Éen Gezin - één Plan:
aanvraagdossier Regio Brugge-Oostende
1. Gegevens van het samenwerkingsverband
1.1 Naam Samenwerkingsverband
'Collectief Jeugdhulp Noord-West-Vlaanderen' is een samenwerkingsverband binnen de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het netwerkgebied Brugge-Oostende.
"Een Collectief als samenwerkingsverband is een groep mensen die één of meerdere bepaalde
belangen nastreven door middel van samenwerking. Een collectief concentreert zich alleen op
dit gezamenlijk belang en streeft nooit naar niet-groepsgerelateerde individuele doelen."

1.2 Omschrijving van het werkgebied en aantal inwoners
De regio Noord-West-Vlaanderen bestaat uit de twee bestuurlijke arrondissementen Brugge en
Oostende met respectievelijk 10 en 7 gemeenten.

1.3 Motivatie voor keuze regioafbakening
De netwerkgroep Brugge-Oostende die sedert de opstart van Integrale Jeugdhulp samen
(sub)regionale gerichte acties ontwikkelt, ervaart de projectoproep als een kans om de kracht van
samenwerking binnen het netwerk echt te benutten. De netwerkgroep Brugge-Oostende kiest er
daarom bewust voor om zich hier samen voor te engageren en buiten de bestaande kaders
(modules) te denken om een goed samenwerkingsconcept neer te zetten, binnen de regio NoordWest-Vlaanderen.
Historisch kennen we immers een sterke samenhang en beweging van doelgroepen tussen de
centrumsteden Brugge-Oostende. Eveneens is er binnen de regio een sterke affiniteit tussen de
aaneengeschakelde kustgemeenten uit regio Brugge en regio Oostende, met name de regio Oostkust
(De Haan, Blankenberge, Zeebrugge, Knokke-Heist).
Bovendien hebben een aantal organisaties al een werking uitgebouwd die het ganse werkingsgebied
of grote delen van het werkingsgebied Noord-West-Vlaanderen bestrijkt (vb. CAW Noord-WestVlaanderen, CGG Noord-West-Vlaanderen,CGG Prisma, partners uit Jongerenwelzijn, partners uit
VAPH die outreachend werken, partners uit Kind en Gezin) en zijn ze vragende partij om de regio
samen te houden. Overleghygiëne is eveneens een belangrijke motivatie.
De meeste partners uit VAPH-sector bevinden zich in regio Brugge. In Oostende is het veel moeilijker
om apart een intersectoraal verhaal te schrijven.
Met het 'Collectief Jeugdhulp Noord-West-Vlaanderen' willen we in de eerste plaats een
samenwerkingsverhaal schrijven waarbij we vanuit een gedeelde visie én gedeelde
verantwoordelijkheid de krachten willen bundelen en een effect genereren in de ruime regio door
de manier waarop we ons samenwerkingsconcept uitwerken. (zie vraag 8).
Met alle partners in het Collectief onderschrijven we dan ook de visie '1 Gezin - 1 Plan' en engageren
we ons om een gerichte, efficiënte en intersectorale samenwerking en afstemming uit te bouwen
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vanuit deze visie. Dit vraagt een veranderbereidheid en een gewijzigde mindset van álle actoren
betrokken op maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren. Wanneer we krachten
willen bundelen en waar mogelijk innovatieve (her)inzet van middelen mogelijk maken die op het
terrein bij kinderen, jongeren en gezinnen het verschil maken, geven wij de voorkeur deze binnen de
brede regio van het Collectief mee uit te dragen en te installeren.
We beseffen enerzijds dat de afgebakende regio te groot is en buiten het vooropgestelde
inwonersaantal van maximum 250.000 inwoners valt, zoals omschreven in de projectoproep.
De regio Noord-West-Vlaanderen bestaat namelijk uit de twee bestuurlijke arrondissementen Brugge
en Oostende met respectievelijk 10 en 7 gemeenten. Het arrondissement Brugge omvat in totaal
281.256 inwoners, het arrondissement Oostende 155.717 inwoners. In totaal omvat de afbakening
van ons netwerk dus 436.973 inwoners.

Het arrondissement Brugge:
Totaal = 281.256 inwoners

Beernem:15.604
Blankenberge:20.265
Brugge: 118.187
Damme: 10.945
Jabbeke: 13.944
Knokke-Heist: 33.197
Oostkamp: 23.289
Torhout:20.503
Zedelgem:22.554
Zuienkerke: 2.768

Het arrondissement Oostende:

Totaal = 155.717 inwoners

Bredene: 17.585
De Haan: 12.656
Gistel: 12.021
Ichtegem: 13.950
Middelkerke: 19.186
Oostende: 70.994
Oudenburg: 9.325
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Onze grote regio bestaat uit een groot aantal partners betrokken, zowel op vlak van lokale besturen,
bestaande regionale netwerken, partners in de jeugdhulp,enz. We willen met ons voorstel werk
maken van betere afstemming en verdere ontschotting tussen de vele aanwezige partners, actoren
en sectoren die aan de slag gaan met het gezin. Door net in te zetten op deze betere samenwerking
en het herdenken, anders gaan inzetten van het huidige aanbod willen we met alle aanmeldingen
van de ganse regio aan de slag. We willen in de volle regio het bestaande aanbod in de
samenwerking anders, krachtgerichter en flexibel inzetten, in en met het gezin.
Daarbovenop willen we met de uitbreidingsmiddelen focussen op de buurten met verhoogde
kwetsbaarheid daar we ervan uitgaan dat daar de nood hoog is.
Heel wat buurten in onze regio kleuren rood in vergelijking met de cijfers van West-Vlaanderen
aangaande de indicatoren ‘kansarme jongeren’(rekening houdend met leerlingen in het
buitengewoon onderwijs,schoolse vertraging in lager en secundair onderwijs, kansarme geboortes,
wooninstabiliteit en 1-oudergezinnen). De regio Noord- West-Vlaanderen kent verschillende
aandachtszones. Dit wordt aangetoond in de Kansarmoedeatlas (hyperlink) en wordt bevestigd in de
evolutietoets. Dit vraagt een meer integrale, intersectorale en wellicht ook bovenlokale,lokale en
wijkgerichte – aanpak. Om ook hier tot een betere afstemming en gepastere inzet van middelen te
komen willen we gebruik maken van een innovatief aanbod en flexibel inzetten van middelen (cfr
vraag 8).
We staan voor een ambitieuze opdracht gezien de grootte van de gekozen regioafbakening van het
Collectief.
Om dit hanteerbaar en operationeel werkbaar te maken hadden we een voorstel uitgewerkt waar
we in eerste fase met het innovatieve aanbod uit de uitbreidingsmiddelen, zouden inzetten in een
focusregio zijnde Brugge, Oostende en de Oostkust (waaronder Blankenberge, Knokke-Heist, De
Haan, samen met Bredene). Deze focusregio omvatte in totaal 272.884 inwoners. Inhoudelijk was dit
onderbouwd. Veel aandachtzones die met de kansarmoede - indicatoren in beeld komen, bevinden
zich namelijk in deze aaneengeschakelde regio.
Bij de terugkoppeling naar veel partners in de regio bleek dit voorstel zowel bij lokale besturen en
partners uit de jeugdhulp op veel weerstand te stuiten, in die mate dat vele partners zich niet
geappelleerd voelden om een engagement te nemen.
Bovendien staat de geografische afbakening dwars op het eigenlijke opzet van onze projectaanvraag,
nl. gedeelde visie en gedeelde verantwoordelijkheid.
Na grondig debat besloten we om ons toe te spitsen op de inhoudelijke essentie en werd dit
weerhouden. Voor alle partners van het Collectief gaan we ervan uit dat er door beweging te krijgen
in het huidige aanbod en het innovatieve aanbod er directe winst zal zijn voor de volledige regio.
Met de uitbreidingsmiddelen willen we vooreerst daar kunnen inzetten waar de nood het hoogst is:
verhoogde kwetsbaarheid/ kansarme buurten/ cumul van risicofactoren,..( te verfijnen in fase 2 hoe
operationaliseren).
We beogen dan ook oprecht met de uitbreidingsmiddelen die in een latere fase vanuit Vlaanderen
zullen ontrolt worden, deze verder te kunnen inzetten in onze afgebakende, ruime regio . Met de
ontstane expertise binnen dit proces willen we het krachtgerichte, flexibel inzetbaar aanbod in en
met het gezin, ruimer kunnen ontrollen in de regio om zo nog méér kinderen, jongeren en gezinnen
te bereiken en zo het verschil te maken op het terrein, in continuüm en afstemming.
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2. Kernpartner in het samenwerkingsverband
Het Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen vzw.
Het RWP wil tegemoet komen aan regionale welzijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen
uit verschillende sectoren te stimuleren. Als neutrale actor actief in de regio Noord-West-Vlaanderen
(17 gemeenten) faciliteert en ondersteunt het RWP regionale processen en acties. Voorbeelden zijn:
op gang brengen van doelgerichte, intersectorale uitwisseling tussen welzijnsactoren, vernieuwende
initiatieven die aan een welzijnsnood tegemoet komen detecteren en ev. helpen opstarten,
uitwerken van een regionaal sociaal beleid, informatieverstrekking m.b.t. regionale welzijnsthema's
optimaliseren.
Het samenbrengen van alle relevante partners betreffende de specifieke welzijnsnoden is steeds het
uitgangspunt.

3. Beschrijf de wijze waarop de coördinatiefunctie ingevuld zal
worden
De kernpartner neemt de coördinatie bij het tot stand komen van het vooropgestelde
samenwerkingsverband en wordt hierin ondersteund door een bij voorkeur intersectoraal
samengestelde stuurgroep. Deze koppelt terug naar de Netwerkgroep Brugge-Oostende en naar het
ruime Collectief. We ontwikkelen eveneens een werkwijze om alle partners van Het Collectief te
betrekken bij de voortgang en verfijning.

3.1

De Kernpartner

Het Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen vzw (RWP) wordt als kernpartner
voorgesteld en is het rechtstreeks aanspreekpunt voor de overheid bij de ontwikkelingen van het
samenwerkingsverband.
De kernpartner coördineert het tot stand komen van het samenwerkingsverband en volgt de
evoluties en resultaten op. Hoe we monitoren, evaluaties en bijsturing inplannen wordt uitgeklaard
in fase 2. De kernpartner optimaliseert de verbindingen tussen het intersectoraal team, de
stuurgroep van het Collectief (in verbinding met netwerkgroep Brugge-Oostende) en alle partners
van het Collectief.
Er wordt expliciet voortgebouwd op bestaande lokale en regionale samenwerkingsverbanden zoals:
Huis van het Kind, Het Geïntegreerd Breed Onthaal, netwerken GGZ kinderen en jongeren, bestaande
relevante netwerken in jeugdhulp. Het aanbod GGZ vroegdetectie en vroeginterventie kinderen en
jongeren heeft gelijklopende en essentiële raakvlakken met de basisvisie 1Gezin1Plan.
De doelstellingen zijn gelijklopend, met name snel, flexibel en preventief ingrijpen. In deze willen we
streven naar maximale afstemming van deze oproep ‘uitbreidingsmiddelen RTJ in
samenwerkingsverband’ en de programma’s GGZ, m.n. ‘vroegdetectie en vroeginterventie’ en
‘Crosslink’. (=fase 2).
Concreet betekent dit dat kinderen, jongeren en gezinnen de hulp moeten krijgen die ze nodig
hebben. Betere samenwerking tussen sectoren en netwerken moeten daarvoor zorgen.
De kernpartner volgt de ontwikkelingen bij de uitrol van de eerstelijnszones (en in een vervolg de
zorgregio’s) op en ondersteunt gerichte verbindingen in deze.
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De kernpartner volgt de ontwikkelingen voortvloeiend uit het decreet lokaal sociaal beleid en stemt
waar relevant af met Het Collectief.
De uitbreiding van de middelen Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp moeten ten dienste staan van
de lokale noden en snel inzetbaar zijn. De kernpartner bewaakt in de uitrol van het
samenwerkingsverband mee de basisvisie 1Gezin 1Plan en het beoogde doel: vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid de nodige inzet en verbindingen maken om via het creëren van aanbod én
andere samenwerkingen het verschil te maken op het terrein.

3.2

De Stuurgroep Collectief

3.2.1 Opdracht van de stuurgroep Collectief:
•
•
•
•
•
•
•

maakt een werkbaar kader m.b.t. de implementatie van de visie '1 Gezin-1Plan' en het
uitgewerkte samenwerkingsconcept (zie punt 8) in de volledige regio.
maakt duidelijke afspraken omtrent de samenstelling en de opdrachten van het nieuwe
intersectorale team (zie punt 9)
volgt de werking van dit nieuwe intersectorale team op evenals de gemaakte regionale
samenwerkingsafspraken met de betrokken hulpaanbieders
is eerste aanspreekpunt voor het intersectoraal team als klankbord, facilitatir en mede
ondersteuner in de aanpak.
biedt een kader voor het opvolgen van de volume-afspraken
formuleert een advies m.b.t. de toe te kennen uitbreiding, vanuit de regionaal gedetecteerde
noden en behoeften en opvolging van het nieuwe team
zorgt voor transparante verslaggeving naar het Collectief

3.2.2 Samenstelling van de stuurgroep:
•

•

•

•

Deze stuurgroep is samengesteld uit een diverse vertegenwoordiging van partners in het
samenwerkingsverband, regionaal en sectoraal afgestemd. We kiezen ervoor een krachtige
stuurgroep samen te stellen, bestaande uit mensen die de goesting en competenties hebben
om mee te denken op het niveau van het samenwerkingsverband en bereid zijn om
initiatieven te nemen.
De vertegenwoordigers in de stuurgroep hebben de verantwoordelijkheid om hun eigen
sector blijvend te informeren over de operationele werking en resultaten van het
samenwerkingsverband. Er wordt dus een sterk engagement verwacht van de stuurgroep.
Mensen die zich engageren voor de stuurgroep moeten kunnen loskomen van hun eigen
organisatie en sector. Het moeten mensen zijn die ruimdenkend zijn voor het ganse project
en die dus over het muurtje kunnen kijken.
De leden van de stuurgroep moeten de ruimte (uren) krijgen om hun opdracht goed te
kunnen uitvoeren. We gaan ervan uit dat de leden tot 4 u (richtlijn) per week vrijgesteld
worden van hun gewone opdracht om zich in te zetten voor de taken van de stuurgroep.

3.2.3 Werkwijze van de stuurgroep:
•

De stuurgroep moet een open spreekcultuur hebben waarbij ze elkaar ook kunnen
aanspreken rond het ‘loskomen van het eigen verhaal, de eigen organisatie, de eigen sector’
zodat we ten volle kunnen gaan voor het intersectorale verhaal.
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•

•

•

Het stuurgroep doet voorbereidend werk naar het Collectief, ze bekijken welke stappen
moeten gezet worden, welke concepten uitgewerkt en voorgesteld moeten worden. Ze
betrekken daarbij alle belanghebbenden, zetten eventueel een ad-hoc werkgroep op om
correcte input te hebben, maken indien nodig hiervoor gebruik van bestaande overlegfora.
De stuurgroep van het Collectief willen we waar mogelijk structureel koppelen aan de
vergadermomenten van de netwerkgroep Brugge-Oostende, eventueel aansluitend op dit
overleg in functie van vergaderhygiëne. De samenstelling van de stuurgroep Collectief zal
wellicht afwijken van deze netwerkgroep.
De leden van de stuurgroep Collectief worden als het ware ambassadeurs van het project.
Waar verbindingen met bestaande samenwerkingen mogelijk zijn, zullen we deze nastreven.

3.3 Het Collectief
•

•

Het Collectief bestaat uit alle samenwerkingspartners, zowel directies en medewerkers van
de jeugdhulporganisaties maar ook andere stakeholders (verwijzers, cliënten, lokale
besturen…). Minstens alle partners die een formele engagementsverklaring ondertekend
hebben, hebben een stem in het Collectief.
Het Collectief is het volledige terugkoppelingsplatform. Dit is het orgaan dat op afgesproken
tijdstippen feedback geeft over de voortgang en de verfijning van het voorgestelde
samenwerkingsconcept.

3.4 Het werkingsprincipe
•
•
•

•

•

De stuurgroep legt zijn initiatieven en voorstellen voor aan het Collectief volgens het
werkingsprincipe.
Op het voorstel/initiatief kan een positief advies gegeven worden, een positief advies mits
aanpassing of een principieel bezwaar.
Iedereen heeft het recht om tegen een initiatief een principieel bezwaar in te dienen.
Principieel houdt in dat het initiatief indruist tegen de visie en de waarden van het
samenwerkingsverband, en dat het schade berokkent aan klanten en belanghebbenden.
We maken dus een duidelijk onderscheid tussen principiële en persoonlijke/individuele
bezwaren. Een principieel bezwaar betekent dat het voorstel indruist tegen de visie van het
samenwerkingsconcept. Een persoonlijk/individueel bezwaar kan bijvoorbeeld zijn, dat iets
niet mogelijk is omdat je de expertise niet hebt, of omdat je niet weet hoe je het geregeld
krijgt. Men heeft wel oor naar de persoonlijke bezwaren en zal gaan kijken wat men daaraan
kan doen, maar daarvan mag het goed- of afkeuren van het voorstel niet afhangen.
Principieel bezwaar:
o Wie een principieel bezwaar indient moet uitleggen waarom.
o Een principieel bezwaar kan maar ingediend worden mits ook een constructief
beargumenteerd tegenvoorstel gedaan wordt.
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4. Betrokken partners


Brede instap:

Vrije


CLB

‘s

(Oostende

–

Brugge

–

Oostkust),

vrij

CLB

Torhout

Partners Integrale Jeugdhulp. :

Binnenstad vzw, De Patio vzw, CKG Sint-Clara, CIG Ten Anker, vzw De Kade (RTH: BC
Spermalie Het Anker, De Berkjes, Accent, Perspectief, BAS), Pleegzorg West-Vlaanderen,
Arcade vzw, Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen, OOOC De Zandberg, Tordale, De
Kantel, De Takel (Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen), DOP West-Vlaanderen, Nieuwland
vzw, Centrum van Oostkust Het Vlot, CGG Prisma vzw, De Kade, CKG Kapoentje, Start
West-Vlaanderen, Ter Dreve, CGG Noord- West-Vlaanderen CAW Noord-WestVlaanderen, K&G.
+ individueel getekende partners onder Netwerk HvhK Oostende zijnde:
Kind en preventie, KIDO MSOC, vzw De Katrol, Samenlevingsopbouw, Thuishulp vzw
Reddie Teddy, inloopcentrum De Viertorre, Gezinsbond Oostende, Familiehulp vzw,
Dienst Onderwijs (Wegwijzer/brugfiguren Oostende, Car Stappie vzw, Dienst
Kinderopvang stad Oostende, stafarts HvK.



Huizen van het Kind:

HvhK Brugge, HvhK DOZ ( Damme –Oostkamp – Zedelgem ), Netwerk HvhK Oostende
met engagementen van diverse partners in annex. Met alle andere Huizen van het Kind
worden actieve contacten gelegd tot afstemming.



Lokale besturen: focus alle OCMW’s en gemeentes uit de afgebakende regio

Sociaal Huis en stadsbestuur Oostende, OCMW en gemeente Blankenberge, OCMW
Zedelgem en gemeente, stadsbestuur Brugge en stadsbestuur Brugge, Knokke- Heist en
OCMW Knokke-Heist, OCMW en gemeente Torhout , OCMW en gemeente De Haan,
OCMW en gemeente Bredene, OCMW en gemeente Jabbeke, OCMW en gemeente
Bredene, OCMW en gemeente Oudenburg, OCMW en gemeente Gistel, OCMW en
gemeente Oostkamp, OCMW en gemeente Beernem, OCMW en gemeente Middelkerke,
OCMW en gemeente Ichtegem, OCMW en gemeente Zuienkerke.
(lijst ontvangen engagementen, te verwachten en in overweging: bijlage)
Reeds 5 effectief ondertekende engagementen werden ontvangen op 7 dec 2017.



Andere partners:

WINGG,
Bruggen voor Jongeren: te verwachten na 13 dec 2017,
Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen, Regionaal Welzijnsplatform Noord-WestVlaanderen vzw.
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5. Ontbrekende partners + motivatie


CLB GO Brugge, CLB GO Oostende , Interstedelijk CLB

Mondeling werd meegedeeld dat ze de projectaanvraag genegen zijn doch op vandaag er
niet aan te sluiten. Schriftelijk de ontvangen mededeling ‘Wegens standpunt genomen
officiële CLB ’s West-Vlaanderen t.a.v. projectoproep’.


Vrij CLB Torhout



Heel wat lokale besturen alsook een aantal samenwerkingsverbanden kunnen op
vandaag hun formele engagementsverklaring nog niet voorleggen daar deze nog
structuren dienen te doorlopen. (Een overzicht in bijlage.)

6. Koppeling
met
bestaande
lokale
samenwerkingsverbanden en netwerken

en

regionale

6.1 Partners Integrale Jeugdhulp
Om de doelstellingen van Integrale Jeugdhulp gebiedsgericht te realiseren werkt het IROJ WestVlaanderen met drie netwerken jeugdhulp. De netwerkgroepen zijn dan ook sedert de opstart van
Integrale Jeugdhulp een belangrijk uitwisselingsforum. Het Netwerk Brugge – 0ostende hanteert dus
al geruime tijd deze regionale focus.
De centrale vraag in de voorliggende oproep is dan ook: Hoe kunnen we in netwerk Brugge-Oostende
een praktijk van samenwerking neerzetten die hieraan tegemoet komt?
We vertrekken van 2 cruciale partners in dit samenwerkingsverband: de cliënt en de hulpverlener, en
dit binnen de veranderende hulpverleningscontext (= de vermaatschappelijking van zorg).
Het centraal stellen van de cliënt is de basis van alle vormen van hulp(continuïteit). Ook
hulpverleners moeten alle mogelijkheden in handen krijgen om zo goed als mogelijk hun werk te
kunnen doen. Bovendien kiest de overheid als spreekbuis van onze samenleving duidelijk om
hulpverleningstructuren veel sterker in het maatschappelijk weefsel in te bedden, hierbij beroep
doend op de bijhorende verantwoordelijkheid van de hulp- en welzijnsorganisaties.
Uit de vele debatten eerder gevoerd in de netwerkgroep Brugge-Oostende weerhouden we de
volgende elementen:

6.1.1 verwachtingen/noden/behoeften van de cliënten
•
•
•

•

Cliënten hebben nood aan een hulpverlener op het moment waarop de problemen zich
voordoen, die snel beschikbaar en aanspreekbaar is.
Cliënten hebben nood aan een hulpverlener op wie ze kunnen rekenen, die vasthoudt waar
nodig, opvolgt waar nodig en niet loslaat.
Gezinnen, kinderen, jongeren hebben recht op hulpverlening waarbij de cliënt maximaal
regisseur is zowel van zijn/haar hulpverleningstraject als van wat over hem/haar verteld en
geschreven wordt.
Cliënten hebben recht op heldere, transparante en correcte informatie over de verschillende
mogelijkheden binnen het hulpaanbod.
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•

(Kwetsbare) kinderen/jongeren en hun gezinnen hebben nood aan een samenhangende
jeugdhulp.

6.1.2 verwachtingen/noden van hulpverleners/van organisaties binnen de
jeugdhulp
•
•
•

•

Hulpverleners hebben recht op een goed overzicht van de mogelijkheden binnen de
hulpverlening.
Hulpverleners hebben daarnaast ook nood aan overzienbare en herkenbare
samenwerkingspartners, dicht bij de regio, dicht bij de cliënt.
Uit de evaluatie van de bekendmakingacties in het netwerk Brugge-Oostende blijkt dat een
inhoudelijke afstemming en verduidelijking van het aanbod zich opdringt. De tekorten in het
aanbod binnen de regio moeten worden opgevangen door het uitbreiden van aanbod op die
segmenten.
Hulpverleners vinden het belangrijk om bruggen te bouwen tussen de voorgaande, huidige en
toekomstige zorg. Er worden veel afspraken gemaakt over het realiseren van hulpcontinuïteit
binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp maar omwille van de lange wachttijden blijven
deze afspraken theorie en is er geen kader om dit naar behoren uit te voeren.

In de uitwerking van ons conceptvoorstel maken we een verbinding tussen deze noden van de
cliënten en de noden van de hulpverleners/de organisaties. Deze verbinding staat centraal en dient
maximaal een antwoord te beogen in de uitwerking van ons concept.

6.2 Bestaande lokale en regionale samenwerkingsverbanden
We zoeken actief verbinding met lokale en regionale samenwerkingsverbanden in functie van
experitse-uitbouw.

6.2.1 Brugge(n) voor jongeren
Brugge(n) voor jongeren is een samenwerking tussen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW
Noord-West-Vlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief bezig zijn met
maatschappelijk kwetsbare jongeren. De focus van de samenwerking is het gebrek aan
zorgcontinuïteit bij die jongeren die steeds worden doorgeschoven en uiteindelijk in de hulpverlening
door de mazen van het net vallen, de zogenaamde gesloten 'pistachenootjes'. Doorheen de jaren
werd expertise opgebouwd via netwerktafels en cliëntoverleg. (cfr. Signaalnota 2015).

6.2.2 Werkgroep Oostkust
Binnen een bijzonder partnerschap werd eind 2016 een intergemeentelijk onderzoek besteld om
het profiel van kwetsbare jongeren in de regio Oostkust verder in kaart te brengen. Het
onderzoeksrapport toont een rode draad van kwetsbaarheid, cijfers die aan de Oostkust vaak hoger
liggen dan het West-Vlaams gemiddelde.
Zowel bij beleidsmakers uit de gemeenten, de welzijnsorganisaties als de betrokken jeugdwerkers
groeit de collectieve overtuiging dat een intersectorale, innovatieve en outreachende aanpak
noodzakelijk is om deze ‘pistachenoten’ meer en beter te bereiken. Hiertoe is er nood aan
lokale/bovenlokale samenwerking van de betrokken actoren.

6.2.3 Loopplanken
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Loopplanken is een preventief project dat inzet op een systematische en structurele koppeling
tussen jeugdhulp en jongvolwassen hulp, specifiek voor de jongeren uit de diensten BJZ die zich
engageerden in dit samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat uit partners: De
Brem/De Bolle vzw, Arcade vzw, Binnenstad vzw, De Patio vzw, Nieuwland vzw, De kantel vzw en
CAW NWVL.

6.2.4 Stuurgroep regiostrategie thuisloosheid
Deze stuurgroep verbindt welzijns actoren van regio Brugge en regio Oostende in de preventie en
aanpak van dak- en thuisloosheid. Partners zijn Sociaal Huis Oostende, OCMW Brugge, CAW NoordWest-Vlaanderen, Vereniging ’t Sas, CGG, Samenlevingsopbouw. Enkele thema's: Commissie
Versnelde Toewijzing, Project Tijdelijke Bezetting leegstand sociale huur, Referentieadres, Housing
First.

6.2.5 Brugge Warme Stad (2016 – 2019)
Brugge is één van de 5 centrumsteden in Vlaanderen De bedoeling van dit project is een integrale,
onderbouwde aanpak op te zetten om mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren
(0 - 24 jaar) te versterken. Een lokaal geestelijk gezondheidsbeleid met het accent op universele
preventie wordt ontrold met ruime participatie samen met LOGO Brugge-Oostende.

6.2.6 De Huizen van het Kind
De Huizen van het Kind in de regio zijn alle intersectorale samenwerkingsverbanden. HvK
Blankenberge, HvK Bredene, HvK Brugge, HvK Damme-Oostkamp Zedelgem DOZ, HvK De Haan, HvK
Ichtegem, HvK Jabbeke, netwerkgroep HvK Oostende, HvK Torhout. In Knokke-Heist is er een
samenwerkingsverband met 43 partners ‘Geef elk kind kansen’.

6.2.7 Het netwerk 'Kansen voor Kinderen' Oostende
Het netwerk Kansen voor Kinderen groepeert op vandaag in Oostende zeer veel lokale organisaties
binnen en buiten de Integrale Jeugdhulp. Dit initiatief vergt van elke partner een grotere alertheid
voor het maximaliseren van kansen voor kinderen en wil hefbomen in de samenwerking aanbieden.

6.2.8 KOPP Noord-West-Vlaanderen
Dit is een samenwerkingsinitiatief tussen diverse partners binnen de jeugdhulpverlening, PZ O.L.V.,
AZ Sint-Lucas, AZ Sint-Jan, CGG NW-VL en pure ambulante psychotherapie. Kinderen en jongeren
krijgen op een aangepaste wijze gerichte informatie en leren er ook vaardigheden aan om te kunnen
omgaan met specifieke thuissituaties.

6.2.9 6.2.9 Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen
Het Netwerk GGZ NW-VL heeft als opdracht om voor alle volwassen inwoners van de regio
herstelondersteunende zorg onder de vorm van basiszorg of meer gespecialiseerde zorg te bieden
indien zij kampen met problemen op vlak van geestelijke gezondheid.

6.2.10 Perinatale netwerken
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Om een (verwacht) kind maximale kansen op een harmonieuze ontwikkeling te bieden, is het
belangrijk dat kansarme vaders, moeders en kinderen vroegtijdig – al vóór de geboorte – de nodige
ondersteuning vinden bij kwaliteitsvolle perinatale diensten en tot netwerken die van belang zijn
voor de ontwikkeling van het kind. In samenwerking met verscheiden diensten o.a. K&G en
Kraamzorg De Wieg worden (laagdrempelig) ontmoetingsmomenten en vorming georganiseerd.

6.2.11 LOBJ
Alle verwijzers en erkende voorzieningen binnen Jongerenwelzijn zijn lid van het Lokaal Overleg
Bijzondere Jeugdzorg. We organiseren binnen het netwerk Brugge-Oostende themagerichte
bijeenkomsten. De stuurgroep LOBJ bereidt de bijeenkomsten voor en zorgt voor een dynamische
invulling. In de plenaire vergaderingen van het LOBJ, waar verwijzers en voorzieningen elkaar
ontmoeten, wordt informatie uitgewisseld rond belangrijke thema's, komen we tot
standpuntbepaling t.a.v. thema's en evoluties binnen de sector.

6.2.12 SEL Noord-West-Vlaanderen
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond
de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Het SEL doet dit door de samenwerking
tussen de zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg (en met de andere lijnen) te stimuleren,
coördineren en af te stemmen.

6.2.13 Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg kinderen en jongeren.
Er zijn cruciale raakvlakken tussen deze uitbreidingsoproep en de beweging binnen GGZ. De
programma’s 'vroegdetectie en -interventie' (VDI) en Crosslink leunen sterk aan bij de doelstellingen
van deze oproep.
Door de betrokkenheid van de netwerkcoördinator van WINGG en de bepaalde GGZ partners die een
vooraanstaande rol opnemen binnen de programma’s VDI en Crosslink (CGG, drughulpverlening,CAR)
bij deze aanvraag verzekeren wij een goede afstemming tussen beide bewegingen die tegelijk een
uitwerking kennen. Binnen het programma Vroegdetectie en –interventie zal voornamelijk de
klemtoon worden gelegd op de doelgroep 0-5 jaar en 14-23 jaar. Het zorgprogramma Crosslink staat
open voor de leeftijdsgroep 0-18j met bijzondere aandacht voor de 16-23 jarigen. Het Collectief wil
tot afstemming komen (o.a. doelgroep en complementariteit van ons aanbod).

7. Welke lokale besturen (gemeentes en OCMW's) zijn
betrokken?
Alle gemeenten en OCMW’s binnen de afgebakende regio zijnde:
Brugge
Oostende
Blankenberge
Beernem
Bredene

Damme
Jabbeke
De Haan
Knokke-Heist
Gistel
Ichtegem

Oostkamp
Middelkerke
Torhout
Oudenburg
Zedelgem
Zuienkerke
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Integrale Jeugdhulp kan niet integraal zijn als de samenleving niet mee aan tafel zit. De ruime
expertise rond de burgers en de noden van de burgers zit bij de lokale besturen. Maatschappelijk
werkers komen in contact met en werken met kwetsbare gezinnen.
Lokale besturen hebben in dit uitbreidingsbeleid dus een belangrijke rol, enerzijds als actor,
anderzijds als regisseur. We verwijzen in deze naar de uitrol van de eerstelijnszones en de
ontwikkelingen voortvloeiend uit het decreet Lokaal Sociaal Beleid.
Tegelijk weten de lokale besturen heel goed wat er op hun grondgebied noodzakelijk is. Als regisseur
kunnen Lokale Besturen vanuit de omgevingsanalyse de gedeelde taken scherper stellen, dit per
gemeente en waar aangewezen regionaal (cfr hier ook niveau regionale zorgzones in tweede lijn).
Ook hier ligt dan ook een opdracht, vertrekkend van de volgende centrale vraag: hoe kunnen we
hier beter samenwerken en afstemmen over de eigen hokjes en de sectoren heen? hoe kunnen we
mee bruggen slaan tussen deze verschillende hulpverleningsrealiteiten? Daarom vragen we ook aan
deze partners een engagement om een gedeelde basisvisie te realiseren, deze visie mee te
onderschrijven en constructief mee te denken in de uitrol hiervan. Waar nodig willen we ook een
veranderingsbereidheid van deze cruciale partners vragen.
Daar we met de uitrol van dit samenwerkingsverband in rechtstreekse verbinding moeten staan met
de samenleving is overduidelijk aan het licht gekomen tijdens een uitwisselingsmoment op woensdag
29 november 2017 waarop alle lokale besturen waren uitgenodigd. De opkomst was groot. Het
dossier zoals het had vorm gekregen op datum van 22 november 2017 werd toegelicht met een rijk
inhoudelijk debat erop volgend. Er werd in open dialoog nagedacht hoe deze verschillende
bewegingen (ELZ, RTJ in samenwerkingsverband, LSB) op elkaar af te stemmen zijn. Dit wordt een
permanent stre<v<en en meegenomen in de verdere uitrol van het samenwerkingsverband.

8. Omschrijf beknopt de wijze waarop de in de rondzendbrief
onder punt 6 omschreven engagementen en afspraken door
het samenwerkingsverband gerealiseerd zullen worden.
De onder vraag 6 geschetste knelpunten zijn gekend door de partners en organisaties die binnen de
regio Noord-West-Vlaanderen actief zijn in de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. We willen
vanuit het opnemen van de collectieve verantwoordelijkheid voor de RTJ in deze regio
bovennoemde ‘klachten’ ombuigen naar ‘kracht’ in dit veranderings- en samenwerkingsverhaal.
De basisvisie één Gezin, één Plan vertrekt niet vanuit de probleemfocus die vaak vanuit de
aanmelding wordt aangereikt. De vertrekpunten zijn de noden én krachten in het gezin zelf en
gepaste ondersteuning op maat om deze krachten te versterken. Dit ter voorkoming van escalatie
enerzijds en activering van krachten (=actief wachten)in afwachting van vervolghulp anderzijds (en
idealiter uitmondend in het opheffen van de nood aan vervolghulp).Met alle partners in het
Collectief onderschrijven we deze visie en engageren we ons om een gerichte, efficiënte en
intersectorale samenwerking en afstemming uit te bouwen vanuit deze visie.


Deze werkwijze voor intersectorale samenwerking tussen hulpverleners met en rond een gezin
richt zich op het maximaal versterken van de eigen kracht en zelfsturing van gezinnen.
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De betrokken hulpverleners werken samen met het gezin en hun sociale netwerk aan één
krachtgericht gezinsplan/ondersteuningsplan.
Binnen deze manier van werken blijft de cliënt maximaal regisseur van zijn/haar
hulpverleningstraject. De eerste te verkiezen optie is dat de cliënt zelf of een
vertrouwenspersoon of iemand uit de eigen leefomgeving zelf de regie in handen kan nemen.
Deze manier van werken wordt ook bij meer complexe dossiers gehanteerd waar vaak meerdere
hulpverleners bij betrokken zijn. Als de cliënt er niet in slaagt om zelf de regie te nemen over zijn
hulpverleningstraject
kan
hij
worden
bijgestaan
door
een
professionele
regisseur/zorgcoördinator. Deze zorgt voor de samenhang in de hulp, zowel wat betreft de
inhoud van de zorg/hulp als de wijze van samenwerking tussen hulpverleners.

Vertrekkend vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deze centrale visie engageert Het Collectief
Jeugdhulp Noord-West-Vlaanderen zich samen voor de realisatie van volgende drie doelstellingen.

8.1Het Collectief
expertisedeling

faciliteert

intersectorale

samenwerking

en

8.1.1 Lokaal infopunt
We bouwen een lokaal informatie-, advies- en aanmeldingspunt Jeugdhulp Brugge-Oostende uit.
In de ontwikkeling hiervan willen we actief verbinding maken met het toekomstige info- en
aanspreekpunt van ACT. We bouwen een goed uitgebouwde digitale, lokale sociale kaart uit, een
lokaal info- en adviespunt met goede verbindingen naar de ITP, de GV en het CMP, en de
adviesfunctie van Crosslink en PET. We stemmen ook af met deze actoren over heldere definiëring
van de sleutelconcepten ‘crisis’ en ‘maatschappelijke noodzaak’.

8.1.2 wachtbeheer
We ontwikkelen een werkwijze om meer transparantie te krijgen in de wachtlijsten binnen de RTJ.
Hiervoor zullen we actief de ontwikkelingen van een registratietool voor wachtbeheer, zoals
aangekondigd door Jongerenwelzijn, opvolgen én hiermee verbinding maken in functie van een
transparantere jeugdhulp.
Een eerste oefening naar transparantie zal worden gemaakt binnen de sector Jongerenwelzijn.
Bouwend op de ervaringen vanuit de sectorale 'centrale wachtlijst' vanuit OSD voor de module
'contextbegeleiding', onderzoeken we hoe we deze sectorale wachtlijst kunnen verbreden en
intersectoraal maken. Deze oefening zou een opstap kunnen zijn voor een ev. verbreding van deze
werkwijze voor gelijkaardige typemodules.

8.1.3 Engagementen bewaken
We bewaken de concrete engagementen van de betrokken netwerkpartners en houden de
gemaakte, zeer concrete volumeafspraken vast, zowel met de GV als de netwerkpartners.

8.1.4 Expertisedeling en coaching
Het Collectief ondersteunt hulpverleners bij de verdere vraagverheldering en/of diagnostiek en biedt
coaching en (intersectorale) expertisedeling zeker bij meer complexe dossiers waar een combinatie
van expertise noodzakelijk is.
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We engageren ons om de informatie m.b.t. de aanwezige expertise in de regio te bundelen zodat we
er gericht beroep op kunnen doen en deze kennis actief kunnen inzetten in dossiers. Dit in
afstemming met WINNG. We denken hierbij o.a. aan: de expertise m.b.t. infant mental health,
suïcidepreventie, TAD (tabak, alcohol en andere drugs), vorming en deskundigheidsbevordering
vanuit Crosslink, expertise vanuit de VDIP-werking , initiatieven rond vroeg-interventie verslaving en
project KIDO, inzetten van ambulante handelingsgerichte diagnostiek van OOOC's, gezinsdiagnostiek
van CIG, PET-team uit GGZ, Signs of Safety, Positieve Heroriëntering, inschatting van de
verontrusting, Loopplanken, DOP, Login, enz.
Het Collectief maakt heldere en eenvoudige afspraken met de verschillende netwerkpartners zodat
deze expertisedeling mogelijk wordt en ook snel ingezet kan worden in dossiers.

8.1.5 hulpcoördinatie
Vanuit de onderschreven visie 1Gezin1Plan willen we de hulpcoördinatie maximaal bij de cliënt
leggen. Binnen de Brede Instap worden we steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren
met een complexe problematiek, die zich op het snijvlak van verschillende sectoren bevinden. Vaak
vinden deze dossiers moeilijk de weg naar passende vervolghulp, vaak omdat het niet echt ‘past’.
Het
Collectief
wil
voor
deze
zeer
complexe
dossiers
de
nodige
instrumenten/mogelijkheden/middelen voorzien om hier zeer creatief in te werk te gaan, 'out of the
box' te denken en combinaties aan hulp en ondersteuning creatief en innovatief in elkaar te
puzzelen. Hulp inkopen, ook op de privémarkt, behoort hierbij eveneens tot de mogelijkheden. Het
Collectief engageert zich om dit geïndividualiseerd programma van zorg op maat samen met het
gezin uit te werken, te coördineren en op te volgen.

8.2 Het Collectief creëert een nieuw innovatief aanbod.
8.2.1 kortdurende krachtgerichte, netwerkversterkende hulp
Binnen de maand, aansluitend op de vraagverheldering door de Brede Instap, start binnen een kort,
intensief kracht- en oplossingsgericht traject, afgebakend in de tijd (5 tot 6 gesprekken, binnen 2 tot
3 maanden). We vertrekken van de bestaande methodisch uitgebouwde expertise die ons
kapstokken kan aanreiken in het krachtgericht werken, vb. Eigen Kracht Conferenties, Sonestra,
Positieve Heroriëntering,...We benutten eveneens de expertise van Dienst Ondersteuningsplan.
De doelstellingen van deze nieuwe werkvorm zijn:
1) Versterken van de eigen krachten van het gezin
Samen met de cliënten wordt gekeken hoe zij nu omgaan met de probleemsituatie en wat
hen kan helpen om de probleemsituatie meer draaglijk te maken of zelfs (deels) op te lossen.
2) Zoeken naar steunfiguren – krachtbronnen in de omgeving van het gezin/netwerk installeren
Samen met de cliënten wordt gezocht wie hen kan bij staan in het omgaan met of oplossen
van de problemen. Hierbij wordt gekeken naar hun familiaal en persoonlijke netwerk, maar
ook naar alle nuttige diensten en instanties binnen en buiten de hulpverlening (school,
buurtwerk, OCMW, huisarts,…)
3) Opvolgen van de evolutie van de probleemsituatie in het gezin (in positieve of negatieve zin),
zeker bij complexe dossiers, opmaken van een veiligheidsplan,....
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4) Uitklaren van volgende vragen:
 Heeft RTJ (aangevuld met partners) een voldoende ondersteunend aanbod voor de
problemen (of is er ook niet - rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aangewezen)?
 Is het gezin / de jongere in crisis en is crisisbegeleiding aangewezen?
 Is er sprake van maatschappelijke noodzaak en is er een gemandateerde voorziening
actief bij het gezin / de jongere?
 Welke rechtstreeks toegankelijke module(s) bieden een mogelijk antwoord op de
problemen (eerste indicatie)?
 Worden er risico’s gesignaleerd over de geestelijke gezondheid van kinderen? Zo ja, dan
kan het netwerk vroegdetectie en – interventie CGG ingeschakeld worden. Voor het in
kaart brengen van deze risico’s wordt de eerstelijnspsychologische functie ingezet.

8.2.2 overbruggingshulp waar nodig
Voor die dossiers waar er een duidelijke nood is, kan er – al dan niet aansluitend op het geschetste
kortdurende, krachtgerichte, netwerkversterkende innovatieve aanbod – een aanbod van
overbruggingshulp gerealiseerd worden. We willen hiermee mogelijkheden openen om de wachttijd
een actievere invulling te geven. Vanuit het Collectief installeren we een methodisch kader voor een
warme overdracht.
Tijdens de wachttijd op de aangewezen vervolghulp is er gemiddeld één contact per maand met het
gezin, met als doelstellingen:
•
•
•

Bestendigen van de effecten van de eerste interventie(s)
Opvolgen van de evolutie van de problemen; indien er reeds een gezinsplan geïnstalleerd
is, kan dit ook houvast bieden.
Permanente vraagverheldering: Blijft de voorgestelde hulp het gepaste antwoord of
moet dit bijgestuurd worden door de evolutie in het gezin?

Samen met de cliënt gebeurt de overdracht naar een dienst uit het netwerk die rechtstreeks
toegankelijk hulp op langere termijn aanbiedt. Er wordt helder gecommuniceerd over:
•
•
•

de samenwerking, hulpvragen en evoluties in de eerste interventie en in de
opvolgingsfase,
de wijze waarop in het hulpverleningstraject ook na de overdracht zal samengewerkt
worden en de hulp gecoördineerd wordt.
Indien meerdere modules starten bij verschillende organisaties, plannen we regelmatig
een coördinerend overleg, waarin ook de cliënt en andere diensten die actief zijn
participeren. (cfr. wrap-around care, de principes uit regionaal project
zorgafstemming,...)

8.3 Het Collectief kiest voor de versterking van reeds bestaand aanbod
Naast het faciliteren van intersectorale samenwerking en het realiseren van nieuw aanbod willen we
in ons projectvoorstel ook ruimte maken voor meer flexibel en gericht benutten van bestaande
modules evenals uitbreiding/versterking van het bestaande aanbod (typemodules). Door ook in te
zetten op het verhogen van onze regionale capaciteit in bepaalde typemodules willen we de
wachttijd voor dit type aanbod eveneens gevoelig laten verkorten.
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9. Geef een globale omschrijving van de beoogde uitbreiding
Onder vraag 8 gaven we weer hoe we met de keuze voor ‘Het Collectief‘ de gevraagde
engagementen vorm willen geven. We werkten al uit dat het vertrekpunt ligt in het opnemen van
verantwoordelijkheid en een gedeelde visie om van daaruit de krachten te bundelen om in te zetten
op gerichte intersectorale samenwerking en expertisedeling, creëren van nieuw innovatief aanbod
en het uitbreiden van bestaand aanbod. Deze 3 doelstellingen willen we bereiken door enerzijds een
nieuw intersectoraal team op te richten, en anderzijds door bestaand aanbod te herpositioneren
en/of uit te breiden. Het beoogde einddoel is een versterkte, krachtgerichte jeugdhulp, snel en
dichtbij onze gezinnen, kinderen en jongeren in ons netwerkgebied.

9.1

Het oprichten van een nieuw intersectoraal team

Dit nieuw intersectoraal team bevindt zich tussen de Brede Instap en het probleemgebonden RTJaanbod. Het team staat de reeds ontwikkelde connecties tussen de Brede Instap en de
probleemgebonden RTJ niet in de weg, maar is er aanvullend dan wel ondersteunend naartoe. Het is
geen nieuwe 'toegangspoort' waar alle dossiers moeten worden aangemeld.
Het nieuwe team draagt de visie '1 Gezin - 1 Plan' uit, stimuleert verbinding, samenwerking en
expertisedeling vanuit een onafhankelijke positie met respect voor de vraagverheldering en
indicatiestelling van de Brede Instap. Elke ondersteuning vanuit dit team start vanuit een vraag van
een hulpverlener en kenmerkt zich door een traject op maat van de vraag.
We opteren momenteel voor 2 antenneposten in de 2 centrumsteden.
De teamsamenstelling van dit nieuw team ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

•

Nieuwe medewerkers, waaronder een leidinggevende, die zich de visie en methodiek van
'1 Gezin-1Plan' eigen maken, uitdragen en implementeren;
Medewerkers uit verschillende voorzieningen en sectoren die via detachering aan dit
team worden toegevoegd, eveneens vanuit de visie en methodiek van '1 Gezin-1Plan';
Eerstelijns psychologische functie bevindt zich in dit team, in afstemming met de
template vroegdetectie en –interventie en de template Crosslink (advies en consult).
Medewerkers/diensten die volgens prestatiefinanciering worden vergoed, worden ad
hoc, naargelang de noden van het aangemelde dossier bij de dossiers betrokken. We
willen maximaal kunnen inspelen op de noden van een dossier en 'out of the box' een
geïndividualiseerd plan kunnen uitwerken en vergoeden;
Ervaringsdeskundige.

Dit intersectorale team zal verschillende deelopdrachten (zie vraag 8) realiseren.

9.1.1 Een breed aanbod naar het volledige netwerk
•

•
•

het uitbouwen van een lokaal informatie-, advies- en aanmeldingspunt Jeugdhulp
Brugge-Oostende, bij voorkeur in afstemming met het geplande, nog te ontwikkelen infoen aanspreekpunt van het team Continuïteit (ACT).
Het ontwikkelen van een werkwijze om meer transparantie te krijgen in de wachtlijsten
binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp.
Het bewaken van de concrete engagementen van de betrokken netwerkpartners, alsook
het vasthouden aan de gemaakte volumeafspraken, zowel met de gemandateerde
voorzieningen als de netwerkpartners.
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•

Het ontwikkelen van een werkwijze bij complexe dossiers waar een combinatie van
expertise noodzakelijk is om de vooropgestelde expertisedeling mogelijk te maken,
alsook het aanbieden van coaching.

9.1.2 Een gericht aanbod (cf. zie beschrijving werkingsgebeid )
Naast deze regiobrede opdrachten, gericht op het faciliteren van een goede praktijk van intersectorale
samenwerking, zal het intersectorale team ook specifieke deelopdrachten opnemen (cf. vraag 8) :
•
•
•
•

kortdurende krachtgerichte, netwerkversterkende hulp
overbruggingshulp waar nodig
opstellen gezinsplan/ondersteuningsplan/geïndividualiseerd programma van zorg op maat
ruimte voor innovatief aanbod als antwoord op complexe casussituaties.

9.2 Herpositionering/meer flexibel en gericht benutten van bestaande
aanbod en/of uitbreiding van bestaand aanbod
Elke partner maakt concreet binnen zijn bestaande aanbod welke bijdrage hij kan leveren die
tegemoet komen aan de doelstellingen van het Collectief:
•
•
•
•

een innovatief aanbod dat kortdurende krachtgerichte hulp aanbiedt
overbruggingshulp waar nodig
expertisedeling en inzet bij meer complexe dossiers
coördinatie van de hulp

We verwachten concrete, uitvoerbare en te monitoren engagementen, geen papieren engagementen.
Het intersectoraal team wil daarnaast een gesprekspartner zijn voor die netwerkpartners die hun
bestaande aanbod willen herdenken en/of resetten, rekening houdend met de noden van de regio.
Het intersectoraal team werkt eveneens een voorstel uit m.b.t. de uitbreiding van bepaalde 'reguliere'
modules in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in ons netwerk.Deze verdeling en spreiding moet
onderbouwd gebeuren. Hierbij zullen we rekening houden met:
•
•
•
•
•
•
•

de bevindingen uit de oefening 'Afstemming modules begeleiding', een oefening die
momenteel lopende is binnen de netwerkgroep Brugge-Oostende, in opdracht van het IROJ
de aanbevelingen van de Brede Instap
de aandachtsgebieden met betrekking tot schaarste van het aanbod.
de aanbevelingen van de Gemandateerde Voorzieningen
ev. aanbevelingen vanuit specifieke sub-regio's, vb. Oostkust,...
de bevindingen vanuit de analyse van de bestaande wachtlijsten (gemiddelde duur van
wachttijd, soorten hulpvragen/profielen waarvoor er een lange wachttijd is,...
de omgevingsanalyse vanuit het lokaal sociaal beleid en de aanbevelingen die hieruit
voortvloeien

Het wordt hierbij ondersteund door de stuurgroep Collectief (= eerste aanspreekpunt/mee
faciliteren/ondersteunen).
We zullen criteria moeten ontwikkelen a.d.h. waarvan we tot een gerichte inzet en evaluatie van de
ingezette middelen komen, in het kader van de huidige oproep.
We willen in bijgevoerd schema de samenhang tussen de verschillende elementen in ons
aanvraagdossier nogmaals helder naar voor brengen.
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10.

Gewenste startdatum van het samenwerkingsverband

1 april 2018.
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