
combinatie met andere partners ter beschikking te stellen om één plan voor één gezin op te 
stellen. 
 
In deze gedachtegang staan de jongere en zijn/haar gezinscontext centraal en de 
hulpverlening organiseert zich op dergelijke wijze dat er een coherent plan wordt opgesteld 
samen met de jongere en de gezinscontext en vanuit hun noden en vragen. Een grondige 
vraagverheldering is het uitgangspunt in het ontwikkelen van een dergelijk plan. In sommige 
situaties zal een dergelijke vraagverheldering vlot verlopen, in andere situaties zal het proces 
van vraagverheldering complexer en intensiever zijn. Van bij de start van een traject kan een 
inschatting gemaakt worden van de complexiteit en intensiteit van het 
vraagverhelderingsproces. In bepaalde gevallen zal het nodig zijn om een zoekproces met de 
jongere en de gezinscontext te doorlopen vanuit verschillende invalshoeken (disciplines) en 
met de nodige tijd om vanuit een goed begrip van de problematische leefsituatie en een goed 
zicht op de krachten, die in het gezin zelf aanwezig zijn, een handelingsplan of 
handelingstraject te ontwikkelen.  De OOOC hebben voor dergelijke situaties een 
handelingsgerichte diagnostiek ontwikkeld waarbij voor de medewerkers van alle OOOC een 
vorming en opleiding wordt voorzien. Deze handelingsgerichte diagnostiek is dialoog- en vraag 
gestuurd, is interdisciplinair (benutten van verschillende invalshoeken) en heeft als finaliteit 
om een realistisch en gedragen hulptraject vorm te geven. De OOOC hebben verschillende 
projecten lopen in samenwerking met het Agentschap Jongerenwelzijn om deze vorm van 



 

diagnostiek rechtstreeks ter beschikking te stellen op diverse momenten in de ontwikkeling 
van de problematische leefsituaties. Er is een sterk geloof dat een tijdige inzet van een 
handelingsgericht diagnostisch proces de ontwikkeling van meer ernstige problemen kan 
helpen voorkomen.  In het hulpprogramma Geestelijke Gezondheidszorg wordt de inzet van 
een module diagnostiek vanuit jeugdpsychiatrische hoek als belangrijk onderdeel gezien. 
Vanuit de West-Vlaamse OOOC ligt hier de kans om de modules handelingsgerichte 
diagnostiek en de module diagnostiek vanuit jeugdpsychiatrische hoek in een functionele 
verbinding te brengen. De OOOC bieden eveneens consult en advies in problematische 
leefsituaties en kunnen een duidelijke ondersteuning bieden aan jongeren en hun 
gezinscontext en de eventuele residentiële voorziening of lopende jeugdhulp waarmee de 
zorg over de jongeren gedeeld wordt.  De OOOC beschikken over de disciplines pedagogische 
begeleiding, psychologische begeleiding en gezinsbegeleiding en werken voortdurend 
interdisciplinair samen om tot een integratief beeld te komen. 
De OOOC evalueren tijdens dit proces continu of het aangewezen is om externe disciplines te 
betrekken in het onderzoek. Zo vermelden we de kinder- en jeugdpsychiatrische discipline, de 
drughulpverlening, disciplines die meer gespecialiseerd zijn in vluchtelingenproblematiek …. 
Momenteel moeten de OOOC telkens op zoek om met eigen middelen deze externe 
disciplines te betrekken. De West-Vlaamse OOOC hebben of zoeken naar een systematische 
samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrische discipline. De huidige oproep biedt een 
uitgelezen kans om een structurele samenwerkingsmogelijkheid tussen de OOOC en de 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie te voorzien zodat een OOOC, indien nodig en aangewezen, vlot 
en trajectmatig beroep kan doen op dit hulpprogramma. 
In deze zin vinden wij het jammer dat noch de oproep zelf, noch de template een expliciete 
verwijzing maken naar de handelingsgerichte diagnostiek van de OOOC.   Er liggen hier kansen 
tot een vlotte integratie van de diagnostische besluitvorming van de OOOC, aangevuld en 
versterkt door de bevindingen vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrische hoek (en ook 
omgekeerd) De kansen die in een mogelijke samenwerking liggen, situeren zich zowel tijdens 
de begeleiding in het OOOC als bij de uitvoering van het advies. 
 
Binnen de gedeelde diagnostische trajecten met de sector van de geestelijke gezondheidszorg 
is het daadwerkelijk kunnen een beroep doen op een jeugdpsychiater vaak van cruciaal 
belang voor het stellen van de diagnoses nodig voor een passende indicatiestelling en 
vervolghulpverlening (bvb. binnen VAPH). De psychologische functie binnen een oooc kan al 
dan niet in samenwerking met deze functies binnen geestelijke gezondheidszorg ruim 
voorbereidend werk doen. Alle oooc hebben de voorbije jaren geïnvesteerd in hun 
diagnostisch instrumentarium maar niet zelden is de specifieke expertise van een psychiater 
(in functie van diagnostische classificatie, in functie van inschatting van nood aan 
medicamenteuze ondersteuning, in functie van toeleiding naar passende residentieel 
psychiatrische zorg, … ) aangewezen. Idealiter kan dit binnen het tijdsbestek eigen aan een 
oriëntatie. 
 



 

Tijdens het diagnostisch gedeelde traject kan een OOOC geconfronteerd worden met een 
tijdelijke nood aan ondersteuning in een gepaste setting door een crisis die zich in het proces 
voordoet. In het geval van psychische en/of kinder- en jeugdpsychiatrische problematieken 
bij jongeren en/of bij hun ouders vinden de West-Vlaamse OOOC  dan ook dat de module 
crisisverblijf in de geestelijke gezondheidszorg vlot en op het juiste moment toegankelijk moet 
zijn indien zij tot de indicatie komen dat het diagnostisch traject in het OOOC hierdoor kan 
gedeblokkeerd, ondersteund en/of verstevigd kan worden. Ook hier liggen onbenutte kansen 
voor het versterken van hulpverleningstrajecten door de mogelijkheden van verschillende 
partners in een functioneel en werkbaar verband te brengen. We betreuren dat men bij de 
module crisisverblijf beperkend denkt aan de gemeenschapsinstellingen en aan de 
beveiligende opvang.  Het crisisverblijf, ingezet op het juiste moment, helpt om moeilijke 
trajecten vol te houden en tot een gedragen advies en één plan van aanpak te komen. 
 
Als gevolg van wachttijden of omwille van de complexiteit van de concretisering van de 
adviezen biedt zich vaak een vacuüm aan in de ondersteuning tussen het einde van het 
diagnostisch traject en de mogelijke instroom in passende psychische hulp. Ook hier zien wij 
een kans tot samenwerking in het overbruggen van dit vacuüm. Wij ervaren vanuit de 
jeugdhulp de noodzaak om ook tijdens dit ‘na-traject’ te streven naar gedeelde zorg en 
verantwoordelijkheid met de expertise vanuit jeugdpsychiatrische hoek; soms zal dit een 
samen zoeken zijn naar zeer creatieve invullingen van de zorg die we samen wel nog/al kunnen 
bieden.  

Het geadviseerde hulpverleningstraject vanuit een OOOC kan ook de inschakeling inhouden 
van een module behandeling binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie betreft. In de 
handelingsgerichte adviezen van een OOOC zou het een verrijking zijn om trajecten te kunnen 
adviseren waarbij van bij de opstart een gecombineerde inzet van modules in de Bijzondere 
Jeugdzorg met modules behandeling in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie voorzien wordt in een 
vervolghulpverleningsscenario. 

Wij vragen een meer laagdrempelig aanbod vanuit kinderpsychiatrische hoek, een aanbod dat 
niet alleen outreachend is in de zin van ondersteunend en adviserend maar een aanbod dat 
daadwerkelijk de hand reikt en mee een rol kan opnemen in het motiveren van de jongere 
naar passende jeugdpsychiatrische hulp. Wij onderschrijven absoluut het belang van 
motivatie van de jongere en zijn context en erkennen dat dit een bepalende factor is wat 
slaagkansen betreft. Anderzijds menen wij dat er in sommige situaties, in het belang van de 
minderjarige, nood is aan een meer dwingend kader ook in jeugdpsychiatrische hoek. Zolang 
dit er niet is blijft de jeugdzorg met zijn gedwongen kaders een zeer kwetsbare schakel 
tegenover de jeugdpsychiatrische settings die opnamevoorwaarden stellen.  

Er zijn uiteraard reeds de For-K diensten die bijzonder mooi werk leveren op dit terrein en 
proberen vanuit een gedwongen kader te komen tot een relatie van samenwerken met de 
jongere en zijn context.  Deze setting is er enkel voor jongeren met een mof-statuut. Soms 



 

ervaren wij echt de noodzaak aan een tijdelijke verplichte opname in een 
jeugdpsychiatrische setting voor ook jongeren zonder dit statuut, waarbij reeds meer kan 
gebeuren dan het aanbieden van een crisisverblijf. Jongeren dienen soms daadwerkelijk 
beschermd te worden tegen zichzelf (bv. omdat ze in een zelfdestructieve spiraal zitten). In 
onze beleving worden jongeren te vaak, te snel en zonder verdere psychische ondersteuning 
terug toevertrouwd aan jeugdhulp. We willen absoluut deze zorg niet doorschuiven maar 
durven ook hier pleiten voor gedeelde zorg. Residentiële psychiatrische zorg vraagt ook vaak 
een stevige context om op terug te vallen, gemotiveerde ouders … Sommige ouders hebben 
op dat moment evenwel niet de draagkracht, zijn door eigen kwetsuren of beproevingen niet 
in staat die stevigheid te bieden. Wij bekijken dan graag mee wat wij kunnen betekenen als 
onderdeel van die context.  

Te vaak komen deze jongeren ook in de gemeenschapsinstellingen terecht vanuit die nood 
aan bescherming terwijl zij eerder op hun plaats zouden zijn in een (tijdelijk!) gesloten 
jeugdpsychiatrisch kader. Wij pleiten aldus voor de mogelijkheid van een (tijdelijk!) gesloten 
jeugdpsychiatrisch kader zonder de verregaande ingreep van ‘collocatie’ zoals die vandaag vrij 
omslachtig en hoogdrempelig bestaat. Het zou helpend zijn dat een jeugdrechter dit kan 
opleggen als een maatregel. 

Wij zien tenslotte ook drughulpverlening als een onderdeel van geestelijke gezondheidszorg. 
Ook hier willen wij oproepen tot een samenwerken niet alleen op vlak van screening/  
diagnostiek/indicatiestelling maar ook op vlak van nazorg in de aanloop naar passende hulp. 
Ook hier roepen wij daarnaast op tot de mogelijkheid van crisisverblijf voor minderjarigen in 
functie van gespecialiseerde drughulp. Jongeren komen vandaag de dag bij een dergelijke 
nood te vaak in een volwassen psychiatrische setting terecht of eveneens in een 
gemeenschapsinstelling.  

Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om tevens nog eens op te roepen tot de installatie van 
ook een meer gedwongen kader bij residentiële drughulp. Op heden bestaat dit niet en wordt 
steeds beroep gedaan op de vrijwillige instap van jongeren, al dan niet onder druk van andere 
mogelijke dwingende maatregelen. Gelet op de eigenheid van een verslavingsproblematiek 
en het soms inherent zijn hieraan van ontbrekende motivatie en gelet op het feit dat we 
werken met minderjarigen, lijkt het ons in het belang van sommige jongeren dat er naast 
diensten die werken met gemotiveerde jongeren, ook diensten bestaan die jongeren tijdelijk 
binnen een gesloten kader behoeden voor een nefast afglijden dat blijvende gevolgen kan 
hebben voor hun verdere toekomst.  

De vragen vanuit de Kinder- en Jeugdpsychiatrische diensten en vanuit de hulpmodules in de 
Jeugdhulp verlopen in beide richtingen. Algemeen merken we dat de Kinder- en 
Jeugdpsychiatrische diensten vaak beroep doen op begeleidingen in de Bijzondere Jeugdzorg 
en daarbinnen ook op de OOOC diagnostische begeleiding. Wij vinden dat de OOOC en de 
Kinder- en Jeugdpsychiatrische hulp vanuit een evenwaardige positie elkaars werking kunnen 
versterken. Dit kan enkel wanneer concrete samenwerking gesteund is op structurele 



 

mogelijkheden om elkaars expertise in te roepen en te bieden. Wij hopen dan ook dat er 
binnen de ontwikkeling van dit hulpprogramma kansen benut worden om tot dergelijke 
structurele samenwerkingsverbanden te komen. 
 
Samenvattend stellen wij dat het zeer zinnig is om vanuit het principe één gezin/één plan de 
ontwikkeling van dit hulpprogramma te bekijken en de kansen tot samenwerking die er liggen 
tussen de OOOC en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie naar diagnostiek en het ondersteunen en 
initiëren van hulpverleningstrajecten structureel mogelijk te maken. 
 
 
 
  



 

 8.4 Schrijven netwerkcomité WINGG aan netwerkcomité RADAR 

 

Aan de voorzitter van het netwerkcomité RADAR,  
Aan de netwerkcoördinatoren van RADAR, 

 

Roeselare, 30 januari 2019 

Beste Raf,  
Beste Tine en Toon,  

 

Vooreerst wensen wij U en alle actoren binnen het netwerk RADAR een voorspoedig Nieuwjaar en 
hopen wij dat U in het komende jaar verder succesvolle stappen mag zetten richting een zo goed 
mogelijke zorg voor kinderen en jongeren met problemen op vlak van geestelijke gezondheid en hun 
context. Reeds van bij de start van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid in 2015 is de 
samenwerking tussen onze beide netwerken en de respectievelijke netwerkcoördinatoren uiterst 
constructief en slagen wij erin om gezamenlijk pragmatische oplossingen te vinden voor uitdagingen 
die om interprovinciaal afgestemde antwoorden vragen (cf. onder meer de afspraken over wederzijdse 
verwijzingen tussen de mobiele teams, de uitwisseling van goede praktijken rond 
netwerkontwikkeling, de samenwerking tussen de IBE’s binnen het Beleidscomité Oost- en West-
Vlaanderen, de samenwerking binnen het Intersectoraal Zorgnetwerk Oost- en West-Vlaanderen). Het 
is onze wens om verder op deze weg te kunnen doorgaan. Van daaruit vinden wij het dan ook 
aangewezen om Uw visie op onderstaande vraagstelling te vernemen.  

Net zoals ons netwerk ontving het netwerk RADAR op 21 december 2018 de oproep tot de uitbouw 
van een hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die 
in de jeugdhulp verblijven’. In de template voor dit hulpprogramma wordt een forfaitair bedrag voor 
ondersteuning van gemeenschapsinstelling De Zande, inclusief het aanbieden van de module 
crisisverblijf, toegekend aan het netwerk RADAR gezien de historische samenwerking met PC Gent-
Sleidinge. Tegelijk vermeldt de template dat […] Vlaamse en/of interprovinciale samenwerking of 
afstemming is evenwel aangewezen en noodzakelijk, zeker voor wat betreft de invulling van het 
hulpprogramma naar GI De Zande […] Vanuit het netwerk WINGG erkennen wij ten volle de jarenlange 
inzet die het team van Outreach Vlaanderen – naast haar opdracht naar de Bijzondere Jeugdbijstand 
in de regio Gent-Eeklo – reeds biedt in de vestigingen van GI De Zande. Ook vanuit ons netwerk bieden 
wij op verschillende vlakken ondersteuning in GI De Zande (eerst vanuit het outreachteam van For K 
De Patio en later vanuit de mobiele teams WINGG) en we mogen zeggen dat we daarbij steeds op een 
fijne manier konden samenwerken met de medewerkers van het team Outreach Vlaanderen. Deze 
samenwerking over de provinciegrenzen heen kenmerkt zich sedert jaren in een gemeenschappelijk 



 

streven naar het maximaal sluiten van de mazen in het (zorg)net en dus het bieden van goed 
afgestemde zorg voor een groep jongeren met een vaak complexe problematiek.   

Mede vanuit die goede samenwerkingservaringen en vanuit de oproep tot interprovinciale 
samenwerking in de template overlegden we op 16 januari 2019 met de beide netwerken RADAR en 
WINGG (coördinatoren + artsen), directie GI De Zande, de beide regiocoördinatoren ACT en de 
directeur van PC Gent-Sleidinge over een mogelijk gezamenlijk in te zetten aanbod naar de 
gemeenschapsinstelling. Het is namelijk onze overtuiging dat een goede interne ondersteuning in GI 
De Zande ook sterke linken dient te hebben met zorgprogramma’s die zich buiten de muren van de 
gemeenschapsinstelling bevinden, onder meer in functie van zorgcontinuïteit en zorgafstemming. Het 
samenstellen van een gezamenlijk team met directe linken naar de beide netwerken lijkt ons daarbij 
de meest effectieve manier om een gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen voor deze bijzondere 
doelgroep. Een team waarin de opgebouwde expertise uit de beide netwerken wordt geïntegreerd 
heeft daarbij naar onze mening meer mogelijkheden voor de efficiënte organisatie van verspreide 
back-up- en schakelmogelijkheden voor crisis- en/of vervolgzorg dan een team dat vanuit 1 zorgactor 
wordt ontplooid.  

Op het overleg van 16 januari engageerden de aanwezige netwerkactoren zich ertoe om de 
mogelijkheden m.b.t. een gezamenlijk aanbod (i.c. de vorming van een coherent en consistent team) 
verder te verkennen in aanloop naar de bijeenkomst van het netwerkcomité RADAR op 5 februari. Eind 
vorige week werd ons na een telefonisch onderhoud met Dhr. De Cuyper echter duidelijk dat PC Gent-
Sleidinge geen intentie heeft om met WINGG een gezamenlijk aanbod uit te bouwen in GI De Zande. 
Zonder een tussenkomst van het netwerkcomité RADAR lijkt het ons op dit moment niet opportuun 
om hier verder over in gesprek te gaan met andere netwerkactoren. Met dit schrijven wensen wij dan 
ook Uw standpunt over de volgende vraag te kennen: “Kunnen we de middelen die nu exclusief 
toegewezen zijn aan RADAR op een gelijkwaardig manier over de beide netwerken verdelen om op die 
manier een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en inzet op te nemen voor deze specifieke 
doelgroep en opdracht?” 

Uiteraard zijn wij bereid om – indien gewenst – verder toelichting te geven bij deze vraag. U kan 
hiervoor in eerste instantie terecht bij de netwerkcoördinator.  

 

Met een hartelijke groet,  

Namens het netwerk WINGG, 

 
 
 
Filip Deboutte         Cedric Kemseke 
Voorzitter netwerkcomité      Netwerkcoördinator 

  



 

 8.5 Samenstelling intersectorale ad hoc-werkgroep 

 

Stijn Hermans (IROJ) 
Karel Vandesteene (CGG Largo) 
Erika Bytebier (OSD, SDJ Brugge) 
Mieke Geernaert (VAPH, De Kade) 
Hilde Vandewoestyne (drughulpverlening, De Sleutel) 
Lieven  Lust (netwerkcoördinator GG volwassenen) 
Lieven Demets (AZ Delta, TWOAPE) 
Tine Hollevoet (TWOAPE) 
Trees Vangansbeke (Ampel) 
Leila Nadji (For K De Patio) 
Cedric Kemseke (netwerkcoördinator WINGG) 
Koen Gevaert (regiocoördinator ACT West-Vlaanderen) 
Sarah-Ann Van Lysebeth (netwerkarts WINGG) 
Sofie Ducatteeuw (AJW, Vereniging Ons Tehuis) 
Luc Ghyselinck (CAR, Overleie) 
 


