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Voornaam en naam van de personen die instaan voor de netwerkcoördinatie:
Marina Danckaerts
E-mail:
marina.danckaerts@YUNECO.be
Ann Van der Speeten
E-Mail:
ann.vanderspeeten@YUNECO.be

1. Werking van het netwerk: algemeen functioneren
a. Gemandateerde groep die de dagelijkse werking opvolgt






Het Beheerscomité en de Stuurgroep volgen het netwerk van dichtbij op met elk maandelijkse bijeenkomsten
De dagelijkse werking wordt door de operationele stuurgroep behartigd.
o Samenstelling:
NWKP (2)
NWC (2)
Zorgcoördinatoren van de teams (2)
Crosslinkmedewerkers (2)
Operationeel teamcoördinator (1)
o Deze operationele stuurgroep stroomlijnt de werkwijze van de respectieve teams en programma’s. Hier
worden de modaliteiten van het people management, het EPD, het VTO-beleid, het beheer van het
Flexbudget, enz. bepaald.
o Vergaderfrequentie : maandelijks.
Ad hoc bestaat altijd de mogelijkheid om sneller af te stemmen, onderling of met de NWC. Dit kan via mail,
telefonisch, face to face, via videoconferentie.
Permanente inzage van bepaalde afspraken via intranet toegankelijk voor alle medewerkers

b. Geef bondig een voorbeeld van een reëel conflict tussen twee of meerdere netwerkpartners.
Hoe wordt dit opgelost? Welke procedures worden gehanteerd? Waar zijn die procedures terug
te vinden?

2

Een echt conflict heeft het netwerk YUNECO nog niet gekend. Onderstaande situatieschets komt enigszins in de buurt.
 Onderwerp “conflict”: Bij de afronding van het strategisch plan werd een niet prioritaire doelstelling alsnog door
de NWC opgenomen in het plan 2020 omdat het een opportuniteit leek in verbinding met een vraag uit het
intersectoraal overleg in het IROJ. Deze last minute aanpassing werd door enkele BC-leden in vraag gesteld en
leidde tot discussie in het Beheerscomité.
 “Conflicthantering”: Gezien bezwaren werden geuit door drie partners die een sector vertegenwoordigen werd
door de voorzitter op de volgende vergadering tijd genomen om het punt zorgvuldig uit te klaren, de juiste
terminologie te zoeken en voldoende nuance aan te brengen. Nadien leidde ook de weergave van de discussie in
het verslag van het BC tot een schriftelijke vraag voor heraanpassing ervan. Ook aan deze vraag werd zorgvuldig
aandacht geschonken. De partners engageerden zich tot actieve deelname aan de werkgroep die het strategisch
actiepunt zal voorbereiden voor het BC en er werd benadrukt dat uiteindelijk het BC de finale beslissingen erover
zal nemen.
 De netwerkovereenkomst 2018 stipuleert het volgende: “Het beheerscomité neemt het engagement om geen
beslissingen te nemen die tegen de belangen ingaan van bepaalde sectoren of specifieke partners. Beslissingen
zijn steeds in functie van kwaliteitsvolle zorg vanuit een populatiebenadering. Beslissingen worden zoveel mogelijk
per consensus genomen. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt een bezinningsperiode voorzien en kan de
voorzitter onderhandelen. Slechts in uiterste noodzaak wordt gestemd en kan beslist worden bij 2/3 meerderheid
van minstens 2/3 aanwezigen. Er kan met volmacht gestemd worden, met een maximum van 1 volmacht per
persoon. Ingeval van geschillen wordt steeds getracht deze uit te praten binnen het beheerscomité onder
bemiddeling van de voorzitter. Ingeval de voorzitter betrokken partij is dan wel ingeval de bemiddeling geen
oplossing kent na twee opeenvolgende vergaderingen, wordt een neutrale en professionele bemiddelaar
aangesteld.“
 De procedure is toegankelijk voor iedereen op de YUNECO website:
http://YUNECO.be/images/Presentaties/Netwerkovereenkomst_2018_YUNECO.pdf

c. Welke partners zijn in 2018 en 2019 toegetreden tot het netwerk? Geef concreet de gevolgde
toetredingsprocedure weer. Waar is die procedure terug te vinden? Hoe kunnen partners die
procedure raadplegen? Hoe kunnen niet-partners die procedure raadplegen?
Nieuwe leden:
Vzw Sporen (BC & SG)
Vzw De Wissel BC (was reeds lid SG)
OTA (SG)
Gemeenschapsinstelling De Grubbe (SG)
Els Nijs – ouderparticipatie GGZ (SG)
Crosslinkcoördinator (SG)
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Toetredingsprocedure Stuurgroep:
o Alle partners in het netwerk kunnen deel uitmaken van de stuurgroep indien zij de doelen omschreven in de
netwerkovereenkomst willen nastreven en engagementen willen aangaan. Partners-leden zijn niet verplicht
om lid te zijn van de stuurgroep. Zij kunnen hun partnerschap ook via deelname aan de werkgroepen en/of
het forum opnemen.
o Een partner engageert zich telkens voor een jaar (van 1 september tot 31 augustus) tot actieve deelname aan
de stuurgroep en kan unilateraal jaar na jaar beslissen om wèl of niet terug een engagement in de stuurgroep
op te nemen.
o Jaarlijks – in september- wordt geëvalueerd of de samenstelling van de stuurgroep nog overeenkomt met het
DNA van het feitelijke netwerk en/of de verwachte ontwikkelingen, en worden stappen ondernomen om
hieraan te remediëren.
Toetredingsprocedure Beheerscomité:
o De huidige samenstelling van het beheerscomité is niet definitief en laat bijgevolg, parallel aan de
ontwikkelingen in het netwerk, de toetreding van andere netwerkpartners toe in hoofde van (een)
gemandateerde vertegenwoordiger(s) waarbij er gestreefd wordt naar een zo evenwichtig mogelijke
samenstelling, die representatief is voor het DNA van het feitelijke netwerk en/of de verwachte
engagementen.
o Jaarlijks in september wordt de samenstelling geherevalueerd en kunnen nieuwe leden kandideren of
uitgenodigd worden door het beheerscomité. Hun kandidatuur moet gedragen worden door een lid van het
Beheerscomité en met 2/3 meerderheid bekrachtigd worden.



De procedure is toegankelijk voor iedereen op de YUNECO website:
http://YUNECO.be/images/Presentaties/Netwerkovereenkomst_2018_YUNECO.pdf



Nu de SG vergadering gedeeltelijk samen met het IROJ wordt georganiseerd, verwachten we in september 2020
een verdere integratie van beide netwerken via lidmaatschap van YUNECO. Hierdoor wordt verder ingezet op
maximale integratie en afstemming tussen alle sectoren.

d. Geef concreet de te volgen procedure weer om het netwerk te verlaten. Waar is die procedure
terug te vinden ? Hoe kunnen partners die procedure raadplegen ? Wanneer werd ze toegepast
in de periode 2016-2019 en op welke ex-partners ?


Uittredingsprocedure Stuurgroep :
o Een partner engageert zich telkens voor een jaar (van 1 september tot 31 augustus) tot actieve deelname
aan de stuurgroep en kan unilateraal jaar na jaar beslissen om wèl of niet terug een engagement in de
stuurgroep op te nemen.







Uittredingsprocedure Beheerscomité:
o Leden die niet langer wensen deel uit te maken van het Beheerscomité kunnen in september hun lidmaatschap
opzeggen.
o Het beheerscomité kan leden die over het voorbije werkingsjaar niet zijn tegemoet gekomen aan de
engagementen, werkingsafspraken of financiële afspraken, verzoeken van het lidmaatschap van het
beheerscomité afstand te doen.
o Zij kunnen als partner wèl nog deelnemen aan de Stuurgroep en de werkgroepen als zij die engagementen
wèl opnemen.
Enkele partners hebben gedurende een bepaalde tijd deelgenomen aan de stuurgroep, maar besloten zich na
enige tijd vrijwillig terug te trekken als actief lid van de vergadering :
o Moeilijk combineerbaar met eigen opdrachten: oa. Minor Ndako, LMN
o Einde project (Warme stad Leuven, VLABO)
De procedure is toegankelijk voor iedereen op de YUNECO website:
http://YUNECO.be/images/Presentaties/Netwerkovereenkomst_2018_YUNECO.pdf

e. De netwerkcoördinatie heeft een beleidsmatige rol en opdracht voor wat betreft het faciliteren
en coördineren van de globale ontwikkeling en het functioneren van het netwerk. Maar welke
persoon of personen zijn binnen het netwerk verantwoordelijk voor de operationele aansturing
van de ter beschikking gestelde medewerkers? Beschrijf ook hun takenpakket en de manier
waarop ze samenwerken.
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Een groot deel van de operationele aansturing van de ter beschikking gestelde medewerkers is in handen van de
werkgever. Daar is per organisatie die medewerkers ter beschikking stelt een antenne aanspreekbaar voor het
netwerk. Deze antenne staat ook in voor rapportering van de onkosten van de werknemer aan de financiële werkgroep.
De personen, verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de ter beschikking gestelde medewerkers in het
netwerk ontmoeten elkaar in de operationele werkgroep, waaraan ook de NWC en NWKP deelnemen:
 Operationele teamcoördinator: bewaakt de opvolging en algemene afspraken voor alle YUNECO-medewerkers.
Volgt de communicatie op en verzorgt het intranet voor alle YUNECOmedewerkers.
 Zorgcoördinatoren van de mobiele teams volgen alle praktische zaken op van de mobiele medewerkers en
stemmen op regelmatige basis af met hun leidinggevende, de netwerkkinderpsychiater. Zij stellen de inhoudelijke
draaiboeken voor de teams op, zorgen ervoor dat verlofregelingen en uurroosters op elkaar afgestemd zijn, enz.
 YUNECO Caro: de verantwoordelijke kinderpsychiaters volgen de operationaliteit mee op.
 YUNECO Connect: NWC AV is samen met de referentiepersoon Connect aanspreekbaar voor de medewerkers,
die breed verspreid zitten over verschillende CGG in de provincie. Er is op regelmatige basis een bijeenkomst, met
de Connect medewerkers, de NWC, operationeel teamcoördinator en de referentiepersoon Connect om het
programma inhoudelijk en qua werkafspraken te verbinden.
 De operationele werkgroep stemt maandelijks af om de lijnen voor alle YUNECO-medewerkers duidelijk te
hebben en nieuwe ontwikkelingen op te volgen. Een gezamenlijk plan van aanpak en communicatie wordt hier
besproken.

f. Beschrijf de manier waarop het netwerk en de betrokken werkgevers van ter beschikking
gestelde medewerkers praktische afspraken hebben gemaakt inzake:


verlof- en ziekteregeling: zijn geregeld conform het arbeidsreglement van de betrokken werkgever. Bij ziekte of
verlof geeft de medewerker dit door aan: de werkgever, de zorgcoördinator en de operationele teamcoördinator.
Binnen de teams worden afspraken gemaakt aangaande het opnemen van verlof in functie van het voorzien van
continuïteit van zorg en complementariteit met de andere medewerkers. De operationele teamcoördinator waakt
over de rechtmatige spreiding hiervan onder de teamleden. Interne afspraken hierover werden opgenomen in
het draaiboek van ieder team, voor alle medewerkers beschikbaar op het intranet van YUNECO.
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Vormingen: zie VTO-beleid YUNECO in bijlage 1.
Onkosten en transport: worden vergoed conform het arbeidsreglement van de betrokken werkgever. In de
financiële werkgroep werd een aantal afspraken hierover gemaakt:
o Definitie woon-werkverkeer = afstand tussen woning en standplaats medewerker
o Definitie verplaatsingen in opdracht van het werk: alle afstanden afgelegd voor huisbezoek die dag minus
het woon-werkverkeer
o Centraal beheer van
 GSM en Laptop
 Boeken en testmateriaal worden centraal aangekocht en beheerd
 Flexbudget
 Teamevenementen
o Alle individuele kosten worden voorgefinancierd door de werkgever en 2x/jaar uitbetaald door de B4contractant
Evaluatie van de medewerkers :
o Feedbackgesprek: jaarlijks door NWKP en Teamcoördinator
o Functioneringsgesprek: 2-jaarlijks door NWC
o Evaluatie ad hoc: bij problematisch functioneren: gezamenlijk remediëringstraject : werkgever en NW:
o 2 evaluatiegesprekken met input vanuit functionele aansturing (teamcoördinator
/kinderpsychiater) met verslaggeving aan de medewerker, gevolgd door remediëringsperiode.
Indien negatief na 2e remediëringsperiode: exitgesprek.
Evaluatie NWC: zie voorstel van evaluatieprocedure (bijlage 2) dat nog gevalideerd moet worden door de
Federale begeleidingscommissie.
Conflictoplossing in teams bestaande uit meerdere ter beschikking gestelde personen van één of meerdere
werkgevers wordt in eerste instantie opgenomen door de zorgcoördinator samen met de NWK. Indien nodig
worden er gesprekken georganiseerd met de NWC en in derde lijn de NWC samen met de werkgever.

Deze afspraken werden gemaakt in het Beheerscomité, deels op voorstel van de Financiële werkgroep waar alle
werkgevers ook vertegenwoordigd zijn. Ze zijn voor alle medewerkers terug te vinden op het Intranet YUNECO.

g. Bestaat er binnen het netwerk een gemandateerde groep die een boekhoudkundige rol heeft en
die het netwerkcomité en de netwerkcoördinatie praktisch ondersteunt? Zo ja, beschrijf de
samenstelling en concrete werkwijze van die groep. Zo nee, op welke manier en door wie wordt
de budgettaire huishouding van het netwerk opgevolgd?
De Financiële werkgroep volgt de inkomsten en uitgaven op, bereidt de begrotingsbesprekingen voor en maakt de
financiële verslaggeving op
o Samenstelling:
 financieel directeur B4-contractant (voorzitter) en diens stafmedewerker
 een financiële antenne van elke werkgever in het netwerk
 voorzitter van het BC
 NWC (MD)
 operationele teamcoördinator
o Vergaderfrequentie: 2x/jaar
o Bevoegdheid van de financiële antenne per werkgever en de financiële werkgroep:
 Brengt alle informatie over uitgaven en inkomsten in kaart
 Uniformiseert de rapportering en de afspraken rond besteding werkingskosten
 Controleert de aanwending van de middelen en de centrale opmaak van de boekhouding door
de B4-contractant
 Informeert de eigen organisatie over de financiële afspraken in het netwerk
 Adviseert de netwerkstuurgroep en het netwerkbeheerscomité over de aanwending van
middelen (bv. extra personeelsinzet)
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Bereidt de financiële rapportering aan de overheid voor en legt die voor ter goedkeuring aan
het beheerscomité.
o Werkwijze :
 Ieder semester wordt door de financiële dienst van de B4-contractant aan alle partners, die
door het beheerscomité een deel van de middelen van YUNECO kregen toebedeeld, een oproep
verstuurd tot het indienen van de kosten via een standaardsjabloon. Aan de hand van het
sjabloon wordt de kostenstaat opgemaakt en overgemaakt aan de financiële dienst van de B4contractant, die zorgt voor de verdere verwerking en consolidatie. De Financiële werkgroep
controleert en bekrachtigt het kostensjabloon (in maart en september), waarna de
werkingskosten worden terugbetaald.
 Voor aankopen ter ondersteuning van de inhoudelijke werking is toestemming van de
netwerkkinderpsychiater en netwerkcoördinatie nodig.
 Hoewel de B4-contractant alle cijfers centraliseert, blijft de bewijslast bij de respectieve
partners (attesten, facturen, etc). De middelen zijn pas definitief verworven na aanvaarding
door de overheid; het risico van eventuele herzieningen blijft in hoofde van de individuele
werkgevers in het netwerk.
 De middelen zijn pas definitief verworven na aanvaarding door de overheid; het risico van
eventuele herzieningen blijft in hoofde van de individuele werkgevers in het netwerk. Indien
een geschil tussen de partners ontstaat wordt de procedure “geschillen” (Artikel 9
Netwerkovereenkomst) gevolgd. Indien een geschil tussen de partners leidt tot uittreding van
een partner, zal die partner de gemaakte en aangetoonde kosten uitbetaald krijgen. Indien een
geschil of een onvoorziene omstandigheid leidt tot kosten die de financiering van het
zorgprogramma en/of het netwerk overstijgen, wordt bemiddeling door de overheid
aangezocht.
Alle informatie is terug te vinden in de netwerkovereenkomst, toegankelijk voor iedereen op de YUNECO website:
http://YUNECO.be/images/Presentaties/Netwerkovereenkomst_2018_YUNECO.pdf

2. Strategie van het netwerk
2.1.
a.

Inventaris van het hulpverleningsaanbod
Beschrijf de wijze waarop de inventaris van het
beschikbare hulpverleningsaanbod binnen het
werkingsgebied van het netwerk wordt
samengesteld en up-to-date gehouden.
PSYCHEWIJZER via het programma Crosslink :
http://YUNECO.be/YUNECO-crosslink/psychewijzer

De Psychewijzer
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is een Vlaams-Brabantse sociale kaart van alle relevante hulpverlening i.f.v. de geestelijke gezondheid
(www.psychewijzer.be), inclusief het aanbod voor kinderen en jongeren.
is opgemaakt door de YUNECO Crosslinkmedewerkers in samenwerking met de 107-netwerken, zodat er
slechts één portaal is voor de provincie.
promoot subsidiariteit en getrapte zorg. Volgende stappen staan daarbij centraal :
0= wat kan ik zelf doen ?
1= ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken
2= ik zoek hulp voor algemene psychische klachten
3= ik zoek hulp voor specifieke psychische klachten
4= ik zoek hulp met verblijf in een voorziening




Niveaus 0,1 en 2 zijn reeds volledig ; niveaus 3 en 4 zijn nog in aanbouw.
Op elk niveau is het aanbod GGZ in de provincie aanklikbaar zodat men direct naar de betreffende websites
kan surfen








Om het specifieke aanbod zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen werd een enquête verzonden naar alle
netwerkpartners, zodat zij het meer specialistisch aanbod exact in kaart kunnen helpen brengen. Dit zou een
gerichte zoektocht moeten vergemakkelijken.
Doel is om ook voor specifieke doelgroepen bestaande zorgcircuits zo correct mogelijk weer te geven.
Tevens wordt er gewerkt aan een poster, via de website vlot toegankelijk, waarop al het gesubsidieerd
aanbod van jeugdhulp voor kinderen en jongeren in beeld gebracht wordt. Deze zou tegen de zomervakantie
2020 online moeten staan.
Via de nieuwsbrief worden alle geïnteresseerden vertrouwd gemaakt met dit aanbod, nieuwtjes en weetjes
binnen Vlaams-Brabant. Ook de poster zal via de nieuwsbrief verspreid worden.

CRISISAANBOD YUNECO
 Het Crisismeldpunt (CMP) en de dienst spoedgevallen zijn de 2 grote ingangspoorten voor crisisvragen
GGZ in het netwerk. Daarnaast mogen ook kinder- en jeugdpsychiaters in de provincie een rechtstreeks
vraag voor crisisopname stellen.
 Als onderdeel van een masterproefproject aan de VUB werd een instroomkaart van de crisisbedden
opgemaakt (zie bijlage 3)
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b.

Omdat de vraag het aanbod regelmatig overschrijdt werd sinds medio 2019 een nieuwe
crisisondersteuningsfunctie in het leven geroepen. Een medewerker vanuit het crisisflexbudget, tevens
brugfunctie op het CMP houdt een aantal kinderen en gezinnen met crisisopnamevragen vast, door
dagelijkse telefonische contacten. Zo helpt zij de gezinnen om het vol te houden en krijgt ze overzicht
over de evolutie van de respectieve stituaties in functie van dringendheid. Dit aanbod wordt als erg
positief geëvalueerd in de eerste bestaansfase

Is de inventaris toegankelijk voor alle netwerkpartners? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt
die toegankelijkheid in de praktijk gegarandeerd?





c.

Het beschikbare aanbod wordt dagelijks in kaart gebracht en onderling gebrieft via mail aan de
verantwoordelijken van de mobiele teams en het CMP
In het programma YUNECO Crisis worden 8 crisisbedden voorzien voor opnames via YUNECO:
o 3 plaatsen voor adolescenten in Beaufort (UPC KU Leuven, campus Kortenberg)
o 5 plaatsen voor kinderen en tieners in Vleugel K (UPC KU Leuven, campus Gasthuisberg)

De Psychewijzer is toegankelijk voor iedereen: de netwerkpartners, het bredere verwijsveld, de
eerstelijnshulpverleners, het maatschappelijk leven, de jongeren en hun context.
Het crisisaanbod is voor alle hulpverleners toegankelijk via het CMP. De YUNECO crisisbedden zijn
toegankelijk voor de NWK en de kinderpsychiaters in Vlaams-Brabant, die ook rechtstreeks contact kunnen
nemen met de afdeling. Andere residentiële instellingen in de provincie kunnen overdag overleggen voor
eventuele geplande time-outs. Het CMP overlegt met de NWKP alvorens iemand door te sturen voor
crisisopname.
De programma’s van YUNECO zijn voor iedereen toegankelijk via de website www.YUNECO.be

Is de inventaris toegankelijk voor kinderen, jongeren en hun context ? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, hoe wordt die toegankelijkheid in de praktijk gegarandeerd?



De Psychewijzer is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor de jongeren en hun context.
De programma’s van YUNECO zijn toegankelijk voor iedereen via de website www.YUNECO.be

Tijdens de opleiding “governance van netwerken”, werd het ons tijdens het onderdeel over communicatie
duidelijk, dat we beide inventarissen meer ontvanger gericht en dus laagdrempeliger toegankelijk moeten maken

voor jongeren en hun context en a fortiori voor kinderen. Dit wordt een expliciete communicatiedoelstelling voor
de toekomst.

d.

Is er uitwisseling van deze gegevens met andere netwerken?




2.2.

Psychewijzer en de programma’s: gezien de publieke toegankelijkheid van de websites is er toegang voor
alle netwerken. De Crosslinkreferentiepersonen komen op regelmatige basis samen om af te stemmen en
informatie uit te wisselen.
Crisisaanbod: NWKP, andere kinderpsychiaters en artsen van andere netwerken overleggen ad hoc in functie
van eventueel gebruik van crisiscapaciteit over de provinciegrenzen heen, wat zeer belangrijk wordt geacht
vanuit cliëntperspectief.

Strategisch plan

a. Beschrijf het proces dat werd gevolgd om een strategisch plan te ontwikkelen? Wie nam hieraan
deel?
Het volledige inhoudelijk proces is terug te vinden op de website:
http://YUNECO.be/images/Downloads/YUNECO_Strategie_2020-24.pdf
PROCES :


9

Voorbereidende fase
In de YUNECO SG (18.02.2018) en het BC (25.04.2018) werden een aantal voorbereidende denkmomenten
gehouden waarbij er gezocht werd hoe breed enerzijds en hoe gericht anderzijds de strategische en operationele
doelen konden en moesten uitgedacht worden. We werkten daarbij met doelstellingen in vier kwadranten:
De GG ZORG K&J in Vlaams-Brabant
 lacunes in de zorg
 prioriteiten
 participatie
 geïntegreerde zorg

Het NETWERK als organisatie
 missie, visie
 samenstelling, organigram, sturing
 verhouding tot andere netwerken
 cultuur

De specifieke PROGRAMMA’S in YUNECO
 Crisis
 Care/Combi
 Crosslink
 Connect
 Caro

De KWALITEIT van zorg
 registratie en dataverzameling
 kwaliteitsparameters
 kwaliteitscycli

Al snel werd duidelijk dat het welslagen van deze denkoefening zou gebaat zijn met externe begeleiding “om een
veilige werkruimte te creëren, credibiliteit te verlenen aan de aanpak, tolerantie-openheid-generositeit en
creativiteit aan te moedigen, aandacht behouden voor
realisme door een permanente dialoog tussen bezieling,
ambitie en realiteitszin”1.
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Drie strategische denkdagen werden georganiseerd
(29.11.2018, 17.12.2018, 2.05.2019) met begeleiding van
Prepared Mind (Chris Sels en Geert Van Hootegem). Aan
deze procesdagen namen leden van de stuurgroep en het
beheerscomité in wisselende samenstelling deel. Inhoud
van de procesdagen:
o Herijking missie en visie van YUNECO (bijlage 4)
o Keuze strategische doelen
o Prioriteiten bepalen
o Eerste operationalisering



Netwerkforum: toetsing via stellingenspel: meer dan 100 vertegenwoordigers van partners (en andere
organisaties) waren aanwezig op 29/03/2019. De voorlopige strategische doelstellingen werden gepolariseerd
voorgelegd. De zaal was ingedeeld in 2 helften en deelnemers konden bij iedere strategische stelling positie
kiezen. Dit stelde ons in staat om
o te ervaren of er voor bepaalde strategische keuzes een duidelijke meerderheid te vinden was bij de
aanwezigen
o de argumenten te beluisteren waarom er zowel voor als tegen een bepaalde strategische keuze werd
geopteerd
In een workshop “van strategie naar actie” werd zowel in de SG (21.06.2019) als in het BC (11.09.2019 en
11.12.2019) een verdere operationalisering en prioritering voor 2020 aangbracht



1

Johan De Beer, CFIP, Het uitwerken van een strategisch plan, p.8
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Toetsing aan parallelle beleidsplannen die ook belangrijk zijn in de provincie:
o Beleidsplan van het IROJ Vlaams-Brabant 26/09/2019 en 7/11/2019 : Het Intersectoraal Regionaal
Overleg Jeugdhulp Vlaams-Brabant voert een beleidsplan uit dat enkele jaren geleden onder de partners
werd overeengekomen en door de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd. Het was evident om het
strategisch plan van het Netwerk GG Jeugd daar ook langs te leggen en te bekijken in welke mate
gemeenschappelijke doelstellingen ook in meer doorgedreven samenwerking kunnen nagestreefd
worden. Zoals te verwachten viel, bleken meerdere gelijkaardige keuzes in beide provinciale netwerken
op de voorgrond te staan, zij het niet steeds met dezelfde operationalisering. Overeengekomen werd
om de 2 plannen verder naar elkaar toe te laten groeien en om voor gedeelde thema’s met één
gemeenschappelijke projectgroep te werken.
o Beleidsplan 2020 van het VLOGG en het Steunpunt GG : We stelden vast dat enkele thema’s in hun
beleidsplannen duidelijk overlappen met onze strategische doelen. Dat geldt onder meer voor:
Perinatale zorg en infant mental health
Zorg in de transitieleeftijd
Ervaringsdeskundigheid / Participatie op 3 niveaus (micro, meso, macro) / discovery colleges
We zullen dan ook bij de verdere uitwerking van deze thema’s goed afstemmen met de actiepunten die
we eventueel samen met hen over de provinciegrenzen heen kunnen ontwikkelen, naast eigen accenten
die we specifiek in onze provincie willen leggen.
o Beleidsnota van de Vlaamse Overheid 11/09/2019 : We overliepen alle beleidspunten in de beleidsnota
van de Vlaamse Minister van Welzijn onder de topics jeugdhulp en gezondheid, om na te kijken of er
tegenstrijdigheden en/of overeenkomsten zouden zijn met ons beleidsplan. We zien onder meer
volgende streefdoelen in de nota, die sterk aansluiten bij strategische doelen in ons plan en/of bij reeds
lopende werkgroepen:

-



Transparant kwaliteitsvol en eenduidig diagnostisch aanbod, gericht op 1 plan van aanpak en
stroomlijning beleid diagnostiek over sectoren heen
Samenwerking tussen GGZ en jeugdhulp i.f.v. het jeugdsanctiedecreet
Kwaliteitsindicatoren van zorg in alle sectoren
Gegevensdeling in jeugdhulp
Andere thema’s zijn bij uitstek strategisch en/of zorginhoudelijk relevant en zullen dus tijdig bij op de
agenda geplaatst moeten worden van de te vormen project- en werkgroepen.
Regionale zorgplatformen klaar tegen 2020, met aligneren van de CGG op die zorgzones
Integratie CGG en CAR tot 1 organisatie
RTJ 1G1P toetsing en bij positieve evaluatie uitrollen over heel Vlaanderen
Tweedelijns chatfunctie ontwikkelen in de CGG
Uitbouw online hulpverleningsaanbod
Finale selectie prioriteiten 2020
Gebeurde in het BC op basis van alle bovenstaande

b. Wordt er een evaluatie voorzien van de doelstellingen en de acties vastgelegd in het strategisch
plan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
De strategische prioriteiten 2020 zullen in werkgroepen a.h.v. SMART-criteria verder vertaald worden in concrete
operationele doelstellingen en acties. Op ritme van deze werkgroepen en de acties die hierin vertaald worden zal er
telkens een evaluatie plaatsvinden op verschillende niveaus. 1) Niveau van de actie, 2) niveau van de doelstelling, 3)
niveau van het strategisch plan . Op het niveau van het strategisch plan werd beslist om dit jaarlijks in december te
evalueren.
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c. Bestaat er binnen het netwerk een gemandateerde groep die instaat voor de opvolging van de
uitvoering van het strategisch plan en die het netwerkcomité en de netwerkcoördinatie hierbij
praktisch ondersteunt? Zo ja, beschrijf de samenstelling en concrete werkwijze van die groep. Zo
nee, op welke manier en door wie wordt de realisatie van het strategisch plan opgevolgd?
Voor elke strategische doelstelling 2020 werd een werkgroep samengesteld en een trekker aangeduid. Deze werkgroep
bestaat uit leden van de SG, van het BC, geïnteresseerde leden van het IROJ en eventueel gecoöpteerde leden die
belangrijk lijken voor het thema. Elke werkgroep heeft verschillende taken :
 De strategische doelstelling vertalen in operationele doelen die voldoen aan de S.M.A.R.T.-criteria
 De operationele doelen omzetten in een actieplan met noodzakelijke stappen richting de doelstelling
 Voorleggen van dit plan aan de SG en het BC voor validering
 Stapsgewijze implementatie van het actieplan in samenwerking met de partners
 Een transparant communicatieplan als onderdeel van het actieplan
 Meting van de operationele doelen
 Evaluatie van de resultaten en eventuele aanpassinge van het plan
Bij de jaarlijkse evaluatie door de SG en het BC zullen eventueel nieuwe strategische doelstellingen toegevoegd
worden als andere gerealiseerd werden.

d. Voorziet het netwerk een bijsturing, aanpassing of herwerking van het strategisch plan? Zo ja,
op welke basis en op welke termijn? Hoe zal die aanpassing worden gerealiseerd? Zo nee,
waarom niet?
Cfr. supra. Er wordt op regelmatige basis een terugkoppeling geagendeerd van de werkgroepen naar de SG en het BC
ter validering van het actieplan. Jaarlijks in december wordt de voortgang van de uitvoering van het strategisch plan

in de SG en het BC geëvalueerd en bijgestuurd. In principe is het strategisch plan een 4-jarenplan. Uiteraard kan het
zijn, dat in het licht van politieke beslissingen en/of opportuniteiten in het werkveld nieuwe strategische doelen
worden toegevoegd en/of andere worden verlaten.

3. Programma’s
a.

Beschrijf zo concreet mogelijk de overgang van crisiszorg naar vervolgzorg of langdurige zorg
(care). Hoe verloopt de coördinatie en wisselwerking tussen de verschillende
zorgprogramma’s? Welke concrete maatregelen heeft het netwerk genomen teneinde de
continuïteit van individuele zorgtrajecten te optimaliseren? Hoe wordt dit opgevolgd en
bijgestuurd?
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Binnen YUNECO Crisis wordt er in eerste instantie gekeken of er al partners betrokken zijn in de hulpverlening
aan de jongere en zijn gezin.
o Zo ja, wordt uiteraard met hen bekeken wat kan ingezet worden om een volgende crisis te
vermijden/hanteren en op deze manier maximaal ingezet op zorgcontinuïteit. De lopende hulp wordt
maximaal behouden en nieuwe adviezen vanuit de crisiscontacten worden afgetoetst. Indien nodig
wordt een zorgoverleg georganiseerd.
o Indien niet, wordt er samen op zoek gegaan naar geschikte hulpverlening. Indien een wachttijd moet
overbrugd worden, wordt voorzien in ‘holding’2, hetzij door het crisisteam, hetzij – idealiter – door
de dienst waar ze terecht zouden kunnen, tot er een beschikbare plaats is. Soms wordt een extra
partner ingeschakeld (CLB, 1G1P3, Overkophuis, JAC, privétherapeut,…)
Een gezin kan ook altijd, na het afronden van een crisisbegeleiding, opnieuw contact opnemen met het
crisisteam om opnieuw af te stemmen en/of indien nodig opnieuw een crisisbegeleiding op te starten. Dit
wordt als uiterst belangrijk ervaren door ouderparticipatie. Het feit dat dit kàn maakt het in vele gevallen
overbodig.
Bij elke beëindiging van een crisisbegeleiding wordt een adviesbrief meegegeven waarin het gezin handvatten
meekrijgt en de hulpverlening zich hierop verder kan organiseren. Hierin wordt ook aangegeven bij welke
diensten de jongere werd aangemeld en wie het gezin “vasthoudt”.
Als prioritaire doelstelling voor het strategisch plan 2020 werd gezamenlijk gekozen voor ‘Zorgcontinuïteit’.
Deze doelstelling werd op concreet niveau vertaald naar het uitwerken van een handleiding ‘Warme
Overdracht’ en het engagement van alle partners om bij iedere overgang een warme overdracht te garanderen.
Bij de opstart van vervolghulp kan een crisismedewerker aansluiten bij het intakegesprek om warme
overdracht te realiseren wanneer het gezin hiermee
akkoord is.
We hebben ervoor gekozen om zo min mogelijk een
rechtstreekse overgang van crisiszorg naar langdurige zorg
in te zetten, omdat zij de twee uitersten zijn van een
continuüm aan zorgverlening en we na crisiszorg mikken op
een aanbod op maat dat nog niet noodzakelijk
multisectorieel en langdurig is en dat zich dus meer in de
reguliere zorg situeert.
Indien toch een Care-traject aangewezen is, wordt de
jongere, in overleg met het aanmeldteam Care op de
wachtlijst geplaatst. Jongeren die doorstromen hebben in
principe geen voorrang op de wachtlijst.

De hulpverlener die de holding opneemt zal samen met het gezin aan “watchfull waiting” doen: wachten terwijl men alert blijft of alles voorlopig
haalbaar en draaglijk is. Er zal dus regelmatig actief afgetoetst worden of dit het geval is. Holding kan vele vormen aannemen (bv. kan zich beperken tot
een regelmatig ondersteunend telefonisch contact).
3
1G1P = 1 Gezin 1 Plan: roepnaam voor de regionale samenwerkingsverbanden Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp

b.

In het kader van het programma crisiszorg financiert de federale overheid o.m. de
intensifiëring van de crisiszorg, gelinkt aan een duidelijke voorwaarde: het netwerk reserveert
10 % van de binnen haar werkingsgebied erkende K-bedden voor kinderen en jongeren die
zich in een niet-levensbedreigende crisissituatie bevinden. Geef zo concreet mogelijk aan op
welke manier de met dit budget ter beschikking gestelde medewerkers flexibel worden
ingezet zowel in de residentiële als in de mobiele crisiszorg.
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c.

Vlaams-Brabant zette aanvankelijk 10 YUNECO-crisisbedden in: 2 in Pathways-Tienen, 3 in BeaufortKortenberg en 5 in Vleugel K-Leuven, op een totaal van 75 reguliere K-bedden. In maart 2019 werden – naar
aanleiding van enkele incidenten - de crisisplaatsen van Tienen tot nader order terug gesloten. Buiten de
YUNECO-crisisbedden situeren zich nog 3 urgentiebedden in Leuven, 3 for-K crisisbedden in Kortenberg en 2 in
Tienen. Deze worden regelmatig flexibel als communicerende vaten ingezet.
De medewerkers, ter versterking van de crisis K-bedden, worden in de crisisunits van Leuven en Kortenberg
ingezet om :
o alle crisisopname-aanmeldingen te inventariseren
o de beschikbaarheid van de bedden dagelijks te communiceren naar alle betrokkenen (zie ook 3.1.a.)
o de opnamedoelstellingen van de YUNECO-crisisopnames mee uit te werken en in onderlinge afstemming
met het K-personeel een deel ervan op te nemen
o de uitstroom en nazorg uit de crisisplaatsen voor te bereiden i.s.m. het gezin en de netwerkpartners
zodat de opnameplaatsen tijdig terug ter beschikking zijn
o de onderlinge gegevensdeling te faciliteren
o uit te wisselen in deskundigheid van assessment en crisisaanpak
o maken de verbinding tussen de opnamevragen van de spoedafdeling, de zelfstandige kinderpsychiaters
en de opnamevragen via de mobiele teams en het CMP.
Creatie Crisisondersteuningsfunctie: omdat de totaliteit van het crisisaanbod (bedden en mobiele teams) bij
regelmaat onvoldoende blijkt, werd met het vrijgekomen budget van de crisisbedden in Tienen een nieuwe
modaliteit gecreëerd (zie ook 3.1.a.). Een flex-medewerker is nu gepositioneerd bij het CMP om alle GGZcrisisnoden waar op dat moment geen ruimte voor is, alsnog telefonisch vast te houden en over het verloop
van enkele dagen alsnog naar een aanbod toe te leiden. Zij belt elke dag met deze gezinnen. Ouderparticipatie
geeft als feedback dat gewoon het kunnen en mogen verwoorden gedurende een aantal opeenvolgende dagen
van wat er aan de gang is thuis, al kan zorgen voor een de-escalatie van de problemen. Bovendien heeft ze zo
overzicht over de “wachtende casussen” en kan ze ook inschatten wie daarvan het dringendst is. Zij is in nauw
overleg met de andere flexmedewerkers van de K-diensten en met de YUNECO netwerkkinderpsychiaters. We
vangen hiermee 2 vliegen in één klap: we verduurzamen de samenwerking met het CMP èn we zijn in staat tot
holding van ernstige crisisvragen. De gezinnen appreciëren dit heel erg en in sommige gevallen is de holding
zelfs voldoende gebleken om de crisis op te lossen.
Mobiele inzet van crisis-flexmedewerkers : tot op heden is het nog niet mogelijk gebleken om de flexfuncties
voor de crisisbedden ook mobiel in te zetten. Meestal zijn de crisisbedden goed benomen en vragen zij een
intensieve personeelsinzet.

Welke maatregelen heeft het netwerk genomen om te garanderen dat de expertise die werd
opgedaan in de opvang en behandeling van specifieke jongeren in de crisis K-bedden
doorstroomt naar de vervolgzorg (residentieel, ambulant, mobiel) en de thuissituatie/context
van deze jongeren?




Gedeelde diagnostiek: in de werkgroep Tools wordt kennis uitgewisseld tussen de residentiële, mobiele en
ambulante crisiszorg en wordt ingezet op het gebruik van gemeenschappelijke instrumenten voor jongeren
binnen YUNECO Crisis. Diagnostisch wordt nu de Columbia Suicide Severity Rating Scale gehanteerd om de
ernst van de suïcidaliteit uniform in te schatten.
Gedeelde vervolgzorg: transmuraal veiligheidsplan. Met elke jongere in (crisis)opname wordt een persoonlijk
vroegsignaleringsplan opgesteld. Dat veiligheidsplan gaat mee met de jongere en kan door de vervolghulp



d.

verder geoptimaliseerd worden. Zo’n vroegsignaliseringsplan is een methodiek om nieuwe crisissen in de
toekomst te voorkomen. Het omschrijft de vroege voortekenen van een crisis en de acties die er dan kunnen
ondernomen worden. De opmaak van zo’n plan wordt tijdens een crisisopname opgestart. Het vertrekt vanuit
de belevingswereld van de jongere, is op maat gemaakt in samenspraak met de jongere en diens context, en
omschrijft acties die door de jongere, zijn omgeving en de hulpverlening kunnen ondernomen worden zodra
de voortekenen zich manifesteren. In de crisisunits van UPC KU Leuven wordt momenteel een impulsproject
uitgewerkt dat dit vroegsignaleringsplan tracht te digitaliseren zodat een jongere het ook via zijn/haar
smartphone thuis kan benutten en kan meenemen naar de vervolghulp. Vaak is het niet mogelijk om tijdens
een crisis voldoende energie te vinden om een alomvattend plan op te zetten. Er wordt dus best verder aan
gewerkt in een rustige levensfase, terwijl er ook gebouwd wordt aan een betrouwbaar netwerk dat bij crisis
kan worden ingezet. Ook ervaringsdeskundigen zouden hierbij een grote hulp kunnen zijn.
Korte lijnen, warme overdracht: we moedigen ook iedereen aan om een korte lijn te houden met elkaar en
“warme overdracht” te voorzien (zie ook 4.a.)

Beschrijf in detail de manier waarop het netwerk de versterking van het aanbod voor
dubbeldiagnose heeft geïntegreerd doorheen de programma’s van het netwerk. Geef
specifieke werkwijzen voor elk programma weer.


Op 18/02/2018 vond een uitgebreide evaluatie van het aanbod voor dubbeldiagnose via YUNECO Combi
plaats. Het YUNECO Combi aanbod heeft tot op heden 2 fasen gekend:
o 1e fase waarin de middelen werden verdeeld over een mobiel team enerzijds (1,7 vte) en een
versterking van de K-diensten (1 vte) anderzijds. Zo kon geëxperimenteerd worden met verschillende
werkwijzen. De mobiele Combi-teamleden voegden zich toe bij de mobiele Care-teams, maar met een
duidelijk identificeerbare opdracht t.a.v. de doelgroep Dubbeldiagnose.
o De Combi-medewerkers die de K-diensten versterkten werkten zich in op verschillende opnameafdelingen zodat zij de werking voldoende van binnenuit zouden kennen om de verdere
complementaire en noodzakelijke expertise te kunnen opbouwen. In deze periode werden meerdere
kinderen/jongeren met matig tot ernstige verstandelijke beperking in de reguliere K-diensten
opgenomen.
o De Combi-experten schreven een rapport over deze werkwijze en concludeerden dat voor deze
doelgroep met bijzondere noden de persoonlijke, fysieke en sociaal-culturele omgeving zich
voldoende moet kunnen aanpassen aan de specifieke noden van elk kind. Dit impliceert enerzijds
infrastructurele aanpassingen om de veiligheid van de kinderen en van het personeel te waarborgen
en anderzijds aanpassingen qua aanbod om de kinderen op hun niveau cognitief en socio-emotioneel
te kunnen stimuleren tot verdere ontwikkeling. Zo moeten specifieke activiteiten en in hoofdzaak ook
non-verbale therapievormen ingezet worden. Temidden een groep van jongeren met psychiatrische
symptomatologie (zonder matige verstandelijke beperking) moeten zij dan ofwel veelal gescheiden
benaderd worden en/of leidt hun integratie tot overprikkeling en stressgedrag. De welwillende
pogingen om deze opnames toch te realiseren toonden aan dat ze vaak contraproductief waren, voor
de jongere zelf, voor de andere jongeren in de leefgroep en voor het team.
o In 2e fase werd n.a.v. de bevindingen van de Combi-experten in de K-diensten en in samenspraak met
de voorzitter van het Vlaams-Brabants Zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking en
bijkomende psychische en/of gedragsproblemen de knoop doorgehakt om deze pogingen te staken
en meer te investeren in de mobiele inreachteams. Geplande time-out verblijven ter ontlasting van
overvraagde teams in de zorg voor deze jongeren worden wel nog afgesproken (zie verder).
o Sinds hun integratie wordt ook in het mobiele team vaker gewerkt met de SEO-R (Schaal voor
Emotionele Ontwikkeling bij verstandelijke beperking-Revised).



Huidig aanbod in de 3 programma’s voor jongeren met Dubbeldiagnose:
o Crisis: In het crisiszorgprogramma wordt geen onderscheid gemaakt voor deze doelgroep. Een
crisismelding verloopt via het CMP en wordt van daaruit gedispatcht naar de diverse crisismodules in
het crisisnetwerk.. Indien er in een crisisdossier nood is aan bijkomende expertise m.b.t. verstandelijke
beperking (bv. non-verbaal werken, de socio-emotionele ontwikkelingsschaal, …) wordt een Combimedewerker mee ingeschakeld. De zorgcoördinator en kinderpsychiater delen eveneens de
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verbindende rol tussen de doelgroepen en teams binnen YUNECO. Crisisopnames worden in de mate
van het mogelijke vervangen door geplande time-out opnames, zodat de opnamediensten de nodige
voorbereidende maatregelen kunnen treffen om deze jongeren met extra noden zorg op maat te
bieden.
Care: De Combi-medewerkers sluiten mee aan bij het mobiel Care-team. Ze vergaderen wekelijks
samen en bespreken hier ook de casussen. De combi-medewerkers organiseren maandelijks onderling
een intervisiemoment. Zij worden vooral ingeschakeld in langdurige zorgtrajecten die dreigen vast te
lopen. Het gaat hierbij om schoolgaande kinderen en jongeren, of kinderen en jongeren die
deelnemen aan schoolvervangende dagbesteding. Verder zijn er geen vooropgestelde exclusiecriteria. Jongeren worden aangemeld vanuit een brede waaier van verwijzers (Type-3 onderwijs, CLB,
Thuisbegeleidingsdiensten, OPM (Observatie-afdeling voor volwassenen met psychiatrische
problemen en verstandelijke beperking), ECA (Expertisecentrum Autisme), MFC (Multifunctionele
centra), Consulententeam Verstandelijke beperking, enz…), voor zowel internaliserende
(schoolweigering, terugtrekkingsgedrag) als externaliserende problematiek (agressie, schorsing,
dreigende stopzetting verblijf). De Combi-medewerkers bieden in eerste instantie een snel consult om
in te schatten of het een juiste vraagstelling betreft.
De Combi mobiele aanpak verloopt volgens de wraparound methodiek. Er wordt een traject van 46 weken aangeboden waarin samen met de reeds bestaande hulp en de context een onderhandeld
behandelplan wordt uitgezet (cfr. wraparound). YUNECO Combi werkt aanklampend en zo lang als
nodig om partners te betrekken en zo een netwerk rond een gezin te installeren dat voldoende
dragend is. Aanvankelijk neemt de combi-medewerker hier een coördinerende rol in op, met de
bedoeling om die door te geven aan één van de partners. Ze zetten integraal in op alle terreinen
waarop de kinderen, jongeren en gezinnen vastlopen: psychosociaal, onderwijs, werk- of
dagbesteding, juridisch domein. Als de wachttijd bij de netwerkpartners als onredelijk lang wordt
aangevoel door de context, wordt vanuit YUNECO Combi een diagnostische of behandelmodule
ingezet. Bij afronding van de trajectbegeleiding is er standaard nog laagfrequente nazorg en indien
een crisis optreedt wordt soms opnieuw een zorgfase ingesteld.
Crosslink: de Combimedewerkers hebben inmiddels heel wat expertise uitgebouwd, die ze steeds
verder verfijnen in specifieke domeinen. Zij delen deze expertise op verschillende fora: de
teamvergaderingen van de Care-teams, met de provinciale volwassenenwerking (het OPM-overleg te
Bierbeek, de intervisievergaderingen met de Kom-Binnen medewerkers, op het Consulententeam), op
het intersectoraal casusoverleg begeleid zelfstandig wonen, enz. De medewerkers nemen op vraag
deel aan een MDO PSY overleg waar zij hun expertise inbrengen. Via de Consultdesk wordt specifiek
advies aan de eerstelijnspartners aangeboden voor deze doelgroep. Via Wisselleren wordt inkijk
vanuit de VAPH-voorzieningen naar de GGZ-hulpverlening en omgekeerd mogelijk gemaakt.
Reguliere residentiële psychiatrische zorg voor jongeren met een dubbeldiagnose: geplande timeout opnames worden goed voorbereid tussen de MFC en/of thuisbegeleiders van jongeren met een
dubbeldiagnose en de K-diensten. Vooral de timing van de opname en de combinatie met de andere
jongeren in de leefgroep zijn daarbij bepalend. Er moet voldoende mogelijkheid zijn om voor de
jongere met de verstandelijke beperking de nodige gecompartimenteerde prikkelarme omgeving te
bieden. Het aanbod voor geplande time-outs heeft geleid tot een grotere wederzijdse bekendheid,
waardoor de vraag nog meer is toegenomen en jongeren met dubbeldiagnose soms zonder het nodige
voorbereidend overleg met grote verwachtingen via de spoedgevallendienst voor opname worden
aangemeld. Dit heeft jammer genoeg al tot heftige spanningen tussen de verschillende partijen geleid.
Desalniettemin vinden er nog steeds heel wat gelukte time-out opnames plaats.

e.

Rond welke topics en/of (sub)doelgroepen en op welke manier werkt het netwerk op vlak van
aanbieden en organisatie van hulpverlening samen met andere GGKJ-netwerken?
Interprovinciale samenwerking met andere GGKJ-netwerken bestaat voor volgende topics / doelgroepen:
 Zeer complexe problematieken via de gezamenlijke participatie aan het Intersectorale Zorgnetwerk met
het Limburgse (LIGANT) en Brusselse (Brustars) netwerk GGKJ.
 ADHD: na het beëindigen van de apart gesubsidieerde opdracht van de provinciale ADHDreferentiepersonen, werd er toch nog verder samengewerkt om de webtool www.ADHD-traject.be up to
date te houden en om in de Hoge Gezondheidsraad te werken aan Belgische richtlijnen voor de diagnose
en behandeling van ADHD
 Infant Mental Health en peripartale psychiatrie: via de crosslinkreferentiepersoon werd samengewerkt in
de Vlaamse implementatiegroep, onder voorzitterschap van RADAR (Oost-Vlaanderen) aan een handleiding
(ed. Nicole Vliegen en Yannick Verhaest) voor de training van eerstelijnsmedwerkers in hun begeleiding van
jonge kinderen
 Transitieleeftijd: het onderzoeksproject kaderend in de Vlaamse Leerstoel aan de KU Leuven (NWC MD is
hiervan copromotor) wordt in samenwerking met de NWC uitgerold
 Programmatie: via de werkgroep Programmatie van de COMGGKJ wordt met vertegenwoordigers van
Vlaamse en Waalse netwerken samengewerkt om hiaten in de programmatie van de zorgverlening in kaart
te brengen
 Wisselleren: de crosslinkreferentiepersonen organiseren samen intersectoraal en interprovinciaal
wisselleren
 Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherapie: samen met de andere netwerken werden
opmerkelijk veel bijdragen aan het 2-jaarlijks congres geleverd, dat via de Leuvense thuisbasis het
netwerken als hoofdthema had gekozen
 Casusoverleg: indien nodig wordt samenwerking op casusniveau tussen NWC van verschillende provincies
besproken. Dit gebeurt voor jongeren die aan de provinciegrenzen wonen en/of voor jongeren die niet
kunnen /willen opgevangen worden in de eigen provinciale verzieningen
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Via verschillende fora wordt er voortdurend aan kruisbestuiving gedaan tussen de verschillende GGKJ-netwerken.
Nog maar te denken aan :
 het gezamenlijk overleg met alle collega’s NWC waar goede praktijken en knelpunten met elkaar worden
besproken
 het overleg tussen de Vlaamse NWC waar alle netwerkinformatie onderling wordt uitgewisseld (o.a.
invulling van programma’s, functieprofielen, manieren van aanpak, gezamenlijke thema’s, hoe omgaan met
Coronavirus Covid-19, …)
 de intervisiemomenten op het niveau van de programma’s: de mobiele crisismedewerkers, de mobiele
caremedewerkers, het casemanagement, de crosslinkverantwoordelijken.
 de intervisiemomenten tussen de NWC
 de samenkomsten van de NWKP

f.

Wat is praktisch afgesproken met het netwerk geestelijke gezondheid voor volwassenen (107netwerk) wiens werkingsgebied (deels) overlapt met het GGKJ-netwerk teneinde de
continuïteit van zorgtrajecten van jongeren vanaf 16 jaar tot jongvolwassenen van 23 jaar te
optimaliseren? Hoe werden deze afspraken vastgelegd? Hoe kunnen ze worden
geraadpleegd?




ICOV (Intercoördinatorenoverleg) is een systematisch overlegmoment met de NWC van de netwerken
volwassenen SaVHa en Diletti dat 2-maandelijks plaatsvindt, ook in aanwezigheid van de VLOGG-antenne en
de NWC van het netwerk Internering
Praktische afspraken vooral in functie van crisiswerk:
o Specifiek werd afgesproken dat:









g.
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de mobiele (crisis)teams K&J preferentieel alle vragen tot 18 jaar behartigen, gezien dit ook
de limietleeftijd is voor het CMP
 de 18+ jongvolwassenen door de mobiele teams VP worden opgenomen.
 echter, op elk moment is wederzijds overleg mogelijk om maatwerk te bieden, mocht dat
nodig zijn. Hiervoor streven we naar referentiepersonen in de wederzijdse teams voor de
andere doelgroep.
 deze afspraak werd mondeling gemaakt; ze staat niet gebeiteld
Er is weliswaar een groot aanbod voor jongeren in de transitieleeftijd in de regio, maar voorlopig is er weinig
coördinatie of afstemming. Zo is er ook weinig (zorg voor) continuïteit. We stellen ook vast dat er heel
verschillende visies leven op de wijze waarop het aanbod zich zou moeten (her)organiseren tussen de
aanbieders van volwassenenzorg en die van jongerenzorg. Waar de eersten vooral een categoriaal aanbod
uitbouwden zijn de jeugdpsychiaters vooral op zoek naar mogelijkheden voor een generiek aanbod (zie
visietekst in bijlage 5). We hopen dat de leerstoel enerzijds en de aandacht voor transitiezorg via het VLOGG
en het steunpunt anderzijds tot een betere integratie kunnen leiden. In de bijlage wordt het aanbod in kaart
gebracht en worden een aantal aandachtspunten voor de toekomst uitgewerkt.
In de Werkgroep Jongvolwassenen wordt provinciaal samen gedacht met de netwerken YUNECO en IROJ in
functie van het creëren van meer zorgcontinuïteit voor de doelgroep. Sinds kort nemen ook de operationele
coördinatoren van Diletti deel. (met streven tot het installeren van referentiepersonen Transitiezorg).
Strategisch plan: een van de prioriteiten in het strategisch beleid 2020 is het werken aan meer continuïteit
via warme overdracht. We gaan er van uit dat we hierbij ook heel specifiek inzetten op de transitieleeftijd.
Via de creatie van concrete warme overdracht voor elke jongere hopen we de gescheiden werelden van de
jeugdzorg en de volwassenenzorg dichter bij elkaar te brengen.

Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk de actuele stand van zaken m.b.t. de operationalisering
van het programma vroegdetectie en -interventie (Connect). Welke doelstellingen worden er
in 2020 vooropgesteld?
OPERATIONALISERING
De operationalisering van het programma Connect verliep grotendeels zoals oorspronkelijk gepland:
 De vroegere VDIP-werking, die inkantelde in YUNECO Connect kreeg een bredere opdracht (“risicovol
gedrag en context voor EPA4, waarbij nog niet aan een diagnostisch niveau is voldaan” in de plaats van
enkel risico voor psychose) voor een jongere doelgroep (14-23 jaar i.p.v. voordien 18-34 jaar). Dit had een
aantal personeelsbewegingen in/uit tot gevolg.
 Aan de sturingsgroep Connect nemen alle YUNECO Connect-medewerkers deel, samen met de NWC, de
referentiefunctie en sinds kort ook de eerstelijnspsychologen (ELP) verbonden aan de regionale netwerken
1G1P. Ook het Mobiel team Vrint van UPC KU Leuven (NW Diletti) wordt hier als volwaardige partner
betrokken gezien hun specifieke aanbod m.b.t. vroegdetectie en vroeginterventie van psychose in de regio
Leuven/Hageland.
 Anders dan voorzien, maar zeker een duidelijke meerwaarde is de specifieke en nauwe betrokkenheid van
de CGG in dit programma. Zij vormen een sterk verbindingsplatform tussen de regionale samenwerkingsverbanden 1G1P op de eerste lijn en het programma Connect.

4

EPA = Ernstige Psychiatrische Aandoeningen

Psy



19

Een Referentiefunctie Connect werd geïnstalleerd, gelieerd aan het programma Crosslink. Takenpakket:
o Oprichten van een kenniskring VD-VI, die verbinding maakt en kennisdeling nastreeft tussen
alle initiatieven VD-VI in de provincie
o Promotie van valide vroegdetectietools bij 0de en 1ste lijn gezondheidszorg en niet-GGZ
sectoren en van e-learning en zelfhulpmodules.
o Contactpersoon voor alle preventieactoren (LOGO, preventiewerkers, VAD, VLESP, ViGeZ,…) en
voor de ELZ (eerstelijnsgezondheidszones).
o Consultfunctie t.a.v. de 0de en 1ste lijn gezondheidszorg en niet-GGZ sectoren ter uitklaring van
pluis/niet-pluis en toeleiding naar het meer specifieke VD-VI aanbod.
o Eerstelijnsintervisie voor CLB-medewerkers en zorgcoördinatoren in navolging van de opleiding
‘schooluitval en psychische kwetsbaarheid’.

Aanmeldingen verlopen via de YUNECO-website en het aanmeldingsformulier dat daar is te vinden. Op
verschillende plaatsen op de website werden links aangemaakt die potentiële verwijzers er naartoe leiden om
aanmeldingen zoveel mogelijk te faciliteren. Het programma is ook bekend gemaakt via wervende folders en
presentaties.
Wekelijks worden de nieuwe aanmeldingen in de teams besproken en die met een juiste indicatie worden
toegewezen. Verwijzers krijgen sowieso binnen de 14 dagen een antwoord op hun aanmelding, ook als ze buiten
de indicatiestelling valt of als er geen ruimte is om de casus op te nemen. Er wordt niet met een wachtlijst
gewerkt.In beide teams wordt de teamvergadering bijgewoond door een psychiater. In september 2020 is een
evaluatie gepland waarop de huidige werkwijze tegen het licht zal gehouden worden.

Vijf klinische teams zijn actief in het programma YUNECO Connect :

1.
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YUNECO Connect Halle-Vilvoorde
Doelgroepen:
 UHRS (jongeren 14-23jaar)
 Alcohol & Drugs
 Infants
 KOPP/KOAP
UHRS: YUNECO Connect UHRS Halle-Vilvoorde richt zich tot jongeren en jongvolwassenen van 14 t.e.m. 23 jaar,
die dreigen te decompenseren en/of vast te lopen op één of meerdere levensdomeinen (school, werk, gezin,
relaties, etc.) en waarbij men niet goed weet wat er aan de hand is en men zich zorgen maakt (niet pluis gevoel).
Binnen het zorgprogramma zijn er twee trajecten mogelijk:
 een kortdurend en intensief traject: de behandelduur van dit traject is maximum 3 maanden, met een
frequentie van minimum 1 en maximum 2 consultaties/week. Enkel in uitzonderlijke gevallen en mits
toestemming van het team, kan het traject verlengd worden met maximaal 3 maanden. Dit moet
steeds besproken worden op het aanmeldteam.
 een langdurig niet-intensief traject: de behandelduur van dit traject is maximum 12 maanden, met
een frequentie van maximum 1 consultatie/maand.
Enerzijds wordt betracht om de gevoeligheid en kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een psychologische
en/of psychiatrische problematiek in te schatten, anderzijds om door tijdig te interveniëren het risico op een
volledige decompensatie of volledig vastlopen te reduceren. Als jongeren zelf nog geen hulpvraag hebben, maar
de context stelt zich vragen, kan er evenzeer op het team beroep gedaan worden. Volgende elementen komen
vaak aan bod: samen zoeken naar manieren om te ontspannen, dagstructuur aanbrengen en terug actiever
worden, leren omgaan met moeilijke emoties, negatieve gedachten onderzoeken en kijken naar helpende
gedachten, bouwen aan zelfwaardegevoel. Naast het werk met de jongere wordt ook het het hele gezin
ondersteund om te zoeken naar de juiste houding t.a.v. de jongere (balans vinden om te steunen en autonomie
te laten). Er wordt steeds zorg op maat geleverd. Het aanbod is laagdrempelig en aanklampend met een
mogelijkheid tot mobiel werken.
VROEGINTERVENTIE ALCOHOL EN DRUGS
Deze werking richt zich op schoolgaande jongeren, over wie er zorgen zijn m.b.t. hun alcohol- en/of druggebruik.
Hulpverleners uit de eerste en tweede lijn en scholen kunnen beroep doen op deze advies- en liaisonfunctie. Er
kan telefonisch advies verleend worden of een kordurend ambulant traject aangeboden worden. We willen
hiermee bereiken dat er niet onnodig doorverwezen wordt naar gespecialiseerde zorg, waarbij cliënten onnodig
en langdurig op een wachtlijst moeten staan.

Telefonisch advies kan gaan over informatie omtrent de verdere aanpak van behandeling, evaluatie van de
noodzaak om al dan niet door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg, aanreiken van doorverwijsadressen,…. We
trachten hiermee voornamelijk de drempel rond hulpverlening van jongeren die drugs gebruiken te verlagen.
Het ambulant traject bestaat uit 6 sessies: intakegesprek met jongere en ouders, 3 individuele sessies met de
jongere (psycho-educatie druggebruik; inzicht in eigen gebruik; motiverend werken rond gecontroleerd gebruik),
oudergesprek (psycho-educatief) en afrondingsgesprek. Door deze vroegdetectie en –interventie wordt getracht
te voorkomen dat er een escalatie naar een daadwerkelijke drugverslaving of ernstig problematisch gebruik bij
deze jongeren ontstaat.
Groepsaanbod: op aanvraag kan er ook beroep gedaan worden op YUNECO Connect voor een groepsaanbod,
bestaande uit 2 à 3 sessies (ongeveer 1u30), voornamelijk psycho-educatief en informatief en het in kaart brengen
van het eigen gebruik (al dan niet met motivationeel werken naar verandering).
INFANTS
De YUNECO Connect – Infantwerking richt zich naar eerste- en tweedelijnshulpverleners die een pluis/niet-pluis
vraag hebben m.b.t. jonge kinderen met pre-, peri- en postnatale problematieken, waarbij de ouder-kind relatie
centraal staat. Ook hier betreft het enerzijds consulten en anderzijds de mogelijkheid om een kort traject op te
starten met het gezin in kwestie.
KOPP/KOAP
Dit aanbod richt zich tot het sensibiliseren van de medewerkers van CGG-Ahasverus die werken met volwassenen,
om aan de slag te gaan met de ‘Kindreflex’ met als doel elke hulpverlener in staat te stellen om
KOPP/KOAPhulpverlening aan te bieden bij ouders met een psychische kwetsbaarheid die kinderen opvoeden
(o.a. ouderrol bevragen, omgaan met verontrusting, …). Daarnaast wordt extra aandacht gericht op het werken
met KOPP/KOAP-jongeren en kinderen (o.a. wat dient men standaard te bevragen, welke psycho-educatie kan er
gebruikt worden, …).

21

2.

YUNECO Connect Leuven-Hageland
YUNECO Connect Leuven-Hageland werkt:
Outreachend: Connect LH is gevestigd in het CGG-VBO te Diest, maar kan zich verplaatsen over de 4 andere
vestigingen te Aarschot, Leuven, Kortenberg en Tienen, waardoor er een breed bereik is in de hele regio. Daarnaast
is er ook de mogelijkheid naar de context van de jongere te gaan: naar keuze aan huis, op school, naar het CLB, of
de huisartsenpraktijk,…
Aanklampend: jongeren worden niet zomaar losgelaten. Zo kan er met de context gewerkt worden als de jongere
in eerste instantie zelf niet wil komen, om zo op termijn een contact met de jongere/jongvolwassene zelf mogelijk
te maken. Ook wanneer een cliënt een aantal afspraken niet geweest is, blijven we actief contact opnemen.
Flexibel: naast de flexibiliteit omtrent locatie, zijn er ook andere manieren waarin Connect LH zich soepel opstelt:
zo is het steeds mogelijk om vertrouwensfiguren mee te brengen op gesprek, kunnen we mee gaan naar een
andere/nieuwe hulpverlener of -instantie en passen we tempo en modus aan aan de noden van de cliënt op dat
moment. De afwezigheid van een duidelijk afgebakende hulpvraag, vormt geen tegenindicatie voor Connect om
op te starten. Hierdoor bereiken we ook zorgmijders.
Ondersteunend aan verwijzers: CONNECT LH richt zich sterk naar zijn verwijzers. Dit toont zich in het mee
nadenken over een gepast aanbod indien een aanmelding niet weerhouden wordt. Daarnaast wordt steeds
geargumenteerd waarom een casus niet weerhouden wordt, zodat verwijzers mee een belangrijke signaalfunctie
kunnen opnemen en pluis/niet pluis leren differentiëren. Tot slot worden verwijzers (in de mate van het mogelijke
en met toestemming van de cliënt) goed op de hoogte gehouden van de interventies die worden opgestart.
Holdend en warm doorverwijzend indien nodig: als tijdens het proces van vroegdetectie/vroeginterventie toch
een indicatie tot reguliere diagnostiek of zorg duidelijk wordt, wordt de jongere zorgvuldig toegeleid met de
nodige aandacht voor continuïteit. Indien hij/zij hierbij op een wachtlijst belandt, blijft CONNECT LH op een
afgestemd ritme de cliënt vasthouden. Bij afronding bieden we de mogelijkheid om laagfrequent een aantal
gesprekken te plannen. Tijdens deze periode krijgen cliënten en hun context de boodschap dat ze CONNECT LH
steeds vlot kunnen bereiken (telefoon, gsm, mail).
Empowerend: Connect LH verbindt zich er toe cliënten niet nodeloos lang te begeleiden: zo kort als mogelijk, zo
lang als nodig. Hierdoor voelen cliënten zich weer in hun kracht gezet maar is er via de holding functie ook nog de
veiligheid om terug te keren en bij te tanken.

Evidence based: Connect LH laat zich inspireren door de handboeken van Braet & Bögels (Protocollaire
behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten), de VD-VI tools uit de YUNECO databank
en opleidingen: PrOP, Borderline kwetsbaarheid, werken met duplo) en wordt nieuwe kennis actief omgezet in de
praktijk.
3.

MaPa-werking van het Medisch-Sociaal OpvangCentrum (MSOC)
MaPa zet klassiek in op 5 pijlers: expliciet werken rond ouderschap, werken met KOPP/KOAP, intensieve perinatale
begeleiding, uitbreiden van het persoonlijk sociale en hulpverleningsnetwerk, vorming en coaching van andere
hulpverleners. In de gezinsbegeleiding ligt de focus van MaPa op het ‘sterker’ maken en ondersteunen van
druggebruikende ouders en hun kinderen. Zo wordt standaard een KOAP-gesprek aangeboden aan alle ouders.
Dat komt enerzijds ten goede van de kinderen doordat ouders hierdoor stappen zetten in hun herstelproces en
anderzijds is het preventief t.a.v. eventueel druggebruik bij de kinderen. Door de holistische visie van het MSOC,
waarin de impact van het druggebruik op de rol als ouder één van de prioriteiten is, scheppen we een kader waarin
vroegdetectie van risicosituaties mogelijk is. Een aantal vroeginterventietools kunnen dan ingezet worden: de
MaPa-box, Veerkrachtsessies, Kids-dag, …. 45% van de 570 nieuwe cliënten die zich in 2019 hebben aangemeld
bij het MSOC Vlaams-Brabant heeft één of meer kinderen. 80% van deze ouders kreeg een KOAP-aanbod; in 20 %
van de gevallen is dit thema niet aan de orde omwille van de specifieke situatie (langdurig druggebruik en geen
contact meer met kinderen, …). Voor zwangere druggebruikende moeders is er een specifiek aanbod en wordt
intensief samengewerkt met Pondo (een netwerk van hulpverleners uit Kind & Gezin, materniteit Gasthuisberg,
enz.).
De MaPa-verantwoordelijken scholen zichzelf voortdurend bij rond deze thema’s. Die opgedane kennis en
methodieken worden voortdurend geïmplementeerd in de werking. Daarnaast organiseren de medewerkers ook
vormingen voor andere hulpverleners, zodat zij op hun beurt ook met dit thema aan de slag kunnen en teams in
het omgaan met kinderen met gebruikende ouders versterken. Zij organiseren ook KOPP-groepjes binnen de regio.
Via de MaPa-werking wordt dus sterk geïnvesteerd in vroegdetectie van en vroeginterventie bij heel wat
risicojongeren.

4.

VROEGINTERVENTIE ALCOHOL EN DRUGS
In 2019 werd een laagdrempelig aanbod aan groepswerkingen en individuele interventies georganiseerd voor
jongeren die op een riskante manier alcohol of illegale drugs gebruiken:
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Drugdagprogramma
Twee reeksen van het 4-daags programma werden aangeboden in het PZ Alexianen te Tienen (mei (5 intakes – 3
deelnemers) / november (9 intakes – 4 deelnemers)). Het drugdagprogramma bestaat uit vier woensdagen met
een aansluitende oudergroep. Het betreft een multidiciplinair programma :
 Psycholoog (voorbereiden programma, vier dagen groep + aanbod oudergroep)
 Kinderpsychiater (intake, verwelkoming, teamvergadering)
 Creatieve therapeut die tijdens de vier dagen van het dagprogramma een sessie creatieve aanbiedt
 PMT therapeut – tijdens de vier dagen wordt ook een psychomotore therapie aangeboden
 1 opvoeder/begeleider (opvangen van de jongeren tijdens het dagprogramma)
 Maatschappelijk werker (instroom, contacten met verwijzers)
In mei vonden vier ouderavonden van anderhalf uur plaats. Van alle deelnemende jongeren was er minstens één
ouder aanwezig. In november vond slechts één ouderavond plaats met twee ouders. De overige ouders waren
niet te motiveren tot deelname.
Bij de evaluatie kwamen volgende positieve bemerkingen naar voor : ouders en jongeren werden zich meer
bewust van de gezondheidsrisico’s, jongeren stonden positief t.o.v. de psychoeducatie en apprecieerden de kans
die ze kregen om autonoom over hun gebruik na te denken, de inzet in een motivationeel proces naar verdere
hulpverlening werd als helpend ervaren door jongeren met een ernstigere problematiek, ouders vonden
erkenning en vermindering van schuldgevoelens. Het taboe werd doorbroken en de weg kon geopend worden
naar verdere hulpverlening.
Als knelpunten werden geformuleerd : hoogdrempeligheid van de organisatie in een psychiatrische kliniek
(praktische en psychische drempel), heterogeniteit van de groepssamenstelling (leeftijd, cognitief), inhoud al
gericht naar een iets verder gevorderd gebruik, aanwezigheid van minimaliserende ouders/jongeren beïnvloed de

groep negatief, moeilijke afstemming met de scholen uit de regio (onduidelijk drugbeleid, vrees voor imagoschade
van scholen), moeilijk te motiveren ouders.
Werkpunten : afstemming met de scholen over de juiste selectie van jongeren, positionering t.o.v. andere
initiatieven vroeginterventie in de regio, handvaten aanbieden aan eerste lijn voor betere inschatting van gebruik,
zoeken naar locatie voor extramuros aanbod, herhaling van bekendmaking zodat het aanbod voldoende gekend
is.
Ouderavond problematisch internet gebruik
Deze werd eenmalig (juli) georganiseerd als antwoord op de vele vragen rond problematisch internetgebruik en
gamen. De aanmelders waren voornamelijk bezorgde ouders en scholen.
Positieve bemerkingen : appreciatie van het initiatief, helpend om juiste probleeminschatting te maken, hlept om
tot gesprek te komen met de jongere, mogelijks eerste stap in het zoeken van hulp.
Knelpunten: een veel te beperkte opkomst, heterogene groep
Besluit en doelstellingen 2020
Het drugdagprogramma is inmiddels verankerd in het aanbod vanuit de K-dienst van het ziekenhuis. De
beschikbare middelen zullen in 2020 ingezet worden om mee te werken aan het ontwikkelen van een zorgpad
voor problematisch gamen.
5.
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VRINT
Vrint is een mobiel team, verbonden aan het UPC KU Leuven, dat sinds 10 jaar aan vroegdetectie en -interventie
doet bij adolescenten en jong-volwassenen met psychosegevoeligheid. Het team biedt een zorgcontinuïteit van
5 jaar volgens een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Het team heeft een psycholoog en enkele uren
kinderpsychiater die met jongeren werken. Sinds de opstart van YUNECO Connect neemt de psycholoog deel aan
de overlegmomenten. Zo kan de expertise tussen de VD-VI-teams doorstromen.
In de kijk van Vrint op het werken met psychose staat de relatie centraal. Het is in het belang van de jongere dat
deze kan blijven komen bij de hulpverlener met wie hij een vertrouwensband heeft. Naast eigen begeleiding, wil
Vrint nu meer investeren in het geven van ondersteuning aan reguliere hulpverleners.
Doelstellingen 2020
We beogen een doorgedreven uitwisselingsproject tussen Vrint en YUNECO Connect, waarbij de vaste psycholoog
van Vrint deeltijds zal doorschuiven naar Connect en één of meer Connectmedewerkers de taken in het Mobiele
Vrintteam zullen opnemen.
Tijdens deze projecttijd zal vooral ook opleiding voorzien worden voor het bredere netwerk. Een escalerend effect
bij de psychotische aandoeningen zit ook in de angst en onwetendheid die vaak aanwezig is bij de omgeving :
familie en vrienden maar ook hulpverlening. Opleiding en informatie helpen deze angsten weg te nemen. Het is
daarnaast ook een antwoord op de groeiende aanmeldingsdruk op het team. Door hulpverleners uit het netwerk
op te leiden, kunnen ze langer met de jongeren werken en hoeven ze misschien niet door te verwijzen.

SPECIFIEKE PROJECTEN IN DE SCHOOT VAN HET PROGRAMMA CONNECT
Databank VD-VI–tools (inclusief e-tools)
De referentiepersoon is gestart met de opmaak van een databank VD-VI. Hierin worden praktische tools zoals
signaallijsten, screeningsinstrumenten en interventiemodules voor VD-VI geïnventariseerd. Met deze methodieken
willen we de ultra-hoog risico situaties in een vroeg stadium lege artis detecteren en op een evidence-based manier
interveniëren. Er wordt extra aandacht geschonken aan zelfhulp en e-learning modules omdat ze hun werkzaamheid
en kosteneffectiviteit in een VD-VI context reeds bewezen hebben. Om ervoor te zorgen dat enkel gevalideerde VDVI tools en protocollen hun plaats krijgen in de databank vond er zoveel mogelijk overleg plaats tussen de
referentiepersoon en specialisten m.b.t. deze tools. Er werd vooral geïnvesteerd in opzoekwerk en literatuurstudie
teneinde een kwalitatieve oplijsting van vroegdetectie en vroeginterventietools en methodieken te bekomen.

Momenteel is de excellijst enkel beschikbaar voor de eigen medewerkers, maar we streven ernaar om dit overzicht
digitaal ter beschikking te stellen via het programma Crosslink. Wij zijn momenteel op zoek naar de nodige
ondersteuning om dit te verwezenlijken.
Samenwerking met YUNECO Crosslink
Er vindt op wekelijkse basis overleg plaats tussen de verantwoordelijke van het zorgprogramma YUNECO Crosslink
en de referentiepersoon van Connect. Het GGZ aanbod voor VD-VI in de provincie werd toegevoegd aan de psychewijzer, met extra aandacht voor de zelfhulp en e-learning modules.
Daarnaast wordt er samengewerkt aan een provinciaal opleidingspunt met aandacht voor de manier waarop de
VD-VI expertise zoveel mogelijk verspreid kan worden binnen de provincie.
VD-VI voor het jonge kind. In samenwerking met YUNECO Crosslink wordt er meegewerkt aan het ontwikkelen van
instrumenten VD-VI bij het jonge kind voor de 0de en 1e lijn. De aanzet werd hiervoor gegeven door RADAR (NW GG
K&J Oost-Vlaanderen samen met RINO Vlaanderen, KU Leuven en UGent. De referentiepersoon VD-VI en de
referentiepersoon Infants in Crosslink hielpen mee aan de focusgroepen om de VD-VI infant Mental Health Toolkit
op te stellen. Enkele VD-VI-medewerkers van Connect hebben zich inmiddels toegelegd op deze doelgroep en zullen
in de nabije toekomst ook de train-the-trainer opleiding volgen om de vroeginterventietool te verspreiden in de
eerste lijn.
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WG Gameverslaving
Gezien de grote vraag vanuit de partners m.b.t. deze problematiek werd in september 2019 de werkgroep
Gameverslaving opgericht door de referentiepersoon VD-VI samen met de Crosslink referentiepersoon Verslaving.
Doelstellingen 2020 :
 ‘Level up’ aanbieden: vroeginterventiemodule voor ouders van risicovolle of problematische gamers.
Aanbieden van train the trainer sessies
 Rebootkamp organiseren in zomervakantie in Vlaams-Brabant i.s.m. meerdere partners: project voor
jongeren die problematisch gamen, gesteund door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
 Hulpverlenersworkshop : werken met gameverslaving op basis van evidence based methodieken
 Zorgpad ‘Gameverslaving’ ontwikkelen. Eerste doelstelling : in kaart brengen van de bestaande
hulpverleningskanalen
Discovery Colleges
Na de lanceringsvergadering vanuit het Steunpunt GG m.b.t. de Discovery Colleges leek het ons een mooie kans om
een samenwerking tussen YUNECO Connect en Esperto (Crosslink) op te zetten om binnen Vlaams-Brabant een
dergelijk aanbod van en voor jongeren uit te bouwen. Een ervaringsdeskundige zal samen met een hulpverlener
thematische vormingen uitwerken en geven. Binnen het steunpunt GG werd projectmatig voor 2020 een
medewerker toegezegd die een halve dag per week gedurende een half jaar aan dit initiatief zal meewerken om bij
wijze van pilootproject de eerste discovery colleges samen uit te bouwen. De cursus zal dan ook opgenomen worden
in de centrale cursusbibliotheek van het Steunpunt (Academy Box) zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.

DOELSTELLINGEN YUNECO CONNECT 2020
Voor het programma YUNECO Connect worden volgende doelen gesteld voor 2020:
 Verdere integratie van de verschillende modules in het programma Connect, zodat ze minder
gefragmenteerd zijn en meer als een samenhangend geheel ervaren worden
 Openstellen van de VD-VI tools databank voor alle partners van YUNECO via het intranet en nadien ook
voor alle hulpverleners via de website
 Verbinding tussen alle ELP werkzaam in de provincie, met enerzijds generieke herkenbaarheid van hun
profiel en anderzijds duidelijke complementariteit in hun specifiek aanbod
 Doorstroom van de kennis en ervaring van de meer specifieke teams en programma’s (MaPa,
Vroeginterventie Alcohol & Drugs, Gameverslaving, VD-VI Infants,…)
 Uitbreiden van PONDO-werking naar regio Vilvoorde en Halle en kennisverspreiding PONDO in Vlaams
Expertisenetwerk Perinatale Psychiatrie






h.

Intensifiëring samenwerking met Werf 2 Jeugdhulp: Zorggarantie Jonge kind met inbreng van MaPaexpertise en GGZ-expertise in de zorgtafels
Kennis- en expertiseversterking van Eerste lijn:
o Train the trainer implementatie van de VD-VI Infant mental Health Toolkit via de Kenniskring IMH
o KOPP/KOAP train the trainer sessies voor eerste lijn: Preventiewerkers, Huizen van het Kind
o VD-VI eerste Psychose kennisoverdracht door VRINT met steun van Connect-Vlaams-Brabant
Uitwerking van de eerste Discovery college cursussen

Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk de actuele stand van zaken m.b.t. de operationalisering
van het programma gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
die in de jeugdhulp verblijven (YUNECO Caro)
OPERATIONALISERING
De operationalisering van het programma YUNECO CARO (CARE-Outreach) verliep zoals oorspronkelijk gepland.
Binnen dit programma worden 3 deelwerkingen voorzien: Caro-outreach, Caro-De Grubbe en Caro-ITER.
1. YUNECO Caro (Outreach)
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Zoals vooropgesteld in het programma, biedt het Caro-Outreach team 4 typemodules aan voor jongeren die
verblijven in residentiële voorzieningen van de Jeugdhulp. In de eerste fase verkozen we om te werken met 9
proeftuinen (samen goed voor 296 verblijfplaatsen) waar we het aanbod proactief zouden promoten en die zich
engageerden tot het geven van feedback in de werkgroep Caro, om tot een optimalisatie van het programma te
komen. Andere voorzieningen uit Vlaams Brabant kunnen echter evenzeer een aanmelding doen. Alle aanvragen
verliepen langs de Intersectorale toegangspoort (ITP), waarmee ook intensief werd afgestemd over de werkwijze
en de uitwisseling van de nodige aanmeldingsinformatie. De opvolggroep kwam inmiddels al een drietal keer samen
en een eerste tussentijds evaluatieverslag werd opgemaakt.
Opstart : Begin oktober 2019 kon het CARO-outreach team van start gaan. Het outreachteam deelt haar standplaats
met medewerkers van de mobiele teams Crisis & Care, gesitueerd in één van de
proeftuinvoorzieningen, zodat automatisch uitwisseling tot stand komt. Met de ITP werd
afgesproken dat er steeds eerst een consult zou plaatsvinden, waarbij verdere noden
zouden uitgeklaard worden. Een beknopt aanmeldingsformulier werd ter beschikking
gesteld en de arts van Caro-outreach kreeg toegang tot de cliëntinformatie. Aanvankelijk
kwamen de verwijzingen moeizaam op gang, zodat al snel uitgebreid kon worden naar
een meer intensief aanbod bij de aangemelde jongeren. Alle proeftuinen werden ter
plaatse bezocht om het programma kenbaar te maken. Dit bleek onvoldoende om de
individuele medewerkers, die de stap naar verwijzing moeten zetten, over de drempel
te helpen. http://YUNECO.be/images/Flyer/YUNECO_Caro_VBB_Flyer_DRUK.pdf):
Flyers werden ontwikkeld en het CARO-team nodigde zichzelf uit op zoveel mogelijk
teamvergaderingen. In specifieke settings gingen zij gewoon aanwezig zijn in de
leefgroep, zodat de jongeren hen rechtstreeks konden aanspreken en in andere settings
werden vaste aanwezigheidsmomenten afgesproken zodat consulten konden ingeboekt
worden. Zo nam de bekendheid gradueel toe en steeg het aantal hulpvragen.
Evaluatie na 6 maanden: Over het verloop van het eerste half jaar werden 36 jongeren gezien en werden 93
modules aangeboden. Alle leeftijden kwamen aan bod, met een duidelijk overwicht van tieners en adolescenten.

Leeftijden
0 > 6j
7 > 12j
12 > 18j

8%

22%

70%

Meest voorkomende aanmeldingsklachten :
 Gedragsmoeilijkheden
 Hechtingsdynamieken in relatie tot het team
 PTSS-klachten moeilijker combineerbaar met drukke leefgroep: nood aan rust, nabijheid en
sensitiviteit.
 Bevreemdend gedrag en psychotische klachten
Onderstaande woordwolk werd opgemaakt op basis van de feedback vanuit de proeftuinen :
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Volgende modules werden aangeboden :
 47 consulten met jongeren: contacten met de jongere en eventueel de context om uit te klaren wie er
waarover ongerust is en/of een hulpvraag heeft, of er een indicatie is tot verdere diagnostiek en/of
behandeling, of de jongere en het team hiertoe bereid zijn en/of gemotiveerd kunnen worden. Hierbij
wordt telkens een advies tot verder zorgtraject uitgezet en besproken. Elk advies wordt opgesteld in
overleg met de jongere en de context.
 10 teamconsulten: samen met het team wordt gekeken naar de jongere(n) en de interacties die in het
team teweeggebracht worden en wordt getracht die anders te begrijpen. Dit kan op het niveau van één
specifieke jongere of in functie van casusoverschrijdende thema’s.
 1 diagnostische module: beeldvorming via klinische consultaties, vragenlijsten en neuropsychologische
testing, van krachten en moeilijkheden, inclusief eventuele psychische/psychiatrische kwetsbaarheden.
 25 behandelmodules: een veranderingsgerichte aanpak, rekeninghoudend met de mogelijkheden van de
jongere, zijn gezin en het team, die zij zelf zien zitten.
 10 externe overlegtafels: participatie aan netwerktafels vanuit GGZ-expertise in functie van het zoeken
naar oplossingen voor dreigend vastlopen van trajecten.
Vanuit de wederzijdse kennismaking met leefgroepen ontstond een duidelijk zicht op mogelijke vragen en een
mogelijk aanbod. Er werd gekozen voor een flexibele inzet van het YUNECO Caro team, mede bepaald door de
doelgroep van de proeftuin. Gezien het om een opstartfase van het project ging, werd ervoor gekozen om op
deze manier van verschillende manieren van samenwerken te proeven.
Praktische organisatie en knelpunten :
De patiëntgegevens van YUNECO Caro worden opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier IDD (via UPC KU
Leuven, campus Kortenberg). De proeftuin krijgt steeds een kort verslag van het consult met de verdere planning.

Bij lange of intensieve trajecten is er ook een afsluitend verslag. Tot op heden werd nog niet met nomenclatuur
gewerkt, omdat voor alle voorzieningen een toestemming voor facturatie via derde-betalers-systeem moest worden
aangevraagd. Deze gegevens moeten gekoppeld worden aan het IDD. Door de Corona-uitbraak heeft het uitwerken
van deze procedure voorlopig nog niet plaatsgevonden.
Er is een wekelijkse teamvergadering en driewekelijks is er een intervisiemoment voorzien met het hele team, met
een kinderpsychiater die jarenlange ervaring opbouwde in het ondersteunen van voorzieningen Jongerenwelzijn. Er
werden ook contacten gelegd met de outreachprojecten in de andere provincies.
De proeftuinwerkgroep kwam drie maal samen.
Samenvatting van de evaluatie :
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Actiepunten voor 2020 :
1.

2.
3.

4.

Aanbieden van vaste afspraakmomenten op regelmatige basis: Vanuit de positieve feedback omtrent
bereikbaarheid en proactieve benadering rond een casus wordt verder ingezet op vaste afspraakmomenten in
de voorzieningen. Het is de gezamenlijke ervaring van het Caro-team en de proeftuinen dat er tijdens deze vaste
afspraakmomenten ook ruimte komt voor minder dringende vragen, waarbij secundaire preventie mogelijk is.
Daarnaast bevordert het ook het informele contact met begeleiders en jongeren, wat op zich weer
drempelverlagend werkt.
Aanbod van Yuneco Caro bekendmaken buiten de proeftuinen
Verdere uitwerking van de module behandeling: het Caro team richt zich daarbij vooral naar jongeren voor wie
het reguliere aanbod een te hoge drempel geeft (bijvoorbeeld door stigma en vermijding). Het team zal op basis
van proefervaringen zo goed moglijk expliciteren wat zinvolle invullingen zijn voor de jongeren.
Afbakening t.o.v. het regulier diagnostisch en therapeutisch aanbod : we willen expliciteren wanneer het
nodig/nuttig is om gebruik te maken van het bestaande aanbod bij de netwerkpartners, versus wanneer het
voordeel is om het Caro team in te zetten, opdat de onduidelijkheid die daarover nu leeft bij de voorzieningen
kan afnemen. YUNECO Caro stemt hierbij zijn identiteit af op de noden en verwachtingen die er zijn en op de
eigen mogelijkheden.

5.

6.

2.
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Yuneco Caro als brugfunctie tussen actoren en sectoren: het team heeft het voorrecht om veel verschillende
leefgroepen en werkingen te leren kennen en de verbinding te maken tussen voorzieningen Jeugdhulp en de
Geestelijke Gezondheidszorg. We zien het dan ook als een opportuniteit om good practices vanuit alle actoren
en sectoren met elkaar te delen en verbinding te creëren.
Verdere uitrol van de brieven van VOORZIENinG GZ : omdat sommige thema’s regelmatig terugkwamen in de
vragen van de verschillende organisaties, werd gestart met psychoeducatieve brieven. Een eerste ging over het
omgaan met angstklachten ; de tweede ging over zelfzorg in Covidtijden.
YUNECO Caro ITER (zie ook bijlage 6)

Via YUNECO Caro I.T.E.R. willen we tegemoetkomen aan de specifieke vragen vanuit residentiële voorzieningen
jeugdhulp naar ondersteuning op het vlak van seksualiteit bij jongeren, seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of
verontrustend seksueel gedrag. We werken aan deze doelstelling a.d.h.v.:
1. Consult : casusgebonden aanbod, telefonisch of in de voorziening
2. Aanmaak van protocollen en draaiboeken (niet-casus gebonden aanbod):
 Omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen leefgroepen/voorzieningen
 Veiligheid installeren binnen leefgroepen/voorzieningen op het vlak van primaire preventie (seksuele
voorlichting), secundaire preventie (veiligheidsmaatregelen in risicosituaties) en tertiaire preventie
(hervalvoorkoming)
 Specifieke aandacht voor:
o jongeren met een verstandelijke beperking en/of socio-emotionele achterstand
o adolescente meisjes
 Implementatie van de draaiboeken binnen voorzieningen (zowel casus-gebonden als niet-casusgebonden)
3. Aanwezigheid bij netwerkoverlegmomenten vanuit deze expertisefunctie (zowel casus-gebonden als niet
casus-gebonden)
In 2019 werden de consultfunctie en het bijwonen van netwerkoverleg reeds aangeboden. Aanmeldingen
gebeuren via telefoon of mail naar ITER (jongerenwerking@iter-hulp.be).
Er werd een start gemaakt met het uitwerken van de protocollen :
 Een literatuurstudie werd opgezet, met als doel de recente wetenschappelijke inzichten op te lijsten
 Een bevraging van jongeren en ouders binnen I.T.E.R. en een bevraging van de verschillende voorzieningen
binnen de regio, werden georganiseerd om de noden van de betrokken partijen te inventariseren en de
vraagstelling aan te scherpen.
 Gezien Sensoa het raamwerk seksualiteit herwerkt naar de integriteitstool waarbinnen er allicht
overlappende inhoud met bovenstaande protocollen zou zijn, werd ervoor gekozen om samen te werken.
3.

YUNECO Caro De GRUBBE

De outreachfunctie naar de Gemeenschapsinstelling (GI) De Grubbe werd volledig afgestemd op de specifieke
oriëntatieopdracht die de GI De Grubbe binnen het nieuwe jeugdsanctierecht zal toegewezen krijgen. In de nabije
toekomst zullen alle jongeren waarvoor de jeugdrechter een mogelijke uitspraak tot opname in een gesloten
instelling zal doen, eerst tijdelijk in De Grubbe opgenomen worden ter oriëntatie. Dit zal gebeuren in 2 fasen :
1. Initiële risicotaxatie (10 dagen): via studie van de voorgeschiedenis, initiële kennismaking met en
observatie van de jongere en relatiegroei in deze korte periode, screeningstesten en oriënterende
gesprekken, wordt een eerste risicotaxatie aangeleverd door de psychosociale dienst met als mogelijke
adviezen:
i. Advies tegen geslotenheid, waarna de jongere De Grubbe kan verlaten als de jeugdrechter dit
advies opvolgt
ii. Advies tot verder onderzoek, waarna de jongere bijkomend nog 20 dagen in de Grubbe zal
blijven, als de jeugdrechter dit advies volgt
In deze fase wordt elke jongere kort gezien door de jeugdpsychiater van Caro De Grubbe om eventuele
acute noden tot zorg te detecteren en om bij te dragen aan de initiële risicotaxatie.

2.

Verdiepende risicotaxatie (einde na 4 weken): een meer uitgebreid onderzoek met delictanalyse/
criminogenese, responsiviteit, sterktes en zwaktes, prosociaal levensplan, PCL-R, persoonlijkheidsonderzoek, enz.
In deze fase schatten we dat ongeveer 20% een meer uitgebreid jeugdpsychiatrisch onderzoek nodig zal
hebben. Het doel hier is om uit te maken of de jongere nood heeft aan (forensische) jeugdpsychiatrische
zorg.
Naast deze 2 modules, krijgen jongeren ook psychische/psychiatrische hulp tijdens hun verblijf indien dit nodig
mocht blijken (bv. medicatie-opvolging, acute emotiedisregulatie die niet reageert op de-escalerende nabijheid,
psychose, suïcidaliteit, enz.) Daarvoor werd een extra behandelmodule voorzien.
Tenslotte werd ook de afspraak gemaakt, dat indien nodig, De Grubbe een beroep kan doen op een crisisopname
of de for-K-crisisbedden in het UPC KU Leuven. Het outreachteam De Grubbe zal de inschatting van de noodzaak
mee maken.
In 2018 en tot 1.05.2019 werd dit aanbod voorzien vanuit een enveloppefinanciering aan het UPC-KU Leuven.
Deze werking en de ervaring en expertise konden indalen in het huidige YUNECO Caro De Grubbe team.
Momenteel verkeert De Grubbe in een overgangsperiode op weg naar de nieuwe opdracht, waarbij ook het
aantal jongeren dat opgenomen zal worden in de Grubbe zal verdubbelen. De huidige Caro equippe screent
intussen toch al alle jongeren van Everberg en werkte onderzoeksprotocollen uit voor de toekomstige opdracht,
die nu al toegepast worden op de jongeren die er verblijven.
In 2019 werden 225 jongeren multidisciplinair gezien door het CARO-Grubbe-team (jeugdpsychiater en
psycholoog). Alle jongeren die langer dan vijf dagen in de Grubbe verbleven werden kinderpsychiatrisch
gescreend. 182 van deze 225 waren contacten voor initiële risicotaxatie. 33 jongeren werden verdiepend gezien.
Daarnaast vonden nog 35 therapeutische sessies met enkel de psychologe plaats.
Voor de screeningsmodule werkte het outreachteam De Grubbe het afgelopen jaar onderzoeksprotocollen uit in
functie van de toekomstige opdracht en paste deze reeds toe op de jongeren die er verbleven. Daarnaast werd
een diagnostische testbatterij samengesteld en gebruikt op indicatie. Zo nodig werden jongeren door het
outreachteam kinderpsychiatrisch georiënteerd. In het kader van de behandelingsmodule gaf het outreachteam
psycho-educatie en werd er motivationeel gewerkt. Medicamenteuze behandeling en kortdurende begeleiding
rond een specifieke hulpvraag behoorden hier ook toe. Gezien toekomstige verwijzingen vanuit de Grubbe naar
For-K-units kunnen georiënteerd worden bracht het outreahteam een werkbezoek aan De Patio te Kortrijk om
wederzijds kennis te maken en de werking op elkaar af te stemmen. In de toekomst worden ook werkbezoeken
gepland aan de andere For-Ks.

29

i. Welke afspraken zijn er gemaakt over de toeleiding van de zorgvragen in het kader van de
samenwerking met de gemeenschapsinstellingen en andere stakeholders bij de ontwikkeling
van het programma gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die
in de jeugdhulp verblijven?



4.

YUNECO Caro: alle aanmeldingen worden toegeleid via de ITP
YUNECO Caro De Grubbe: alle aanmeldingen worden toegeleid via de psychosociale dienst van de Grubbe

Goede praktijken

a. Geef een overzicht van innoverende praktijken die door het netwerk werden uitgewerkt of die
momenteel worden uitgewerk
Alle onderdelen in de tekst in oranje omkaderd, omvatten ons inziens innovatieve praktijken. We sommen ze hier nog
eens op, maar verwijzen voor hun toelichting naar de desbetreffende tekstdelen.





Werkgroep Tools
Voorstelling van YUNECO aan de Health Coordination Committee of North Denmark
Gezamenlijke vergadering IROJ – Stuurgroep YUNECO
Voorzitterschap IROJ door Netwerkcoördinator YUNECO




















Organisatie van een jeugdhulpverleningsmarkt Vlaams-Brabant
Struktureel overleg jongeren met een justitieel statuut
Lidmaatschap van het pilootproject Zorgplatform Halle-Vilvoorde
Werkgroep Visie-ontwikkeling Complexe zorgverleningstrajecten
IDEWE-vorming ‘Relationeel leidinggeven in zijn context’
De Psychewijzer die subsidiariteit en getrapte zorg promoot
Instroomkaart crisisopnames
Dagelijkse briefing beschikbare crisisbedden
Crisisholdingfunctie – crisisondersteuner via crisisflexbudget binnen het programma YUNECO Crisis
Netwerkforum 2019 toetsing Strategisch Plan a.d.h.v. een stellingenspel
Beleidsplan IROJ en Strategisch plan YUNECO op elkaar leggen
Holding en warme overdracht als kernprincipes van zorgcontinuïteit
VD-VI-tools databank
Workshop ESPERTO: “De ideale hulpverlener”
Opmaak discovery colleges door Esperto i.s.m. Vlaams Steunpunt GGZ
VOORZIENinG GZ: psycho-educatieve brieven aan de residentiële jeugdhulp
YUNECO Caro ITER: outreach in functie van sexueel overschrijdend gedrag
YUNECO Caro De Grubbe: outreach in functie van forensisch-psychiatrische risicotaxatie

Bijkomende innovatieve praktijken die ontwikkeld werden lichten we hieronder toe:
1. YUNECO COMMUNICATIETOOLS
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Allerlei bijkomende communicatietools voor intern
en extern gebruik werden gekoppeld aan de website.
Dat geeft als extra voordeel dat iedereen ook
voortdurend via de website passeert en daar dan ook
regelmatig op surft.


Digitale fora
Alle netwerkpartners die deelnemen aan
specifieke werkgroepen of kenniskringen
kunnen terecht op digitale fora met meerdere
communicatietools:
o Databank van de verslagen
o Chatbox om onderling van gedachten
te wisselen over de thema’s van de
werkgroep
o Databank van literatuur en teksten en ppt’s van vormingen
Deze fora zijn toegankelijk via de website, op uitnodiging voor de leden van de werkgroepen
Ook het Beheerscomité, de Stuurgroep en de structurele werkgroepen (financiële en operationele werkgroep)
communiceren via hun eigen forum.



Het YUNECO intranet
Voor de medewerkers van YUNECO werd een
digitaal platform gecreëerd, waarop alle informatie
die hen aanbelangt, gedeeld wordt:
o Personeelszaken
o Beleidsdocumenten
o VTO-beleid
o Aanvraagformulieren
o Draaiboeken en handleidingen
o Bibliotheek
Medewerkers worden via het intranet ook
toegeleid naar de juiste personen en specifieke
bepalingen per werkgever.
Ook alle teams vinden er hun eigen webstek.Daar
bewaren ze de teamspecifieke documenten zoals hun draaiboeken, flyers, enz. Elk team heeft er ook een forum
waarlangs intern gecommuniceerd kan worden.
Via de Home-functie kunnen kleine en grote interne nieuwsberichten verspreid worden en geeft een agenda een
overzicht van alle vergaderingen en/of relevante vormingen of activiteiten. Een ‘wie is wie’ functie leidt naar de
foto-databank met coördinaten van alle medewerkers.
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Nieuwsbrieven
Sinds april 2019 worden de netwerkpartners en alle andere geïnteresseerden driemaandelijks van alle activiteiten
en evoluties op de hoogte gebracht via de YUNECO nieuwsbrief. Telkens wordt ook een programma uitgebreider
toegelicht. In de nieuwsflash delen we kortere berichten. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de
website: http://YUNECO.be/nieuwsbrief
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2.

DE CONSULTDESK
Om vlot ad-hoc advies van GG-experten aan eerstelijns werkers in de jeugdhulp te kunnen aanreiken werd de
reeds bestaande Consultdesk voor volwassenen uitgebreid met experten kinder- en jeugdGGZ na een grondige
gezamenlijke facelift. Vragen kunnen per mail of telefonisch (van maandag tot donderdag tussen 10-13u) gesteld
worden via de frontdesk en worden vervolgens aan een expert ter zake gedispatcht, die een antwoord aanlevert
binnen de 48u via de modaliteit die de aanvrager heeft gekozen (telefoon of mail). Een overzicht van wat de
Consultdesk betekende voor de hulpverleners in 2019 in bijlage 7. http://YUNECO.be/YUNECOcrosslink/consultdesk

3.

ESPERTO
Het initiatief Esperto is drie jaar geleden gestart op een
spierwitte pagina in een al even wit boek. Een kleine groep
jong-volwassenen die zich nu buigt over de vraagstukken
m.b.t. inzet van ervaringsdeskundigen (ED) voor jongeren
met een psychische kwetsbaarheid. Ze kregen hierdoor de
kans om samen met jongeren hun eigen verhaal te schrijven
in een participatief proces.
Snel groeide een aantal herstelbevorderende en
versterkende initiatieven en kregen ze vanuit andere
netwerken
adviesvragen
hoe
participatie
en
ervaringsdeskundigheid bij kinderen en jongeren in de GGZ vorm kan gegeven worden.
Een nauwe samenwerking met Cachet vzw is ontstaan. Een eerste cursus voor een Discovery College ligt klaar en
het Vlaams Steunpunt GGZ zegde tijdelijke structurele medewerking toe om dit verder te ontwikkelen zodat het
ook breder inzetbaar wordt. Esperto werkt samen met de ED’s een kader uit om de ervaringen in te zetten op een
micro- en mesoniveau. Een vertegenwoordiger van Esperto is lid van de Stuurgroep YUNECO. Onderling hebben
zij contact via social media en installeerden ze een Faceboek pagina en een Instagramaccount. Esperto vult ook
een eigen rubriek in in de nieuwsbrief van YUNECO.
Een bachelorstudente van de UCLL (Sociale Readaptatieweten-schappen) deed haar Bachelorproef over Esperto :
« Het inzetten van eigen GGZ-ervaringen. Een onderzoek naar hoe YUNECO zijn ESPERTO-leden hierin kan
ondersteunen.
Een gedurfde ontmoetingsavond met hulpverleners, daagde hen uit om samen met de Espertoleden op zoek te
gaan naar de wezenlijke kenmerken van « de ideale hulpverlener » (zie bijlage 8).

4.

VLAAMS CONGRES KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE
Het congres op 16 & 17 september 2019 was weliswaar een organisatie van de Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie
van het UPC KU Leuven en faculteit Psychologie en
Pedagogische wetenschappen van de KUL, maar was sterk
geïnspireerd door de netwerking binnen YUNECO. Onder
de titel « Samenwerken !? Samen werken !? » was
netwerking een centraal thema. De verschillende teams en
samenwerkingsverbanden binnen YUNECO en Esperto
brachten unieke en gesmaakte bijdragen op het congres.
Symposia :
 « Persoonlijke netwerken »
 « Let’s do (skip the don’t) over positieve ervaringen
met netwerking »
 Persoonlijke bijdragen :
 « Kidsdag KOAP, een hele dag aan de slag met KOAP
om hun Veerkracht te versterken! »
 « PONDO,
Perinataal
Ondersteuningsnetwerk
Druggebruikende Ouders «
 « De ideale hulpverlener, door de ogen van de
jongeren »
Workshops :
 « Aanklampende zorg voor complexe situaties »
 « Suicidedreiging en Sexueel Overschrijdend Gedrag »
 « Omgaan met agressie bij ASS en Verstandelijke
beperking »
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5.

DE OPLEIDINGSMARKT
Binnen YUNECO Crosslink wordt gewerkt aan een innovatief kennisuitwisselingsplatform. De
Crosslinkreferentiepersoon verzamelt er vraag en aanbod aan kennisdeling. Ze verzamelt de namen van
hulpverleners in de provincie die binnen het kader van YUNECO opleidingsmomenten willen aanbieden, enerzijds,
en van instanties en teams die zich specifiek in iets willen bijscholen anderzijds, om een zo goed mogelijke match
te maken.

6.

SCHIPBREUKELINGEN : NETWERK BEVEILIGEND AANBOD VLAAMS-BRABANT/BRUSSEL
In het kader van de oproep « Beveiligend verblijf » van de Vlaamse overheid, ontstond, mede vanuit de YUNECOwerkgroep Jongeren met een Justitieel Statuut een samenwerkingsverband tussen partners GGZ en Jeugdhulp
om een innovatieve alternatieven uit te werken voor de doelgroep jongeren die uitstromen uit de GI, in de plaats
van verdere geslotenheid. Het voorstel werd voorlopig niet goedgekeurd onder de betreffende oproep, maar ligt
wel voor te verdere exploratie bij de overheid. Een verkorte versie van de aanvraag is te vinden in bijlage 9.

b. Wordt de herstelvisie geïmplementeerd binnen het netwerk? Zo nee, waarom niet? Wat zijn hierbij de
belemmerende en faciliterende factoren?
« Herstel» is een begrip dat vooral uit de psychiatrische zorg voor volwassenen met een chronische psychische of
psychiatrische kwetsbaarheid stamt. Er wordt daarbij betracht om cliënten met een psychische kwetsbaarheid een
hoopvol perspectief te bieden door
 hen de regie over hun leven inclusief hun herstelproces in eigen handen te geven
 aan te sluiten bij de mogelijkheden en krachten van de cliënt, zonder te veel te focussen op de beperkingen
die hun kwetsbaarheid met zich meebrengt
 te streven naar maximale participatie op alle levensdomeinen
 ervaringsdeskundigen in te schakelen in het herstelproces en in de hulpverlening (op micro-, meso- en
macroniveau)
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Bij kinderen en jongeren is uiteraard een aangepaste interpretatie van dit gedachtengoed noodzakelijk :
ontwikkelingsvisie (discovery) :
 Kinderen en jongeren bevinden zich nog in de fase van het ontstaan van psychische problemen wanneer de
transactionele psychopathogenese zich nog aan het voltrekken is. M.a.w. er kan vaak nog oorzakelijk worden
ingegrepen en dan mag men die kans niet laten voorbijgaan.
 Kinderen en jongeren kunnen – afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau – zeker de regie opnemen voor
delen van hun herstelproces, maar veelal is gedeelde verantwoordelijkheid nodig met steunende
volwassenen en/of hulpverleners in hun omgeving
 Kinderen en jongeren zijn nog in volle biopsychosociale ontwikkeling : er moet dus ook ingezet worden op
het creëren van een gezonde omgeving (nutritioneel, beweging, opvoeding, onderwijs, mediainvloed, enz.)
waarin hun volle potentieel kan ontwikkelen.
In het netwerk wordt vooral de participatieve component van de herstelvisie sterk intersectoraal gepromoot:
 Kinderen en jongeren krijgen een uiterst belangrijke stem in de vormgeving van hun hulpverleningsplan,
uiteraard steeds in het licht van « redelijke zorg » en optimale ontwikkelingskansen. Bij de opmaak van de
behandelplannen (zie o.a. programma Care) wordt dus
o sterk rekening gehouden met hun ontwikkelingsnoden, hun voorkeuren, hun argumenten, hun
motivatie, hun prioriteiten
o vertrokken vanuit hun krachten en mogelijkheden
o gekeken naar alle levensdomeinen waarin ontwikkelingsgerichte doelen worden omschreven
 Ervaringsdeskundigheid wordt voorlopig vooral ingezet op stuurgroepniveau om de beleidsmakers en de
netwerkpartners te sensibiliseren tot ontwikkelingsgerichte zorg en nog niet rechtstreeks als interventie naar
de jongeren of naar de ouders.
 Esperto ontwikkelt binnen YUNECO momenteel de eerste Discovery-cursussen i.s.m. het Vlaams Steunpunt
GGZ.
 Sinds kort neemt ook een ervarinsdeskundige ouder deel aan de stuurgroepvergaderingen (mesoniveau)
In het strategisch plan is het komen tot gezamenlijke regie op cliëntniveau een van de prioritaire doelstellingen :
 Het streven is dat zodra meerdere partners zijn betrokken bij 1 cliëntsysteem:
o er expliciet overlegd wordt wat de gezamenlijke en specifieke verantwoordelijkheden zijn
o op een vriendelijke en efficiënte wijze
o ieder de overeengekomen taken opneemt
 Yuneco sensibiliseert hierbij
o voor het belang van zo’n overleg
o voor het op de hoogte stellen van andere hulpverleners
 bij belangrijke beslissingen
 over wie wat doet en gedaan heeft
 voor het opstellen van een gezamenlijk behandelplan

c. Beschrijf hoe het netwerk staat tegenover de ontwikkeling en het gebruik van een geïndividualiseerd
hulpplan. Wordt een gemeenschappelijke tool gehanteerd? Zo ja, voeg deze toe en beschrijf. Zo nee,
beschrijf de totstandkoming van dergelijk plan.
Voor de jongeren in het programma Care wordt gewerkt met een gezamenlijk behandelplan, gezamenlijke
doelstellingen, gezamenlijke afspraken en to-do’s binnen het persoonlijk netwerk van de niet-professionele
contextleden en professionele hulpverleners, met inbegrip van de jongere en zijn gezin (wraparound). Het betreft dan
ook een plan voor het hele gezin. We willen graag experimenteren met elektronische tools als het Nederlandse
« Samen1plan », maar voelen heel wat schroom om dit in het licht van de GDPR-richtlijnen en wet op de Privacy toe
te passen.
In de werkgroep « tools » werd inmiddels ook het plan opgevat om organisatie-overstijgend en cliëntgericht te komen
tot het aanwenden van een digitale versie van een gedeeld vroegsignaliseringsplan, dat op maat van en met de jongere
wordt ingevuld en transponeerbaar is als app op de smartphone van de jongere, zodat die te allen tijde toegang heeft
en het plan ook met de jongere meegaat, ongeacht waar die zich bevindt. De bestaande apps zijn daarbij vaak teveel
toegespitst op suïcidepreventie i.p.v. breed toepasbaar. De moeilijkst te nemen horde bij de uitwerking is de
verscheidenheid aan digitale platforms waarop de Elektronische Patiëntendossiers zich bevinden, waardoor
koppelingen daarmee over de organisaties heen onmogelijk blijken.

In het strategisch plan is een van de prioriteiten de sensibilisering van alle partners in het netwerk om te komen tot
een onderhandeld (participatief) behandelplan, waarbij we ernaar streven dat elke partner in zijn procedures inschrijft
dat
 er altijd afstemming is tussen de vraag van de jongeren/ouders en het referentiekader van de
hulpverlener. Als die niet matchen, moet dit transparant besproken worden en moet toegewerkt worden
naar warme overdracht
 er altijd tot gezamenlijke gedeelde doelstellingen (in overleg met de jongere/ouders) moet gekomen
worden

d. Geef de initiatieven weer die door het netwerk worden genomen om de eerstelijnspartners te betrekken
bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk. Wat zijn hierbij de belemmerende en faciliterende
factoren? Beschrijf indien mogelijk een inspirerend succes.
Van bij aanvang werden eerstelijnspartners steeds uitgenodigd om te participeren aan het centrale orgaan van
YUNECO: de stuurgroep, aan de themawerkgroepen en aan de netwerkfora. Voor CLB en CAW is de GGnetwerkmaterie voldoende centraal op hun agenda om structureel aanwezig te zijn. Veel andere partners namen deel
aan de themawerkgroepen, maar hebben niet de mankracht om steeds aanwezig te zijn op de vaste vergaderingen.
Zij participeren vaak wel verder aan de netwerkfora.
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Successen:
 Structurele vertegenwoordiging van meerdere eerstelijnspartners in de SG: CLB-internetten afgevaardigde, CAW, LMN (huisartsen) Leuven.
Vertegenwoordiging van de LMN (Lokale multidisciplinaire netwerken) aan de Stuurgroep YUNECO. Via
onze partner Ann Li werd de verbinding gemaakt met alle LMN binnen Vlaams-Brabant en gebeurde op
deze manier een uitwisseling tussen de netwerken. Gezien hun positie binnen de ELZ werd ook op deze
manier over de grote lijnen met elkaar verbonden. Er wordt momenteel een vervanger gezocht gezien de
jobwijziging van Ann Li.
 Afvaardiging van YUNECO (NW-coördinatoren) bij algemene vergadering Eerstelijnszones (ELZ)
Binnen de Stuurgroep YUNECO werd afgesproken om vertegenwoordigende partners te laten deelnemen
binnen alle ELZ Vlaams-Brabant. Er werd een verdeling afgesproken met de partners CGG, CLB, CAW en
Kind en Gezin.
 Samenwerking in de Vlaamse oproepen : eerste werf : RTJ operationele samenwerkingsverbanden en
derde werf : jongvolwassen woonvormen ondersteunen
 Samenwerking met CLB, CAW via IROJ
 Samenwerking met CLB, Scholengemeenschappen, Arktos, enz. in Netwerk samen tegen schooluitval
 Op maat/vraag afhankelijk van het programma werd met partners uit de eerste lijn het programma
uitgewerkt. Bv. Recent bij YUNECO Connect : ’t Lampeke Buurtwerking en de Huizen van het Kind. Ook
voor de andere programma’s steeds op maat : met de CLB’s, Arktos, enz. (zie templates)
 YUNECO is lid van het pilootproject Zorgplatform Halle-Vilvoorde. Wij hopen op deze manier verbinding te
maken met de verschillende ELZ, in eerste instantie binnen Halle-Vilvoorde, gezien deze grootte-orde
eerder te overzien is.
 In 2020 zal aan verschillende ELZ een toelichting van het rgionaal GGZ-landschap georganiseerd worden.
 Alle ELP werden gerecruteerd in aanwezigheid van de CLB-vertegenwoordiger, zodat de CLB’s meteen de
mogelijkheden van verwijzing kennen en kunnen promoten binnen hun eigen werking
Belemmerende factoren
 Verschil in tempo waarmee de ELZ zich vormen
 Coördinatie van de ELZ is moeilijk bereikbaar gezien de hoeveelheid aan taken
 De grote aanwezigheid van volwassenenhulpverlening (o.a. WZC) binnen de ELZ waardoor de aandacht
voor kinderen en jongeren vaak naar het achterplan verschuift en onze stem hierin moeilijk een plaats kan
krijgen.
 Na de formalisering van de ELZ via ‘vzw’ werden vele van onze partners als ‘niet verplichtend’ opgenomen,
waardoor YUNECO niet meer systematisch aanwezig is.







De hoeveelheid ELZ = 11 voor Vlaams-Brabant om hierin een lijn uit te zetten wat communicatie,
samenwerking en thema’s betreft
De wijde verspreiding van de eerste lijn en verschillen afhankelijk van de lokale besturen cfr. organisatie
Huis van het Kind
Eindigen van projecten zoals Warme Stad waardoor er geen afstemming meer is
Verschillende invulling en afstemming van en met de regionale samenwerkingsverbanden 1G1P
Ontbreken van sturing vanuit het beleid om initiatieven als 1G1P en de Werven te verplichten om allianties
aan te gaan met de netwerken GGZ.

Faciliterende factoren
 Oprichting van de Zorgplatformen waar er over een ruimere regio tot afspraken kan gekomen worden. Dit
is voor ons een meer gecentraliseerd aanspreekpunt om haalbare interactie en erbinding te maken met de
eerstelijnszorg en lokale besturen.

e. Geef de initiatieven weer die door het netwerk worden genomen om het onderwijs te betrekken bij de
ontwikkeling en de werking van het netwerk. Wat zijn hierbij de belemmerende en faciliterende
factoren? Beschrijf indien mogelijk een inspirerend succes
Communicatie en afstemminig met het onderwijs loopt vooral via onze structurele partner: het CLB. Zij zijn voor ons
het best geplaatst gezien:
 hun kennis van de onderwijsstructuren
 rechtstreekse aanwezigheid en contacten per school
 dubbele rol : ondersteunen van het onderwijs en de eerste stappen zetten binnen hulpverlening

36

Provinciaal Netwerk Samen Tegen Schooluitval (STS). YUNECO maakt connectie met dit netwerk via de CGGpartner Vlaams-Brabant-Oost en de Zorgcoördinator van de mobiele teams.
Samen ontwikkelden zij een vormingsreeks “Schooluitval en Psychische kwetsbaarheid” bestaande uit 2
vormingsdagen en een terugkomdag en gericht naar scholen, zorgleerkrachten en CLBs. Verdere opvolging is nu
voorzien via intervisiesessies voor de CLB-medewerkers door de CONNECT-medewerkers. De netwerken STS hebben
al hun interesse betoond in deze vormingsreeks.

BIJLAGEN
Bijlage 1: VTO-beleid

VORMINGSBELEID
Visie op leren
Levenslang leren
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Gezien de voortdurend veranderende context, maatschappij en wetenschappelijke inzichten waarin en van waaruit wij
hulp verlenen aan kinderen en jongeren, is het vanzelfsprekend dat permanente vorming aan de orde is. Ook je
persoonlijke ontwikkeling en proces als YUNECO-medewerker is van cruciale waarde binnen onze werking, aangezien je in
eerste instantie met je persoon werkt en in relatie staat tot de ander. Naast kennis dienen dus ook vaardigheden blijvend
ontwikkeld te worden. Wij willen dit vormingsproces graag stimuleren.
We willen het leren van medewerkers bevorderen via verschillende leervormen. Het doel is competenties en kennis te
ontwikkelen met het oog op kwaliteitsvol en steeds beter functioneren in de taken in het netwerk. De vormingen sluiten
dus aan bij de opdrachten in het netwerk en dragen zo ook bij aan de deskundigheidsontwikkeling binnen het netwerk.
Hoewel we bij leren bijna automatisch aan formele leervormen denken, zoals een cursus, een congres of een studiedag,
gebeurt leren ook tijdens activiteiten die niet expliciet als leren worden bestempeld: in de interactie met collega's, in
supervisie of intervisie, online, lezend en trainend of eenvoudigweg al doende op de werkvloer. We kiezen ervoor om al
deze verschillende leervormen in te zetten.
Wij willen de groei en ontwikkeling van de medewerkers stimuleren en zullen via het functioneringsgesprek met de
netwerkcoördinator het persoonlijk groeipad opvolgen, met “ontwikkeling op maat en in functie van de opdracht” als
uitgangspunt.
Supervisie wordt voorzien door de netwerkkinderpsychiater per regio voor de klinische functies en door de
netwerkcoördinatoren voor de referentiepersonen, stafmedewerkers en operationele medewerkers. Intervisie wordt
aangeboden vanuit de overheid en vereist verplichte deelname. Soms worden ook studiedagen door de overheid voorzien,
waarop we eveneens een zo talrijk mogelijke aanwezigheid beogen.
Dit VTO-beleid is geschreven voor alle medewerkers in YUNECO.

Interne opleiding
Er worden verplichte interne en federale opleidingen voorzien voor alle YUNECO medewerkers. Ze zijn afgestemd op de
functie binnen het netwerk en worden gratis aangeboden.
Voor nieuwe medewerkers voorzien we via de zorgcoördinator:
 Introductie werken met EPD
 Aanstelling van een coach in het team waarop je steeds kan terugvallen voor al je eerste vragen en
onduidelijkheden
 Een periode van 1-3 maanden waarbij regelmatig dubbel gelopen kan worden, afhankelijk van je eigen ervaring,
in overleg met de netwerkkinderpsychiater
 Verplichte literatuur :

OPDRACHT

TITEL

AUTEURS

ALLE
CRISIS

Veilig opgroeien (Sign of safety)
Handboek suïcidaal gedrag bij
jongeren
VLESP richtlijnen & online
modules
Rondom het kind – Kinderen
ondersteunen na trauma

Turnell, Edwards
Meerdinkveldboom, Roos
en Kerkhof

CARE

Alisic

CASEMANAGER

Wraparound Care in de
jeugdhulp
Met PrOP los ik het op
Geweldloos verzet
Traumasporen
SEO-R2

CONNECT
CARO
COMBI


Omgaan met crisis
Suïcidepreventie
(PassAnt)
Signs of Safety
Motiverende
gespreksvoering
Wraparound
SEO
Eigen Kraccht
Conferenties
PrOP (Steunpunt)
Omgaan met
Agressie


Debruyne, Haeck
Haim Omer
Van der Kolk
Dosen, Morisse

Vormingen die binnen het jaar na aanstelling zouden moeten gevolgd zijn (uiteraard afhankelijk van het aanbod)
Vorming
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Hermans, Klap

CRISIS

CARE/
Casemanager

COMBI

CARO

CONNECT

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

Deze vormingen kunnen gratis of uit je persoonlijk YUNECO budget (zie verder) voorzien worden. De
vervoersonkosten naar de vorming kunnen ingebracht worden vanuit je standplaats.

Externe opleiding
Kies je leervorm zoveel mogelijk in functie van de doelstellingen die je wil bereiken binnen je takenpakket in YUNECO :
cursus, training, workshop, conres, studiedag, lezing, intervisie, e-learning, webinar, boek, artikels, …
We voorzien voor elke medewerker (per 0.5vte) een budget van 250 euro en een maximum van 20 u per kalenderjaar om
een goedgekeurde vorming te volgen :
Jobtijd
Opleidingsbudget
Opleidingtijd
50%
250€
20u
100%
500€
40u
X%
pro rata
pro rata
Dit budget wordt aan het team toegewezen en in onderlinge afstemming met het team ingezet, zodat het mogelijk wordt
dat iemand een duurdere opleiding volgt, maar er dan afspraken zijn over doorstroom binnen het team.
Extra gratis vormingen of opleidingsdagen kunnen gevolgd worden in overleg met de netwerkpsychiater, op voorwaarde
dat de teamwerking en de activiteiten niet in het gedrang komen.
Wij achten het volgen van een langdurige psychotherapieopleiding of jaaropleiding (postgraduaat) uiterst waardevol.
Jammer genoeg beschikt YUNECO over onvoldoende werkingsmiddelen om dit voor de medewerkers te financieren. We
kunnen wel steunen door een aantal uren, in verhouding tot je tewerkstellingstijd in te brengen, indien mogelijk binnen
het stelsel van educatief verlof. Het YUNECO-budget per werknemer kan hiervoor ook ingezet worden, mits goedkeuring.
In dat geval kan er niet meer gecombineerd worden met andere externe vormingen.
Uiteraard moeten we ook zorgen voor voldoende permanentie in de respectieve teams. Bij het goedkeuren van aanvragen
voor het opnemen van vormingstijd in het kader van langdurige en intensieve vormingen, zal rekening gehouden worden
met :
 De tijd dat je in dienst bent binnen YUNECO




Of de opleidingsdagen te combineren zijn met de teamvergaderingen
Een maximum aantal teamleden dat per team een lange opleiding kan volgen om de hulpverlening te kunnen
blijven garanderen
 De relevantie van de opleiding voor je functie binnen YUNECO
Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de netwerkcoördinatoren (na goedkeuring netwerkkinderpsychiater)
binnen een contract van onbepaalde duur, na 1 jaar dienst (zonder onderbreking van meer dan 2 maanden).

Terugkoppeling:
Na het volgen van een vorming wordt hierover formeel en expliciet feedback gegeven aan de andere teamleden met een
PowerPoint of samenvattende tekst, die door de zorgcoördinator in de digitale opleidingsmap op het intranet bewaard
wordt.

Aanvraagprocedure:
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Stap 1 : klinische medewerkers overleggen met de kinderpsychiater of een vorming nuttig en aangewezen is / andere
medewerkers overleggen rechtstreeks met de netwerkcoördinatoren
Stap 2 : mits goedkeuring van de netwerkkinderpsychiater wordt dit in het team voorgelegd om eventuele beurtrollen
en/of budgettaire bezwaren te bespreken en om het team te betrekken bij de inhoud
Stap 3 : Aanvragen worden via het online vormingsdocument gericht aan Liesbeth Leemans en Ann Van der Speeten om
complementariteit met het overheidsaanbod te checken en eventuele thema’s te bundelen tot in-service traingingen
Stap 4 : Mits akkoord, kan je inschrijven
Stap 5 : Afhankelijk van de goedkeuring
 tot financiering kan je (een deel van) de kosten terugvorderen via je werkgever, die ze nadien kan
verhalen op de YUNECO-werkingskosten
 kan je toegekende arbeidstijd opnemen voor het volgen van de opleiding
Deze aanvragen vormen meteen de basis voor de registratie voor het jaarlijkse activiteitenverslag.

Teambuilding:
Jaarlijks wordt er voor en door het team per regio, gedeeld over de functies heen, een teambuilding voorzien. Hiervoor
voorziet YUNECO max. 70 €/medewerker. Centrale functies sluiten aan bij het teambuildingsmoment van het VLABO5.
Goedkeuring voor deze teambuilding gebeurt door de NWC via het zelfde vormingsformulier, in gezamenlijke aanvraag,
na overleg met en goedkeuring door de netwerkkinderpsychiater.
YUNECO voorziet ook jaarlijks een Nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers gekoppeld aan een inhoudelijk – team- en
vormingsmoment.

Literatuur :
Boeken en/of handleidingen en testmateriaal kunnen aangekocht worden. Goedkeuring volgt hetzelfde stappenplan als
vormingsvragen. De operationele teamcoördinator behoudt het overzicht. De beschikbare literatuur is opgelijst in de
« bibliotheek » op het intranet.

Teamvorming :
Ieder lid van YUNECO (met een minimum aanwerving van 0.5vte) neemt mee verantwoordelijkheid op voor het geheel van
activiteiten dat we VTO noemen.
Ieder moet in meer of mindere mate de verantwoordelijkheid opnemen om
 zichzelf te voorzien van de juiste informatie (kennis, inzichten) omtrent zijn/haar opdracht in zijn/haar specifiek
werkgebied
 zijn/haar competenties ten volle te benutten in het belang van de cliënten
 zelf de vormingsvragen te beheren, in overleg met het team, de netwerkpsychiater en de netwerkcoördinator
5

Bij het opgaan van VLABO in het VLOGG zal dit moeten herbekeken worden




specifieke kennis en vaardigheden te delen met collega’s om een gedragen en kwalitatieve hulpverlening aan de
cliënten te kunnen bieden
relevante literatuur voor te dragen die een meerwaarde kan betekenen voor de collega’s en werking

Van de netwerkkinderpsychiaters en netwerkcoördinatoren wordt verwacht dat ze
 hun medewerkers ondersteunen door competenties positief te waarderen en mogelijkheden te creëren om de
competenties in te zetten, bv. specifieke vormingen laten geven
 peilen naar de behoeften aan input, naar wat de verschillende teams en medewerkers van de organisatie nodig
hebben om kwaliteitsvol de opdracht van YUNECO te kunnen waarmaken
 de medewerkers stimuleren om hun kennis en competenties aan te wenden en indien nodig te vergroten
 de vormingsmiddelen die ter beschikking staan van de medewerkers zorgvuldig te beheren
 in overleg met collega’s, netwerkstuurgroep en overheid mee te bepalen welke kennis en competenties in de
netwerken nodig zijn
 een jaarlijkse inventarisering te maken van de aanwezige competenties en noden ten behoeve van de
begrotingsopmaak voor het Beheerscomité

Bijlage 2: Voorstel Evaluatieprocedure NWC

Evaluatie van de coördinatoren van het netwerk Yuneco obv missie en functieprofiel.
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1/ In welke mate werd voldaan aan het realiseren van de missie
2/ In welke mate zijn de vereiste competenties aanwezig
3/ In welke mate wordt aan de opdracht voldaan
1
Bevraging obv profiel via
doc + mogelijkheid tot
toelichting & argumentatie

Mogelijkheid tot
persoonlijke toelichting

Synthesedocument

Terugkoppeling naar de
netwerkcoördinatoren

Kennisgeving aan en
akkoord door werkgever

Terugkoppeling aan
Bestuurscomité +
beslissing

Terugkoppeling aan de
FOD, met mogelijkheid tot
input

Terugkoppeling naar het
Bestuurscomité +
voorlopige beslissing

Actie, uitwerking van evt.
noodzakelijke
aanpassingen

1 Bevraging bij alle leden van het BC, de netwerkpsychiaters, de voorzitter van de stuurgroep, de collega NC, … ?

* Rood omkaderde stappen gebeuren door voorzitter van het Beheerscomité én de voorzitter van de Stuurgroep

Bijlage 3: Instroomkaart Crisisbedden
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Bijlage 4: Missie en Visie 2019
Missie YUNECO:
Het netwerk GG K&J YUNECO verbindt alle partners die streven naar een optimale geestelijke gezondheid voor alle
kinderen en jongeren in de provincie Vlaams Brabant. De partners in het netwerk creëren door kennisdeling en
samenwerking: zorgcontinuïteit en kwaliteitsvolle zorg op maat voor de jongeren, werkbaar werk voor hun medewerkers,
een signaalfunctie naar het beleid en een actief welzijnsbevorderend engagement naar de samenleving.

Visie YUNECO:
Het netwerk laat zich in haar keuzes en werking leiden door volgende principes:
Programmagestuurd: het netwerk ontwikkelt zich doorheen de programma’s zoals beschreven in de Gids naar een nieuw
geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.
Gezamenlijke regie en verantwoordelijkheid: de partners in het netwerk staan samen in voor de preventie, vroegdetectie
en -interventie en zorg voor jongeren met (risico op) geestelijke gezondheidsproblemen. Samen creëren ze zo
zorgcontinuïteit en zorg op maat.
Kennisdeling: door elkaars werking beter te leren kennen kunnen betere trajecten worden samengesteld en kunnen goede
praktijken zich verspreiden.
Jongeren- en ouderparticipatie: de ervaringen van jongeren en hun ouders dragen bij aan het zoeken naar betere
zorg(organisatie) en preventie.
Gelijkwaardigheid en respect: de partners van het netwerk zijn gelijkwaardig. Er wordt respectvol en constructief overlegd
in het netwerk.
Resultaatsgericht: het netwerk wil daadwerkelijke veranderingen in de zorgorganisatie en/of onderlinge afspraken
aanbrengen, zoals uitgezet in haar strategische doelstellingen.

Bijlage 5:

Transitie in de GGZ6 (M.Danckaerts)
De transitieleeftijd en haar specifieke zorgnood
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In de overgangsfase van de adolescentie naar jongvolwassenheid maken jongeren een cruciale fase door, waarin
risicofactoren uit hun jeugd zich kunnen uitkristalliseren tot potentieel levenslange psychische kwetsbaarheden enerzijds
maar waarin anderzijds juist ook heel wat kansen tot herstel van hechtingsrupturen en traumaverwerking mogelijk zijn.
Het is tevens de periode waarin ze belangrijke keuzes voor het leven (moeten) maken waardoor er een zekere “sense of
urgency” is. Net in die leeftijdsfase echter, blijkt het moeilijk om jongeren in zorg te krijgen. De uitdaging bestaat er dus
in om een aanbod te creëren dat dit “window of opportunity” benut: toegankelijk en aangepast aan hun noden.
Zonder nieuwe schotten te willen creëren moet gesteld worden dat jongeren in de transitieleeftijd bijzondere aandacht
vragen in de zorg om meerdere redenen:
 Neurobiologische ontwikkeling:
De ontwikkeling van het brein en voornamelijk de prefrontale cortex is pas voltooid rond de leeftijd van 22-23 jaar.
De executieve functies en controlesystemen in de hersenen lopen achter in ontwikkeling op de limbische structuren.
Hierdoor zijn de motivationele en emotionele verlangens erg groot en ‘volwassen’ in de transitieleeftijd, maar de
zelfcontrole- en sturingssystemen nog niet helemaal matuur. Dit geeft risico om emotioneel voor vol aanzien te
(willen) worden, terwijl de jongeren zichzelf niet rationeel evenwichtig kunnen tegenhouden om ondoordachte dingen
te doen..
 Psychosociale ontwikkeling:
Op psychologisch vlak zijn de tweede “individuatie-separatiefase” en identiteitsvorming aan de orde: wie ben ik en
wie wil ik zijn ? Mature relaties met leeftijdsgenoten moeten tot stand komen, inclusief sexuele. Ten opzichte van de
ouders moet een vertrouwensrelatie in de plaats komen van een zuivere afhankelijkheidsrelatie. Jongeren met een
psychische kwetsbaarheid dragen echter bijna allemaal hechtingskwetsuren met zich mee, waardoor die overgang
veelal ernstig bemoeilijkt is. Pas als jongeren zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in relatie tot hun ouders en
tot leeftijdsgenoten, is er voldoende basis om evenwichtig de volwassenheid in te gaan.
 Traumaverwerking:
Heel wat jongeren zijn slachtoffer van chronisch trauma7 door een (emotioneel) verwaarlozende, verwerpende en/of
mishandelende opvoedingscontext en/of hebben een groot deel van hun jeugd doorgebracht in instellingen.
Hertraumatisering heeft zich in hun leven vaak cumulatief gerealiseerd. Vanaf de puberteit worden jongeren zich
meer en meer bewust van deze realiteit en worden ze overmand en overspoeld door beelden en gevoelens die
gaandeweg betekenis krijgen. In combinatie met hun veelal disfunctionele stressverwerkingssystemen leidt dit tot
heftige symptomatologie van alle aard.
 Studie/beroepskeuze:
Vastlopen op deze leeftijd is vaak verweven met de opdracht om tot een voldoening schenkende studie/beroepskeuze
te komen. Heel wat jongeren worstelen al jarenlang met de schoolopdracht en komen in deze fase tot de constatatie
dat er “kansen gemist” werden. Die confrontatie draagt bij tot hun moedeloosheid. Een zoektocht naar waarden en
zingeving is een bijkomend centraal element in de hoger geschetste identiteitsvorming.
Om al deze redenen pieken de prevalentie en de heftigheid van symptoomgedrag en emotionele ontreddering in de
transitieperiode. Jongeren hebben in deze fase nog een zekere mate van bescherming nodig in een omgeving die oog heeft
6

Transitie als generieke term kan staan voor om het even welke “overgang” in de zorg. Hier wordt specifiek de overgang van
adolescentie naar jongvolwassenheid bedoeld.
7 Van Nierop ea. (2015). Childhood trauma is associated with a specific admixture of affective, anxiety, and psychosis symptoms cutting
across traditional diagnostic boundaries Psychol Med., 45(6):1277-88

.

voor de rijpingsdynamiek en die jongeren nog niet als volwassenen bejegent en hen hoedt voor hun eigen tendens tot
hertraumatisering. Tegelijk moeten ze de jeugdzorg kunnen ontgroeien om hun autonomie meer en meer te kunnen
claimen. Het therapie-aanbod moet trauma-geïnformeerd zijn en dus gericht zijn op omgaan met hyperarousal, op
verhoging van het zelf- en lichaamsbewustzijn, op het veilig leren aangaan van relaties, op het integreren van traumatische
herinneringen, op mentalisatie en zelfcontrole. Echter ook moet er actief geïnvesteerd worden in pogingen tot herstel van
de hechtingsrupturen door het betrekken van de ouders en het toepassen van hechtingsgebaseerde gezinstherapie. Tot
slot moet er voldoende deskundigheid aanwezig zijn met betrekking tot cognitieve vaardigheden voor leren en studeren
en tot beroepsoriëntering.

Zorgaanbod in de transitieleeftijd
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Bestaand aanbod
Uiteraard bevindt een deel van het zorgaanbod zich reeds in het bestaande aanbod voor jongeren en voor volwassenen.
In kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen jongeren tot 18 jaar terecht. In de volwassenenpsychiatrie kunnen ze wettelijk vanaf
15 jaar terecht. Met een overlappingsmarge van 3 jaar zou er geen discontinuïteit in de zorg moeten zijn.
Geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren:
Er bestaat enerzijds een sterk uitgebouwd aanbod m.b.t. de ontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, ADHD,
Autismespectrumstoornis, ticstoornis,…) en anderzijds een breed generiek aanbod t.a.v. emotionele en
gedragsstoornissen. Dit aanbod bevindt zich op de 2e lijn in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de privaat gevestigde
kinderpsychiaters en therapeuten en in de Centra voor Ambulante Revalidatie. Op de 3e lijn vinden we enkele
gespecialiseerde poliklinieken (UPC KUL), enkele dagplaatsen in het Leuvense (UPC KUL) en residentiële units (Alexianen
en KUL). Het residentieel aanbod is overwegend generiek, gezien het beperkt aantal plaatsen (96 in Vlaams-Brabant voor
alle leeftijden; i.e. 42/100.000 minderjarigen). T.a.v. de leeftijdsgroep 14-18 jarigen worden hiervan ongeveer 62 bedden
ingezet: 20 de Kade, 13 Beaufort (crisis), 15 Pathways (middelenmisbruik), 8 For-K (forensisch) en 6 op Vleugel K (14-15jarigen) en 8 dagplaatsen (Vleugel K). Er zijn 4 mobiele teams actief (2 crisis- en 2 care) met +/- 3vte/team. In de Kade en
Beaufort worden behandeltrajecten opgestart die 6 maanden tot een jaar kunnen duren. Dit impliceert dat er bij regelmaat
ook 18-19-jarigen in deze afdelingen verblijven.
In globo schiet het aanbod t.a.v. jongeren tekort voor de hulpvragen die er zijn, getuige daarvan lange wachtlijsten en –
tijden in de ambulante zorg, voor de dagplaatsen en de bedden. Ook voor crisis- en urgente zorg is bij regelmaat geen vrije
plaats ter beschikking.
Geestelijke gezondheidszorg volwassenen:
Binnen het aanbod voor volwassenen worden sommige modules duidelijk meer benut door jongeren in de transitieleeftijd
dan andere. Het ambulante aanbod volwassenen-GGZ (CGG, privaat) zal zich grotendeels inzetten vanaf 18 jaar, maar het
is niet uitgesloten dat ook hier al een proportie minderjarigen wordt gezien. In de residentiële zorg is er vooral in de
programma’s eetstoornissen (UPC KUL en Alexianen Tienen) en psychosezorg al een aanbod vanaf 16 jaar. Ook in de
algemene PAAZ-afdelingen worden regelmatig minderjarigen opgenomen 8. In de mobiele teams is de afspraak dat
minderjarigen in de mate van het mogelijke door de mobiele teams kinderen en jongeren worden gezien, maar soms is de
capaciteit daar ontoereikend.

Specifiek transitieaanbod in Vlaams-Brabant
YUNECO-Connect: de vroegere VDIP-teams en MSOC/VAD-vroeginterventie werden opgenomen in een gezamenlijke
mobiele werking m.b.t. vroegdetectie en vroeginterventie t.a.v. jongeren met een Ultrahoog risisco op blijvende
psychische kwetsbaarheid in het programma Connect van het netwerk YUNECO. Hun aanbod is specifiek gericht aan
jongeren in de transitiefase: 14-23 jaar.
Vrint: het mobiel vroeginterventieteam Vrint biedt hulp aan jongeren en jongvolwassenen van 15-35 jaar met psychose of
een psychosegevoeligheid.
JOVO-werking CGG-VBO: sinds 2015 bestaat er een samenwerking tussen de K&J- en V-teams, met gezamenlijke intakes
en teamvergaderingen rond dossiers van jongeren tussen 17-25 jaar, waarbij de K&J-therapeut vooral met de context en
de V-therapeut met de jongvolwassene werkt. Zij bieden een zorgcontinuïteit van 5 jaar.
8

Ouderparticipatie merkt op dat dit traumatiserend kan werken in plaats van hulpbevorderend
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Studentengezondheidscentrum: per definitie richt het aanbod van het studentengezondheidscentrum zich op de
transitieleeftijdsfase. Studenten met psychische problemen kunnen er terecht voor individuele en groepsprogramma’s. Er
is ook een uitgebreid vroeginterventieaanbod (o.a. rond faalangst, depressieve klachten, mindfulness, uitstelgedrag,
slaapproblemen, planning & organisatie, perfectionisme, enz.).
Tejo Leuven: gespreksaanbod voor jongeren tussen 10-20 jaar. Tejo biedt laagdrempelig (gratis, onmiddellijk, anoniem)
een tiental gesprekken aan door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
Overkophuis Tienen: is een inloophuis voor jongeren tot 25 jaar, waar ze kunnen aanlopen voor allerlei activiteiten en ook
op een luisterend oor en therapeutische hulp beroep kunnen doen.
KOTlab: is een initiatief Beschut Wonen in Kessel-lo voor 5 jongeren met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid
tussen 18-25 jaar (in een samenwerkingsverband tussen De Hulster en Hestia). De reeds bestaande hulpverlening wordt
zoveel mogelijk gecontinueerd.
MFC (VAPH)9: Multifunctionele centra van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (inclusief jongeren
met een verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheden) kunnen jongeren opvangen tot 21 (en soms tot en met
25) jaar (residentieel of mobiel). In voorbereiding van de overstap naar meerderjarigheid kan een beroep gedaan worden
op de provinciale Dienst Ondersteuningsplan (DOP) om een verder hulpplan, inclusief eventuele verblijfsnoden.
Jeugdhulp: Jongeren kunnen tot 18 jaar instromen in de jeugdhulp en kunnen er dan verder begeleid worden voorbij hun
18 jaar. Voortgezette zorg wordt meer en meer mogelijk gemaakt tot 25 jaar. Meerderjarigen stromen in via Algemeen
Welzijnswerk. Voor jongeren die langdurig in jeugdzorg verblijven wordt vanaf 16 jaar een groeiplan opgesteld om het
traject naar volwassenheid planmatiger te laten lopen. Het idee is dat geen enkele jongere de jeugdhulp mag verlaten
zonder dat er een netwerk is waarop ze kunnen rekenen, uiteraard ook met maximaal aanboren van de krachten van
jongeren en diens eigen context. Zes maanden voor de 18e verjaardag wordt een rondetafel georganiseerd om het
ondersteuningsplan van de transitie te creëren. Er kan op ‘voortgezette hulpverlening’ beroep gedaan worden. Tijdige
kennismaking met volwassenenhulpverlening wordt georganiseerd en tijdelijke tandembegeleiding bij de overgang
geadviseerd. De jeugdhulp kent overgangsvormen van residentieel wonen naar zelfstandig wonen: kamertraining en
kleinschalige wooneenheden met (vrijwilligers)begeleiding. Bovenstaande betreft de instructies van het actieplan, maar
de praktijk leert dat het ook in deze sectoren vaak bricolage is en dat er wachtlijsten en tekorten zijn. Vaak zijn ze op zoek
naar een partner in de geestelijke gezondheidszorg.

Besluit:
Voor jongeren met ontwikkelingsstoornissen, die al sinds jonge leeftijd werden vastgesteld en opgevolgd is het vaak erg
moeilijk om een georganiseerd zorgaanbod voor jongvolwassenen te vinden.
Voor sommige doelgroepen is er een gespecialiseerd aanbod in de transitiefase (bv. eetstoornissen, psychose).
Voor jongeren met nog ongedifferentieerde, maar ernstige en complexe symptomatologie is er weliswaar een aanbod in
de kinder– en jeugdpsychiatrie, zij het ontoereikend. Hun problematiek evolueert echter verder in de jongvolwassenheid,
waar verdere kansen tot herstel moeten kunnen benut worden. Voor deze doelgroep ontbreken zeker ook nog heel wat
schakels in het zorglandschap10.
Het is duidelijk dat er vooral een nood is aan
intensief
therapeutisch
ambulant,
semiresidentieel en residentieel aanbod gericht op de
specifieke noden van jongeren met een hoog risico
op
chronifiëring
van
hun
psychische
kwetsbaarheid in de transitiefase.
Figuur : Wittevrongel & Van Winkel, 2020
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Intersectoraal Actieplan Jongvolwassenen, 2017.
Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid heeft berekend dat er zo’n 36.000 jongeren tussen 16 en 24 zijn in Vlaanderen die deskundige hulp nodig
hebben. En toch krijgt maar 40 procent van hen die hulp. Dat betekent dat de rest, meer dan 21.000, niet opgevolgd wordt
10

Bijlage 6 : YUNECO Caro I.T.E.R.
I.T.E.R.
I.T.E.R. is een Nederlandstalig, ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. I.T.E.R. begeleidt jongeren op doorverwijzing van justitie en op vrijwillige basis.
De I.T.E.R.-jongerenwerking heeft een aanbod voor minderjarige jongens en meisjes die:
 seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen
 beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 risicogedrag vertonen op vlak van seksualiteit
 een zorgwekkende seksuele ontwikkeling doormaken, met risico op het toebrengen van schade aan zichzelf of
anderen
Begeleiding gebeurt op verschillende manieren: gespecialiseerde individuele therapie, groepstherapie, seksuologische
consultaties, relationele en seksuele vorming, partnerbegeleiding en/of gezinsbegeleiding/therapie, psychiatrische
opvolging. Ook jongeren met een mentale beperking, het vermoeden van een handicap en/of een sociaal-emotionele
achterstand kunnen binnen I.T.E.R terecht.
I.T.E.R. is een samenwerkingsverband tussen CAW Brussel, CGG Ahasverus, Alba vzw en Zonnelied. Deze vier diensten
hebben hun krachten gebundeld en één begeleidings- en behandelingsteam voor de gerechtelijke arrondissementen
Brussel en Halle-Vilvoorde op poten gezet. Dit vormt meteen de lokale uitwerking van het samenwerkingsprotocol tussen
de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Justitie inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik. Voor CAW Brussel geldt bovendien dat het ook bevoegd is voor welzijnsbegeleidingen in het arrondissement
Leuven.
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CARO-I.T.E.R.
CARO-I.T.E.R. beoogt meerdere deelwerkingen, die zowel casusgebonden als niet-casusgebonden kunnen ingezet worden :
 Consultfunctie (casusgebonden) aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag t.a.v. de residentiële
voorzieningen Jeugdhulp in de provincie Vlaams-Brabant : screening, diagnostiek en behandeling
 Protocollen en draaiboeken uitwerken aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) voor zowel intern
als extern gebruik (niet-casus gebonden aanbod). Volgende onderwerpen zullen worden uitgewerkt :
o Omgaan met SGG binnen leefgroepen/voorzieningen
o Veiligheid aangaande SGG installeren binnen leefgroepen / voorzieningen
 Aanbod op vlak van primaire preventie (seksuele voorlichting)
 Aanbod op vlak van secundaire preventie (veiligheidsmaatregelen in risicosituaties)
 Aanbod op vlak van tertiaire preventie (hervalvoorkomingsplan)
o SGG bij jongeren met een mentale beperking en/of sociaal-emotionele achterstand
o SGG specifiek bij meisjes binnen leefgroepen/voorzieningen
Na de uitwerking zal CARO-I.T.E.R de protocollen mee implementeren binnen de voorzieningen
 Aanwezigheid bij netwerkoverleg als expertisefunctie
 Kennisoverdracht zal kunnen plaatsvinden via intervisie, supervisie, psycho-educatie, interne vorming en/of
sensibilisering door middel van workshops
Na de uitwerking en implementatie van de protocollen (geschatte periode twee jaar) is de functie volledig klinisch
inzetbaar.

WERKWIJZE
Doel = laagdrempelig gespecialiseerde hulp aanbieden
Het aanbod dat gedaan wordt komt tegemoet aan een laagdrempelige, en anderzijds toch gespecialiseerde vorm van
hulpverlening. Jongeren, ouders en voorzieningen kunnen rechtstreeks contact nemen of worden doorverwezen via de
Toegangspoort indien gewenst. Er is geen sprake van specifieke exclusiecriteria. De ligging aan het Noordstation van
Brussel maakt dat de I.T.E.R ook met het openbaar vervoer zeer makkelijk bereikbaar is voor mensen vanuit de volledige
provincie. CARO-I.T.E.R. kan zich ook naar een voorziening verplaatsen.

Premisse : Goede samenwerking = intensief gedeelde trajecten en creatieve antwoorden waarbij continuïteit van zorg
en zorg op maat centraal staan
Het aanbod bestaat al uit een groot aantal intensief gedeelde trajecten, waarbij er op basis van Good Practice continue
bijsturing heeft plaatsgevonden van zorgtrajecten over de jaren heen. Op deze manier is er nu vrijwel altijd sprake van
gedeelde zorgtrajecten binnen de lopende begeleidingen. 48% van de jongeren die binnen I.T.E.R een zorgtraject
doorlopen verblijft in een voorziening van VAPH of jongerenwelzijn. Het aanbod op verplaatsing is multimodaal :
netwerkoverleg in de voorziening, consultfunctie in de voorziening, coaching van teams, outreachconsulten onder
specifieke omstandigheden.
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Verbinding en transitie
Leeftijd: Binnen I.T.E.R kunnen zowel minderjarigen, als jongvolwassenen en volwassenen terecht. Vanuit het
jongerenteam bestaan er verschillende mogelijkheden tot uitwerken van gedeelde zorgtrajecten ten aanzien van de
transitieleeftijd of overdracht van jongvolwassenen naar het volwassenenteam.
Verstandelijke beperking: De samenwerking met Zonnelied bestaat uit begeleidingen en coachings voor volwassen plegers
met een verstandelijke beperking. Caro-I.T.E.R. kan op deze expertise terugvallen.
Programma’s: Vanuit I.T.E.R is er reeds een zeer nauwe samenwerking met zorgprogramma’s vanYUNECO: YUNECO Crisis,
Care en Crosslink. Uiteraard zal er ook verbinding gezocht worden met de andere Caro-deelprogramma’s.
Gespecialiseerde GGZ: er bestaat een provincieoverschrijdende samenwerking met de ZNA-UKJA residentiële IBE-unit, die
jongeren uit deze doelgroep residentieel behandelt. Tevens is er een nauwe samenwerking met de Gemandateerde
Voorzieningen (met name met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling), zowel op casusniveau als structureel.
Ook zijn er verschillende samenwerkingsverbanden met eerstelijnsdiensten (CAW, CLB, CGG etc).
Nazorg : Nazorgtrajecten aangaande jongeren die rond dreigend SGG of een zorgwekkende seksuele ontwikkeling een
zorgtraject nodig hebben worden nu reeds aangeboden. In de mate van het mogelijke wordt een zorgtraject verder gezet
ongeacht een mogelijke wijzinging in verblijfplaats van de jongere (hierdoor wordt ook regelmatig regiooverschrijdend
gewerkt), om breuken in de zorgtrajecten zoveel mogelijk te vermijden en continuering in de zorg te optimaliseren.

Bijlage 7
Rapport Consultdesk Kinderen en Jongeren 2019
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BIJLAGE 8
ONTMOETINGSAVOND ESPERTO: “DE IDEALE HULPVERLNER”
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Bijlage 9
Schipbreukelingen: netwerk beveiligend aanbod Vlaams-Brabant/Brussel
Doelgroep: alle jongeren met het profiel 'VOS-indicatie' die momenteel in een Gemeenschapsinstelling begeleid worden.
Gemeenschappelijk in het profiel van de jongeren is dat hun hulpverleningsgeschiedenis gekenmerkt wordt door het
voorkomen van breuken en escalaties, waarbij verschillende hulpverleningsvormen, waaronder de residentiële, uitgeput
werden.
In die zin kunnen zij als schipbreukelingen van het systeem beschouwd worden. Het gaat om jongeren met zeer
uiteenlopende profielen, waarvoor geen uniform gestandaardiseerde antwoorden bestaan (zie verder onder 2). Een
uniform voorgestructureerde hulpverlening ontwikkelen voor jongeren met mentale beperkingen, jongeren met letsels,
slachtoffers van tienerprostitutie en mensenhandel, jongeren met acute psychiatrische noden, jongeren in crisis, begeleide
en niet-begeleide jonge vluchtelingen, is geen optie voor de leden van het netwerk. Zij willen wel het engagement
opnemen om met wie naar het netwerk verwezen wordt een zinvol traject uit te bouwen. Eén specifieke bekommernis op
dit vlak is in het aanbod van het netwerk ook een alternatief te ontwikkelen voor de gedwongen opnames in psychiatrie.
De vrees bestaat dat de druk op de gemeenschapsinstellingen om VOS-jongeren op te nemen, verlegd wordt naar de
psychiatrie. De leden van het netwerk willen dit vermijden.
Wij stellen wat betreft instroom geen specifieke contra-indicaties.
Effectieve toeleiding gebeurt wanneer alle partijen tot een consensus komen over de instroom. We nemen als netwerk
initiatief wanneer we perspectieven zien voor instroom, zodat we samen met alle betrokkenen voldoende tijd kunnen
maken om vanuit een sterk assessment een zorgplan op maat op te maken, waarin op een gedoseerde manier aandacht
besteed kan worden aan "beveiliging".
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De visie: Beveiligend aanbod zal worden ingericht vanuit het perspectief het recht op ondersteuning te radicaliseren. Het
recht op ondersteuning verwijst naar de sociale grondrechten, sluitstuk van de welvaartstaat, als een onvoorwaardelijk
basisrecht op maatschappelijke ondersteuning om een leven te kunnen leiden in het besef van gelijke menselijke
waardigheid. De staat stelt zich garant voor dit recht, ook in het geval er vanuit justitie dwingend wordt opgetreden. Die
garantie werd verankerd in de grondwet (art. 23). Hannah Arendt parafraserend, kan deze verankering opgevat worden
als een belofte die aan jongeren (nieuw geboren mensen, nieuwkomers) gedaan wordt en die we dienen waar te maken.
Het netwerk beveiligend verblijf Vlaams-Brabant/ Brussel zal jongeren met uiteenlopende profielen opvangen. Noch de
betekenis van "beveiliging", noch de concretisering van "verblijf" kunnen gestandaardiseerd worden. Om een diversiteit
aan betekenissen en concretiseringen mogelijk te maken is het engagement van een netwerk noodzakelijk, en dienen de
beslissingsprocessen om tot concretiseringen te komen, sterk genoeg te zijn om een grote mate van flexibiliteit te
verdragen.
De basis voor de onderbreking van de dynamiek van "meer van hetzelfde" is het engagement van de hulpverleners,
verbonden in een netwerk, t.a.v. de beoogde doelgroepen, meer bepaald de jongeren die tot aan de hervorming van de
gemeenschapsinstellingen in het kader van het jeugddelinquentierecht, op basis van VOS naar de
gemeenschapsinstellingen werden verwezen. Het engagement van hulpverleners in deze, impliceert dat hulpverleners met
mekaar, met de jongeren en andere betrokkenen op voet van gelijkheid met mekaar samenwerken en op mekaars
engagement kunnen rekenen, van bij de aanvang van de begeleiding.
Dit impliceert een gemeenschappelijk engagement om de eigen expertises in te brengen, maar ook het engagement om
nieuwe wegen uit te zoeken en uit te proberen, precies om de dynamiek van "meer van hetzelfde", te doorbreken. Dit
houdt voor de leden van het netwerk ook het engagement in een leerproces aan te gaan om in de jeugdhulp het
perspectief op toenemende vrijheidsgraden aanwezig te houden, ook wanneer jeugdhulp in impasses verzeilt die
desgevallend uitmonden in "dwang". Het aangegane engagement impliceert dat de “dwang” die jongeren wordt opgelegd,
vertaald wordt in de garantie de continuïteit van trajecten te vrijwaren. Continuïteit garanderen biedt een tegengewicht
voor escalaties in hulpverlening. Escalerende hulpverlening roept de associatie op met "repressie". M.a.w. het netwerk
wil praktijken ontwikkelen waarin de garantie op zorg wordt ingebouwd, zonder met repressie geassocieerd te worden.
Het engagement van hulpverleners is een eerste pijler in de begeleiding, de reconstructie is een tweede pijler van de
begeleiding. Een derde pijler is de vormgeving aan het traject en aan de beveiligende opvang. Onderdeel van de
begeleiding is de zoektocht naar plaatsen, activiteiten en personen die invulling geven aan “beveiliging”. Die invulling kan
zeer uiteenlopende vormen aannemen, en hierin kunnen ook heel uiteenlopende accenten worden gelegd. Het moge
duidelijk zijn dat deze manier van kijken naar verblijf en het engagement om samen met iedere jongere een geschikte

begeleidings- en verblijfsformule uit te werken sterk tegemoet komt aan de vragen van cliënten zelf (cf. feedback van vzw
Cachet omtrent hoe het voor jongeren voelt om in een besloten setting te moeten verblijven).
De partners die zich in netwerkverband t.a.v. mekaar en t.a.v. de jongeren engageren, garanderen dat de manier waarop
het beveiligend verblijf wordt geconcretiseerd, niet leidt tot de uitholling van algemeen geldende rechtswaarborgen en
fundamentele rechten van de jongeren en de personen uit hun context. Het Kinderrechtenverdrag blijft per slot van
rekening het referentiekader voor de Integrale Jeugdhulp.
Vandaar dat we praktijken willen ontwikkelen die de toets met het Kinderrechtenverdrag doorstaan, te verstaan als
emancipatorisch project waaraan de gemeenschap, inclusief de jeugdhulp gehouden is gestalte te geven. Ten allen prijze
willen we vermijden dat het beveiligend aanbod in een juridisch en pedagogisch vacuüm verzeilt.
Met dit referentiekader vatten wij "beveiliging" op als een traject doorheen tijd, ruimte en ontmoetingen, waarin de
jongere tot een tijdelijke afstandname kan komen van verwachtingen uit zijn omgeving, uit zijn milieu, of uitgaande van
vertolkers van maatschappelijke verwachtingen. Dit moet de jongere helpen zich opnieuw te situeren in de velden waarin
hij/zij onderhevig is aan verwachtingen, door opnieuw te formuleren en te ageren waarvoor hij of zij staat t.a.v. deze
verwachtingen.
Tijdelijk afstand kunnen nemen van verwachtingen kan uitgedrukt worden als vertoeven in een refuge, een schuilplaats
van waaruit je opnieuw kan vertrekken.
Bij het uitzetten van een traject worden de impact van de architectuur, van de organisatie van bewegings- en
ontmoetingsmogelijkheden op de pedagogische ruimte zoveel als mogelijk in rekening gebracht.
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Het aanbod: In de diversiteit van verblijfsmogelijkheden moet ook de mogelijkheid voorzien worden in de eigen context
te verblijven, al dan niet in afwisseling met andere verblijfplaatsen, en mits de nodige ondersteuning. Deze aanpak
veronderstelt dat de betrokken partners over voldoende verblijfsmogelijkheden beschikken om voor deze cliënten een
adequate verblijfsoptie aan te bieden.
Het netwerk beschikt in theorie over meer verblijfsmogelijkheden, dan dat er strikt erkende plaatsen zijn. Binnen deze
verblijfsplaatsen wordt een beveiligend aanbod op maat geboden. Het uitgangspunt is een geïndividualiseerde werking
waar er voldoende toezicht en nabijheid van begeleiders is, en waar vrijheden, verantwoordelijkheden en beperkingen
ingebouwd worden naargelang de mogelijkheden van de jongeren en van de situatie waarin ze zich bevinden.
Beveiligend verblijf maakt deel uit van een globaal hulpverleningstraject. De fasering van de uitrol van het aanbod waar
het netwerk zich garant voor wil stellen, waarborgt dat in het netwerk kan geëxperimenteerd worden met alternatieven
zoals de inrichting van Tiny Houses, het ontwikkelen van trajecten met opeenvolgende verblijfsplaatsen, ondersteuning
van verblijf in de eigen context (thuis of bij wie zich vanuit de eigen context wil engageren), bijkomende ondersteuning
van verblijf in "gewone" leefgroepen, onthemende tochten in binnen- en buitenland met variabele duur, enzovoort. In
de verdere uitwerking van dit dossier zullen we ook met de verschillende partners bekijken of het nodig en opportuun is
om structureel in specifieke plaatsen voor deze jongeren te investeren.
Rond elke jongere die verwezen wordt naar beveiligende opvang wordt een constellatie van personen samengesteld die
met de jongere betekenis geeft aan beveiliging en aan de vormgeving van de opvang en begeleiding.
De constellatie bestaat minimaal uit een begeleider, de jongere, iemand uit de context van de jongere die zich engageert,
en een contextbegeleider. In de loop van de begeleiding kan de constellatie uitgebreid worden met andere personen die
betrokken zijn bij het traject van de jongere.
In de constellatie wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. De constellatie is tevens het platform waarop de verschillende
betrokkenen bij de begeleiding mekaars handelen en manier van kijken kunnen duiden en in vraag stellen.
Bereik: Het netwerk beveiligend aanbod Vlaams-Brabant/Brussel werkt volgens het model van het Intersectoraal
Zorgnetwerk Vlaams-Brabant/ Brussel/ Limburg. Ook het IZN is een feitelijke vereniging van voorzieningen die een door
de overheid opgelegd engagement opnemen.
Het IZN Vlaams-Brabant-Brussel-Limburg heeft een manier van werken ontwikkeld die tegelijk intersectoraal werken op
micro-niveau mogelijk maakt en tegelijk een sterke impuls geeft aan het ontwikkelen van alternatieve, niet reguliere
hulpverleningstrajecten. De partners in het netwerk beveiligend aanbod Vlaams-Brabant/ Brussel, maken deel uit van het
IZN-netwerk Vlaams-Brabant/Limburg/Brussel. Op termijn kan het bereik van het netwerk dan ook uitgebreid worden tot
het samenvalt met het bereik van het IZN Vlaams-Brabant/Limburg/Brussel.

