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Het Collectief Jeugdhulp Noord- West-Vlaanderen
1. Totstandkoming van deze projectaanvraag:
De oproep die voor het zomerreces werd gelanceerd vanuit het Agentschap Jeugdhulp werd
opgepikt door een aantal partners in de regio zijnde De Patio en Binnenstad vzw. Ook CKG Sint Clara
sloot kort daarop aan.
Op 15 september 2017 werd het eerste ruwe concept teruggekoppeld in de netwerkgroep Brugge –
Oostende IJH. Hier werd beslist verder ruimte te geven aan het verder uitwerken van dit concept.
Na de presentatie in Brussel op 25 september 2017 werd de kerngroep uitgebreid met CIG Ten
Anker.
Aansluitend op de provinciale toelichting bij de projectoproep op 20 oktober jongstleden werd een
brede groep partners actief in jeugdhulp in de regio Brugge – Oostende samengebracht om het
voorstel toe te lichten en vanuit de brede, intersectorale inbreng (ruim 40 aanwezigen) uit te
wisselen en de lijnen uit te zetten om het gedeelde draagvlak verder vorm te geven. In besluit was
daar duidelijk dat gekozen zou worden voor de ganse regio Brugge- Oostende zijnde 17 gemeenten.
De keuze om met de ganse regio mee te stappen in de gedeelde visie 1Gezin1Plan en gedeelde
verantwoordelijkheid en samen dit veranderingsproces aan te gaan met het oog op effectief het
verschil te kunnen maken op het terrein, in en met de gezinnen en alle relevante partners in de
context, was ei zo na unaniem.
Regioafbakening voor Het Collectief Jeugdhulp Noord- West-Vlaanderen.
De regio Noord-West-Vlaanderen bestaat uit 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.
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Het arrondissement Brugge:
Totaal = 281.256 inwoners

Het arrondissement Oostende:
Totaal = 155.717 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

Bredene: 17.585
De Haan: 12.656
Gistel: 12.021
Ichtegem: 13.950
Middelkerke: 19.186
Oostende: 70.994
Oudenburg: 9.325

De kerngroep die als schrijfgroep op verschillende tijdstippen kort in tijd werd samengeroepen, werd
wisselend aangevuld met medewerkers van CAW, Crisishulp aan huis, CAW, preventieve
gezinsondersteuning, De Berkjes, De Kade...Dit om de diverse invalshoeken mee te verwerken in ons
draagvlak.
Op vrijdag 10 november 2017 werd het projectvoorstel in ontwikkeling terug geagendeerd op de
netwerkgroep Brugge- Oostende Een diverse aanwezigheid van organisaties actief in jeugdhulp,
aanbieders RTJH, gemandateerde voorzieningen, Brede instap… Verdere afstemming volgde.
Een procesmatig parcours met een zoektocht naar een basis gemeenschappelijk draagvlak
van waaruit we ànders en gerichter aan de slag willen (en moeten)werd samen gelopen.
Op woensdag 29 november 2017 werd een uitwisseling gepland met lokale besturen
( OCMW en gemeente) uit de afgebakende regio. Een aantal kernpartners en andere (Vb. DOP)
sloten aan. Lokale besturen zijn cruciale partners in het samenwerkingsverband en nemen in de
regio op veel terreinen een regie/actorrol op. Deze uitwisseling was zeer verrijkend en noodzakelijk
om in deze fase van de projectaanvraag de noodzakelijke verbindingen te maken met andere
tendensen (eerstelijnszones, ontwikkelingen voortvloeiend uit decreet Lokaal Sociaal Beleid). Hoe
deze dynamieken op elkaar afstemmen? Dialoog en verkenning brachten de verbindingen in beeld.
De uitbreiding van het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod moet ten dienste staan van de
lokale noden en snel inzetbaar zijn. De engagementen zijn wederzijds.
Verbindingen maken met bestaande samenwerkingsverbanden en in bijzonder WINGG staat buiten
kijf. De kernpartner neemt deze mee in de basis opdrachten van de coördinatie van het
samenwerkingsverband.
De uitwisseling en afstemming met diverse partners regionaal verspreid en intersectoraal, allen actief
in jeugdhulp, resulteerden in de dossieropmaak zoals deze vandaag wordt ingediend.
2. Kaders die reeds aanzetten geven tot concretisering:
Binnen deze interactieve en procesmatige totstandkoming werd gekozen om het basisdraagvlak
vertrekkende vanuit de gedeelde visie 1Gezin 1Plan in de ruime kaders vorm te geven. De
concretisering wordt voorzien in fase 2: Toelichting bij enkele :
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De samenstelling van de stuurgroep Collectief ligt op vandaag niet vast. De opdrachten en
verwachte engagementen (in tijd, rollen en inhoud) van de deelnemers kregen wel reeds een
duidelijk kader. De stuurgroep dient een representatieve vertegenwoordiging zijn van de
verschillende sectoren/organisaties actief in jeugdhulp en werkend met kinderen, jongeren
en gezinnen. Een intersectorale vertegenwoordiging waar de verbindingen met de Brede
Instap en de lokale besturen duidelijk dienen opgenomen te zijn. (deelname en/of
communicatiekanalen). De grootte van de stuurgroep Collectief dient werkbaar te blijven en
een redelijk constante vertegenwoordiging te kennen om in opbouwproces maximale
kansen te garanderen.
Daar de gedeelde visie 1Gezin 1Plan de cliënt en netwerk op regiestoel plaatst wordt een
deelname vanuit gebruikerspositie / ervaringsdeskundigheid in de stuurgroep aanbevolen..
De samenstelling van het intersectoraal team wordt in fase 2 geconcretiseerd.
Er wordt 1 coördinator van het intersectoraal team aangesteld. De optie om met 2
antenneposten (in nauwe onderlinge verbinding) te werken, wordt weerhouden. Teamleden
kunnen zich in 1 en/of beide bevinden.
De teamsamenstelling van dit nieuw team kreeg met dit kader reeds vorm:
• 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.
De concrete aanpak van de engagementen (zoals omschreven in punt. 1.3., punt. 9 e.a.,
wordt in fase 2 verder uitgewerkt.
De verbindingen tussen Het Collectief en al zijn partners, stuurgroep Collectief en het
intersectoraal team worden procesmatig verfijnd.
De concretisering van het effectief vernieuwende aanbod, krachtgericht,kortdurend en
flexibel inzetbaar alsook het installeren van actieve overbruggingshulp (=het intersectoraal
“doe”-team) wordt verder uitgewerkt in fase 2 vanuit de gedeelde basisvisie 1 Gezin 1 Plan.
Concreet aan de slag gaan met het gezin en werken naar een gezinsplan i n het gezin
richttermijn binnen 1 maand. Krachtgerichte expertise wordt in het intersectoraal team
binnengebracht.

2. Het basis schema Het Collectief (bijlage 2)
Dit schema is het totaal beeld van de inzet en aanpak in het Collectief Jeugdhulp NWVL .
Het werd mee opgenomen in de PDF wordversie van de projectaanvraag (bijlage 5).
Dit document is inhoudelijk identiek aan deze opgenomen in het indiensjabloon
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De layout is leesvriendelijker. De kaart van de regioafbakening werd bijgevoegd.
3. Lijst met engagementen en overzicht van te verwachten en te overwegen
engagementsverklaringen. (bijlage 3 en bundel effectieve engagementen)(bijlage 3)
De opsomming van de partners voor het sjabloon kandidaatstelling (zie bijlage 4)
We zijn met heel veel verscheiden partners in dialoog gegaan om tot basis afstemming te komen. De
engagementsverklaringen werden met zorg toegelicht . Daar we appelleren om samen mee te
stappen in een veranderingsproces gedragen vanuit een gedeelde visie 1Gezin 1Plan, was duiding en
overleg noodzakelijk.
Voor heel wat lokale besturen en samenwerkingsverbanden, is de deadline van indienen niet
haalbaar om de formeel getekende engagementen te ontvangen. In bijlage het overzicht van de
reeds ontvangen engagementen evenals deze die te verwachten zijn met tijdsduiding alsook deze ter
overweging. De inzameling loopt verder na indienen van het voorstel en wordt gebundeld aanvullend
ingediend in fase 2.
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