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INLEIDING EN HISTORIEK 
I1. SITUERING OPLEIDINGSONDERDEEL  

Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief 

handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel 

leefsituaties, kwaliteit van leven, participatie te verbeteren. 

 Doelgroepen= Orthopedagogiek & Disability Studies  

 Werkvelden= Praktijk, onderzoek & beleid    

 

I2. WERKVELDEN IN BEWEGING   

5 werkvelden 

- Opvang, begeleiding en ondersteunen voor personen met een beperking 

- Preventie en hulpverlening in het kader van de bijzondere jeugdzorg/ Jongerenwelzijn/ 

Jeugdhulp  

- Buitengewoon, geïntegreerd en inclusief onderwijs 

- Observatie, opvang en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg - Integrale 

jeugdhulp  

 Zoveel meer dan enkel beperkingen  

!! Erkenning van de klinisch orthopedagoog als autonoom gezondheidszorg !!   

“Het uitoefenen van de klinisch orthopedagogiek is het vanuit een wetenschappelijk onderbouwd 
referentiekader verrichten van autonome handelingen gericht op de preventie, de diagnostiek, de 

begeleiding en behandeling van opvoedings, ontwikkelings, leer, gedrags en emotionele problemen 
en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.” 

Indeling boek 

Steeds dezelfde pijl: 

- historisch overzicht > actuele situatie > recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven > 

kritische analyse evoluties en tendensen Gelijkenissen en gelijkaardige evoluties over 

sectoren heen 

- deinstitutionalisering/ vermaatschappelijking van zorg 

- vraaggerichte en geïndividualiseerde hulp: zorg op maat, recht op zelfbepaling 

- integratie, coördinatie, afstemming van zorg 

- van Kwaliteit van Zorg/ Quality of Care naar Kwaliteit van Bestaan/ Quality of Life  

- inclusief beleid     

Werkvelden in beweging  

Organisatie  

- Oprichting Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (2006) 

- Nieuwe wet op de Jeugdbescherming (2006) 

- Nieuwe reconversie in de GGZ (2011) 
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- Implementatie Integrale Jeugdhulp (2014) 

- Nieuwe Potpourriwet internering (2017) 

- Kind en Gezin en Jongerenwelzijn smelten samen tot Agentschap Opgroeien (2020) 

Dynamisch karakter, aanhoudende uitdagingen  

- Comités worden Ondersteuningscentra Jeugdzorg (2014) 

- Uitrollen van de Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen (2014) 

- Het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (2014- 

2015) > ondersteuningsnetwerken (2017) 

- Implementatie van artikel 107 in de ggz (2010) 

- Klinisch orthopedagoog als ggz-beroep (2016) 

- Persoonsvolgende financiering (2017) 

Zware besparingen  

Door Minister van welzijn= Wouter Beke 

Bv: Ze willen snoeien in het aanbod van individuele psychologische hulp en schuldhulpverlening.   

 “Mag het een Beke meer welzijn”; “Doe een Beke normaal. Welzijn is cruciaal!”   

 

I3. ORGANISATIE VAN ZORG IN VLAANDEREN  

3.1 HOE IS DE ZORG GEORGANISEERD  

 

- Pleegzorg: niet alleen kinderen, ook volwassenen (met een beperking) 

- Outreaching: we kijken waar de mensen zijn die hulpverlening nodig hebben 

- Bemoeizorg: mensen die niet geholpen willen worden, hulpverlener werkt aanklampend   

Instroom, doorstroom en uitstroom in zorg 

Subsidiariteitsbeginsel: je moet het niet hoger oplossen als het lager ook kan 

Zorgverstrekkers in Vlaanderen  

Caritas catholica: katholieke initiatieven die historisch gegroeid zijn   

 

Mantelzorg   

Wanneer ben je mantelzorger? Je bent een mantelzorger als je: hulp of zorg biedt aan iemand die 

omwille van ziekte, handicap of ouderdom zorgbehoevend is. In nabije kring (familie)  
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 Wat kan de overheid verwachten van hun burgers?  

Vrijwilligerswerk  

Vrijwilligers zijn belangrijke onmisbare aanvulling op betaalde arbeidskrachten 

 1/8 = 750 000 = 13.8%    

Zelfhulp  

= Aanvullende vorm van ondersteuning, naast professionele en 

informatie ondersteuners  

- Belang van lotgenotencontact  

- Veel aandoeningen vereisen continue ondersteuning   

- Laagdrempelig    

3.2 ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP   

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Opdrachten  

- Zorg en ondersteuning, niet tewerkstelling 

- Aanvraagprocedure  

- Van aanbodgestuurde zorg naar persoonsgebonden ondersteuning 

- Kwaliteitsdecreet  

- Niet rechtstreeks toegankelijke hulp    

VAPH – kwaliteitsdecreet (1997, 2011, 2017) 

Doel: 

- Verstrekken van verantwoorde hulp- en dienstverlening 

- Garant staan voor effectiviteit, efficiëntie en continuïteit van de aangeboden hulp 

Erkenningsvoorwaarde: 

- Verantwoorde hulp- en dienstverlening 

 Gebruikersgerichtheid 

 Maatschappelijke aanvaardbaarheid 

 Doeltreffendheid 

 Doelmatigheid 

 Continuïteit 

‒ Elke voorziening moet kwaliteitsbeleid ontwikkelen en vastleggen in een kwaliteitshandboek 

‒ 27-04-2017: Enkele aanpassingen n.a.v. invoering PVF 

 

3.3 DE BIJZONDERE JEUGDZORG 

Steeds meer jongeren in de jeugdzorg  

- Intersectorale 

toegangspoort -

 OCJ en Sociale 
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diensten JRB - Voorzieningenbeleid: 

 private voorzieningen en projecten 

- Gemeenschapsinstellingen   

 

3.4 ONDERWIJS VOOR LEERLINGEN MET EEN (FUNCTIE)BEPERKING 

Minister van onderwijs= Ben Weyts 

- BKLO, BLO en BuSO 

- GON (✞ 2017) 

- ION (✞ 2017) 

- CLB  

- M-decreet (1 september 2015): kinderen met een beperking hebben ook recht op een school 

in de buurt, zodat ze bijvoorbeeld met vriendjes uit hun wijk kunnen spelen 

- Ondersteuningsteams (2017) 

 Basiszorg 

 Verhoogde zorg 

 Uitbreiding van zorg 

3.5 DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

Vlaams Minister van Welzijn is niet verantwoordelijk voor residentiele voorzieningen.  

Federaal Minister van Welzijn en zorg= Maggie De Block Geestelijke 

gezondheidszorg: 

- Ambulante vs. residentiële voorzieningen 

- Overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 

- Reorganisatie van de ggz 

 Art. 107 binnen ziekenhuiswet (federaal) 

 5 basisfuncties 

 Versterken van de eerstelijn   

 

3.6 NAAR EEN INTEGRALE JEUGDHULP  

Wat was het probleem?  

- ‘Verkokerd’ 

- Overlappingen / onvoldoende spreiding 

- Doorverwijzing bepaald door het bestaande aanbod ipv door de eigenlijke vraag 

- Globale gegevens over zorgvraag ontbreken 

 

De krachtlijnen 

- Er moet voldoende vroegtijdige hulp zijn 

- Het hulpaanbod moet vraaggericht zijn 

- De hulp moet zo licht mogelijk zijn, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij de cliënt 

- De hulp moet naadloos zijn. Er moet een goede samenwerking en doorverwijzing zijn 

- De hulp moet intersectoraal beter georganiseerd zijn 
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I4. HISTORIEK VAN DE ZORG 

Mensbeeld bepaalt definitie … Definitie bepaald behandeling 

4 mensbeelden  

 

3.1 GESCHIEDENIS VAN DE ZORG VOOR 1900 

Klassieke Oudheid:  

- segregatie, uitschakelen, verlaten, … 

- Onaangepast, eigenlijk geen zorg Middeleeuwen: 

- Vanaf 6de E: gasthuizen (kloosterordes) 

 zieken, pelgrims en vondelingen 

- Vanaf 12de E: godshuizen (seculier initiatief) 

 daklozen, ouderen, armen 

 werken van barmhartigheid 

- Kinderen niet onderscheiden van volwassenen 

 

 Vroegmoderne tijd (15 e  -18 e  eeuw)  

Ontstaan steden + meer complexe gemeenschappen -

 Beschermen van de maatschappij 

 Krankzinnigen geïsoleerd + aan de ketting: dolhuizen 

 Krankzinnigheid: bezeten door de duivel 

 Duiveluitdrijvingen, heiligenvereringen, magie 

 Géén medische behandeling, dwangmiddelen, opsluiting + tentoonstelling 

Renaissance (15e -16e E) 

Ontstaan van heropvoedingsgestichten: 

- Dwangarbeid, discipline + strenge religieuze opvoeding: burgerlijke normen 

- Eten en onderdak, maar geen medische noch pedagogische zorg Verlichting en industriële 

revolutie 

- M. Foucault:  ‘Le grand renfermement’ (1650-1800) 

- Arbeidersproletariaat + bedelarij en landloperij 
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- Eind 18e E start revolutie in psychiatrie (zie les GGZ) 

 ‘ontketening’ van krankzinnigen en geesteszieken   In Vlaanderen 

(19   de eeuw)  

- Kannunik Triest (1760-1836) 

- Dr. Guislain (1797-1860) Wees- en vondelingenhuizen  

- Strenge discipline - Kanunnik Triest! 

- Erbarmelijke leefomstandigheden:  

 Collectivistisch, autoritair en repressief 

 Strikte dagindeling, strenge tucht afzondering 

 Beroepsopleiding    

Hervormingsscholen: van straffen naar heropvoeding 

- Tot 19de E: jeugdige delinquenten gestraft als volwassenen 

- 1849: Start Ruiselede 

- Opvoeden tot ‘nuttige burgers om armoede en bedelarij uit te roeien’ 

- Militair regime (door ex-officieren), godsdienstige opvoeding, onderwijs, beroepsopleiding en 

arbeid 

- Bescherming en verbetering 

 Vanaf 20   ste eeuw: diverse stromingen  

Medische aanpak en passieve verzorging 

- Geen reïntegratie mogelijk 

Eugenetische beweging: 

- Afwijkende = waardeloos en gevaarlijk (Untermenschen) 

- Euthanasie + sterilisatie ‘Nieuwe school’beweging:  

- Totaalbenadering + aansluiten bij leefwereld kind - Cfr. Montessori, 

Decroly, Dalton-/Jena-plan… 

Pas na WO1, maar vooral na WO2 

Verbeteren van welzijn en gezondheid van alle burgers + uitbouw voorzieningen (verzorgingsstaat!) 

Redenen: 

- Afschuw van de oorlog en erkentelijkheid t.o.v. slachtoffers 

- Nood aan wederopbouw van het land Nieuwe perspectieven: 

- Kind in gevaar (WJB 1965) 

- Pleegzorg 

- Reclassering minder-validen (voorloper VAPH) 

- Ontstaan van de orthopedagogiek (vanaf 1965) 

- Het buitengewoon onderwijs (1970) 

- Diensten voor Geestelijke gezondheidszorg (1975)  
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Vanaf jaren 60-70 

Afbouw residentiële zorg: 

- Bowlby – attachment-theorie 

- Total institution (Goffman) 

- Systeemdenken: kind als symptoomdrager van gestoord gezinssysteem 

- Residentiële zorg pas nadat andere mogelijkheden zijn uitgeput 

- Financieel-economische motieven Jaren ’80: 

- Ambulante en gemeenschapsgerichte voorzieningen: 

 normalisatie, participatie en integratie; emancipatie 

 differentiatie en fragmentatie; gezinsgericht werken Jaren ’90: 

- Beheersing van het aanbod – coördinatie 

 Oprichting Vlaams Fonds voor Personen met Handicap 

 Gecoördineerde decreten BJB 

 Reconversie in de psychiatrie 

Jaren ’00: 

- Kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod 

 Kwaliteitsdecreet 

 Centrale registratie van zorgvragen (VAPH)  Integrale 

jeugdhulp  

Jaren ’10: 

- Vermaatschappelijking van de zorg 

- Outreaching, case management en bemoeizorg Perspectiefplan 2020: 

- Zo veel mogelijk gewoon in de samenleving 

- Zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk 

- Zorggarantie voor mensen met de grootste nood 

- Vraaggestuurd: PVF, PGB 
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Hoofdstuk 1 – Naar een Integrale Jeugdhulp in 

Vlaanderen  
1.1 Inleiding  

1 maart 2014 -> nieuw decreet Integrale Jeugdhulp (volledige hertekening v/h jeugdhulplandschap).  

Integrale Jeugdhulp start vanuit het principe dat elke jongere die hulp nodig heeft, deze hulp zo snel 

mogelijk en in zo weinig mogelijk stappen dient te vinden. 

➔ Ontwikkeling van deze nieuwe structuur is gegroeid uit fundamentele problemen in 

de Bijzondere Jeugdbijstand en andere sectoren.  

➔ In de welzijns-en gezondheidssector -> 2 fundamentele problemen:  

1. Het aanbodgestuurde karakter van de zorg  

2. Het ‘loketten’-syndroom of de versnippering van het zorgaanbod  

Er is nood aan meer vraaggestuurde zorg en integratie van de bestaande zorgvormen. De evolutie 

naar meer cliënt gericht werken en samenwerking en integratie van behandelvormen in de 

welzijnsen gezondheidszorg kadert in een internationale tendens.  

- 1ste trend: ontmanteling van de instituutszorg, opkomst van ‘self-advocy’-groepen en 

de uitkering van persoonsgebonden budget.  

- 2de tendens: via netwerkvorming, schaalvergroting, fusies en sector-overstijgende 

samenwerkingsverbanden   

➢ Systeem van ‘managed care’ in de VS = een organisatorische benadering die 

gegroeid is vanuit private zorgverzekeraars en -verstrekkers waarbij de nadruk ligt op 

winstmaximalisatie en kostencontrole.  

➢ Dit resulteerde in voorzieningen die bereid waren om tegen minimale 

kostprijs de meest noodzakelijke zorg te leveren.  

 

1.2 Historiek  

1.2.1 Inleiding  

Historiek is sterk gelinkt met zowel de bijzondere jeugdbijstand als de ondersteuning door het VAPH, 

die samen een groot stuk van de hulpverlening aan kinderen en jongeren vormgeven. Integrale 

Jeugdhulp (IJH) 

- Ontwikkeling van IJH in Vlaanderen duurt ondertussen al 15 jaar  

- Werd voorafgegaan door een debat in het Vlaams Parlement in 1998 over de 

verhoogde druk op het aanbod & werking van de BJB -> resulteerde in maatschappelijke 

beleidsnota (1999).  

3 grote fasen die op de publicatie van de beleidsnota volgen:  

 1. 1999-2004: Ontstaan van de IJH 

➢ Gekenmerkt door overleg in thematische werkgroepen waarin het concept 

IJH werd bepaald: voorstellen van een Strategisch Plan, experimenteren met 

concepten in 3 pilootregio’s en technische vertaling van de wetgeving op basis 
van een syntheserapport gemaakt door centrale commissie.  
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➢ 2004: 2 nieuwe decreten -> kaderdecreet IJH & decreet rechtspositie  

 2. 2005-2012: De implementatie van de decreten  

➢ Veel aandacht voor opstarten van netwerken 

➢ Doelstellingen: aanbieden van crisisjeugdhulp (24/24, 7/7) 

➢ Er werd opdracht gegeven aan de Commissie Jeugdzorg om nieuwe 

beleidsnota te schrijven  

 3. 2012-heden (juni2014): Het nieuw decreet  

➢ 2013 -> nieuwe decreet eerst in Oost-Vlaanderen, nadien in 2014 in e rest van 

Vlaanderen  

1.2.2 Kritieken op de organisatie van de jeugdhulpverlening  

Knelpunten gerapporteerd in de Maatschappelijke Beleidsnota Bijzondere Jeugdbijstand: 

• Gebrek aan profilering en duidelijkheid, waardoor cliënten niet altijd op de juiste 

plaats terecht komen en cliëntpopulaties niet duidelijk te onderscheiden zijn.  

• Verkokering van het zorgaanbod en gebrek aan samenwerking 

• Hulpaanbod dat aanbodgericht is i.p.v. vraaggestuurd  

• Het niet-naleven van het subsidiariteitsprincipe  

• Moeizame toeleiding naar de jeugdzorg: men komt niet altijd in de juiste 

hulpverleningsvorm terecht 

1.2.3 Integrale Jeugdhulp: een werk van lange adem (P24-30 lezen ter verduidelijking!!)  

3 periodes van haar ontstaansgeschiedenis:  

 1) Fase 1: ontstaan van de Integrale Jeugdhulpverlening (1999-2004) 

− Project ‘Integrale Jeugdhulp’ was eerst een beleidsvoorbereidend proces en had de 

bedoeling nieuwe decreten te ontwikkelen 

− Dit resulteerde in een Strategisch Plan (2000) dat bepaalde hoe de 

jeugdhulpverlening er in de toekomst zou moeten uitzien 

− Beleidsinitiatieven werden in 2004 vertaald in 2 decreten goedgekeurd door het 

Vlaams Parlement:  

1. 

2. 

 Deze twee 

vormden het juridisch kader.  

 2) Fase 2: Implementatie van de twee decreten (2005-2012)  

– Beide decreten werden geïmplementeerd en geëvalueerd 

– Decreet rechtspositie: droeg bij tot erkenning van minderjarigen als 

rechtssubjecten -> Zorginspectie in 2012.  

 Niet altijd eenvoudig om dit waar te maken in de praktijk  

– Kaderdecreet: belangrijk geweest voor het opstarten van regionale 

netwerken, het beleidsmatig overleg, het beklemtonen van cliëntparticipatie en 

het introduceren van de nieuwe taal van de modulering.  

 Crisisnetwerken opzetten in verschillende regio’s 

o In 2011 werd de implementatie van deze decreten geëvalueerd door 

Instituut van de Overheid van de KU Leuven -> dit leidde tot het schrijven van een 

nieuw decreet IJH (derde fase van IJH ging hiermee van start).  

Decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp (= het kaderdecreet) 

Decreet betreffende de rechtspositie in de Integrale Jeugdhulp  
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o 2010: opdracht om nieuwe Commissie Jeugdzorg op te richten om 

maatschappelijke beleidsnota op te stellen als barometer voor Jeugdzorg 

Vlaanderen.  

 Nota concludeerde 2 opmerkelijke zaken: 

1. De druk op jeugdzorg is in de afgelopen 15 jaar niet afgenomen 

2. Meer inzetten op de afstemming/samenwerking tussen jeugdhulpverlening & 

algemeen gezinsbeleid, onderwijsbeleid, jeugdbeleid, sport en recreatie.  

 

 3) Fase 3: Het nieuwe decreet (2012-heden) 

- 2013: Oost-Vlaanderen startte als voorstartregio de implementatie van de IJH 

- Nieuw decreet IJH werd op 3 juli 2013 goedgekeurd door het Vlaams Parlement 

- 1 maart 2014: werking IJH in heel Vlaanderen   

1.3 Huidig beleid en organisatie  

1.3.1 Vernieuwd decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp (2013) 

1.3.1.1 Missie  

Missie Integrale Jeugdhulp:  

Integrale jeugdhulp biedt aan minderjarigen, hun ouders en in voorkomend geval hun 

opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar behoefte 

aan hebben, hulp en zorg op maat die met een grote mate aan flexibiliteit aan de hulpvraag 

proberen te beantwoorden.  

➔ Ze doet dat door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag en in een 

sectoroverschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale 

afstemming van het jeugdhulpaanbod.  

➔ Het jeugdhulpaanbod kan herzien worden in functie van wat als efficiënt, effectief en 

ondersteunend ervaren wordt door de minderjarige, zijn ouders en in voorkomend geval zijn 

opvoedingsverantwoordelijken.  

Zowel vrijwillige als jeugdhulp opgelegd door een maatregel van de jeugdrechtbank.  

Principes 

Artikel 6 van het decreet beklemtoont dat elke minderjarige met een jeugdhulpaanvraag of 

jeugdhulpbehoefte en iedereen die een verband heeft met de opvoeding maximaal recht heeft op 

jeugdhulp. Men gaat hierbij uit van volgende principes:  

− Contextgerichtheid: contextgerichte manier van werken -> betrekken van de context bij alle 

aspecten van de hulpverlening.  

− Krachtenperspectief: het maximaal inzetten van de eigen krachten van minderjarigen, 

ouders of opvoedingsverantwoordelijkheden en betrokken personen in de leefomgeving. 

Cliënt wordt ondersteund in het opnemen van de regie van het eigen leven en in de 
zoektocht naar hun sterktes/zwaktes.  

− Vraagsturing: jeugdhulp vertrekt vanuit de hupvraag van personen tot wie ze zich richt. 

− Subsidiariteit = zo vroeg, zo licht en zo dicht mogelijke hulp 

− Instemming: berust op een vrijwillige medewerking van de betrokken personen, jeugdhulp 

kan enkel uitgevoerd worden met:  

✓ Instemming van de ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de 

minderjarige 
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✓ Instemming van een jongere ouder dan twaalf 

✓ Instemming van een jongere jonger dan 12 als blijkt dat hij tot een ‘redelijke 

beoordeling van zijn belangen in staat is’ 

− Diversiteit: rekening houden met de culturele kenmerken, socio-economische situatie en 

handicap van de minderjarige, zijn ouders en zijn opvoedingsverantwoordelijken.  

Doelstellingen van de Integrale Jeugdhulp:  

 

Inzetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulp 

- In dialoog met de jongere en zijn context een ondersteuningsplan opstellen 

Tijdige toegang tot de jeugdhulpverlening organiseren  

- Vlotte toegang tot de jeugdhulp op maat van de hulpvraag - Vanuit de 5 B’s:  

1. Bekendheid  

2. Bereikbaarheid 

3. Beschikbaarheid 

4. Begrijpbaarheid 

5. Betaalbaarheid van de hulp  

- Steeds het minst ingrijpende en meest gepaste beschikbare hulpaanbod: kan 

zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp zijn.  

- Toegangspoort = regelt de buitengerechtelijke toegang tot de niet-rechtstreeks 

toegankelijke modules.  

Waarborgen van continuïteit in de jeugdhulp  

- Doel: het hulptraject met zo weinig mogelijk onderbrekingen doorlopen  

- Maken van goede verwijs-en samenwerkingsafspraken, het delen van expertise, 

organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling, opvolging van contactpersoon-aanmelder,… 

Gepast omgaan met verontrusting 

- Verontrustende situatie = situaties waarin alle betrokken hulpverleners, cliënten zelf 

of anderen zich ongerust maken over de ontwikkeling van een minderjarige.  

- IJH: gepast omgaan met dit soort situaties, gedeelde zorg over de sectoren heen 
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- Hulpverleners moeten verontrusting bespreekbaar maken met collega’s, cliënt, 

andere diensten,… , als dit niet volstaat kunnen ze beroep doen op het Ondersteuningscentra 

Jeugdhulp (OCJ) of op het Vertrouwenscentra Kindermishandeling.  

Het aanbieden van crisisjeugdhulp  

- Doel: snel gepaste hulp aanbieden in crisissituaties waarbij minderjarigen 

betrokken zijn.  

 Dit realiseren door crisispermanentie via een telefonisch meldpunt.  

- Verder crisishulp inschakelen: crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisopvang.  

Participatie aan de jeugdhulp 

 - Participatie als fundamenteel recht van hulpvragers op 3 niveaus: 

1. Niveau van de individuele casus: participatie van de cliënt bij zijn eigen 

hulpverleningstraject  

2. Niveau van de voorziening: de participatie van de cliënt bij de keuze van een 

organisatie of voorziening 

3. Niveau van het beleid: de participatie van cliënten bij beleidsbeslissingen 

Huidige organisatiestructuren:  
Idee van IJH: komen tot een duidelijker kader waarbij er minder vanuit sectoren wordt gedacht, maar 

eerder vanuit hulpnetwerken die samenwerken over voorzieningen en sectoren heen.  

  (Zie prenten P 37-39 H1)  

 



lOMoARcPSD|7923562 

Downloaded by Steffi Huyghe 

(tienerke@gmail.com) 

3.2.1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)  

 3.2.1.1 De brede instap  

Alles start met de hulpvraag, hulpvragers kunnen rechtstreeks terecht bij verschillende modules van 

de RTH maar soms valt het voor dat de cliënt niet weet waar hij met zijn hulpvraag terecht kan -> 

daarom is er de brede instap!  

➔ Brede instap moet de toegankelijkheid tot hulp verbeteren  

➔ Men krijgt de garantie dat men in zo weinig mogelijk stappen gepaste hulp krijgt Bestaat 

uit diensten uit een aantal sectoren die informatie/advies geven, zoals: 

• CAW = Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

• K&G = regioteams van Kind & Gezin  

• CLB = Centrum voor Leerlingbegeleiding  

 3.2.1.2 Probleemgebonden hulp  
➔ Bij nood aan een specifiek aanbod dat zich richt op een bepaalde problematiek 

Cliënt kan voor probleemgebonden hulp terecht bij:  

• CGG = Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  

• CKG = Centrum voor Kindzorg en Gezinsondersteuning  

 

Voor probleemgebonden hulp hoef je niet noodzakelijk via de brede instap te passeren, je kan hier 

ook zelf aankloppen of via andere hulpverleners doorverwezen worden.  

 3.2.1.3 Multidisciplinaire Teams (MDTs)  
MDTs hebben 3 taken:  

1. Minderjarigen aanmelden bij de toegangspoort 

2. Opmaak van een indicatievoorstel bij aanmelding aan de toegangspoort  

3. Aanleveren van diagnostiek aan de toegangspoort  

Deze MDTs dienen te voldoen aan kwaliteitseisen + worden erken door Agentschap 

Jongerenwelzijn. ➔ Situeren zich op verschillende niveaus in het jeugdhulpverleningslandschap 

Vier types MDTs:  
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1) Groep 1 : MDTs georganiseerd door de overheid -> OCJ = Ondersteuningscentra 

Jeugdzorg en de SDJ = Sociale Dienst Jeugdhulp.  

2) Groep 2 : diensten binnen het toepassingsgebied van de IJH die MDT-opdrachten 

opnemen en hiervoor gesubsidieerd worden -> VK = Vertrouwenscentra Kindermishandeling, 

OOOC = Onthaal-, Observatie- en Behandelingscentra, OBC = Observatie-en 

Behandelingscentra en de COS = Centra voor Ontwikkelingsstoornissen.  

3) Groep 3:  diensten/ voorzieningen binnen de IJH die noch erkend, noch gesubsidieerd 

worden om MDT taken op te nemen, maar die wel een erkenning als MDT kunnen aanvragen 

-> CLB, diensten maatschappelijk werk van mutualiteiten en CGG = Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg.   

4) Groep 4:  voorzieningen buiten het toepassingsgebied van de IJH die een erkenning 

kunnen krijgen als MDT -> revalidatiecentrum, K-diensten van (psychiatrische) ziekenhuizen, 

GA = Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdiensten,…  

3.2.2 De Intersectorale Toegangspoort (ITP) regelt de toegang tot de Niet-Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp (NRTH) 

➔ Kan enkel ingezet worden met akkoord en tussenkomst van de ITP 

➔ ITP staat in voor de toegang tot meet ingrijpende hulpverlening 

➔ Langdurige, gespecialiseerde en vaak residentiële hulp die wordt aangeboden door 

voorzieningen van Jongerenwelzijn, het VAPH of door K&G Toegangspoort bestaat uit 2 

onafhankelijke teams: 

1. Team indicatiestelling  

2. Team jeugdhulpregie  

Vroeger: de toegang tot meer ingrijpende hulp werd geregeld door 3 sectorale poorten:  

b. Vragen m.b.t. het hulpaanbode van Bijzondere Jeugdbijstand 

passeerden via de Comités Bijzondere Jeugdzorg 

c. Hulpvragen aan het VAPH dienden voorgelegd worden aan de PEC (=  

Provinciale Evaluatiecommissies)  

 Sinds 1 maart 2014 vervangt één intersectorale toegangspoort de 

vroegere sectorale toegangspoorten 

 Sinds 1 sept 2016 veranderde de naam van de afdeling Intersectorale 

Toegangspoort naar -> Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT)  

3.2.2.1 

Aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort  
Aanmelden gebeurt via: jeugdhulpaanbieder d.m.v. het Aanmeldingsdocument = het A-document.  

✓ Jeugdhulpaanbieder die A-document indient is ‘contactpersoon-aanmelder’.  

✓ Elke jeugdhulpverlener kan aanmelden bij de ITP, voorwaarde: geregistreerd zijn op 

E-health en zo toegang krijgen tot INSISTO = Informatica, Systeem InterSectorale 

Toegangspoort.  

A-document bestaat uit 3 luiken:  

1) Luik 1: Identificatie = identificatiegegevens met betrekking tot de jongere, zijn context en de 

betrokken hulpverleners.  
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 2) Luik 2: vraagverheldering en/of diagnostiek  

3) Luik 3: bijkomende gegevens en indicatiestelling -> enkel erkende MDTs kunnen voorstel 

van indicatiestelling uitwerken waarin staat welke hulp het meest aangewezen is 

(typemodules).  

A-document is zo opgesteld dat het de kans biedt op interactie met alle betrokkenen:  

- Ruimte voor visie op de problemen, wensen,… van de jongere en zijn context 

- Klemtoon wordt gelegd op het krachtgericht werken door expliciet te vragen naar de 

protectieve factoren en reeds verkregen actuele hulp.  

- Aanmelder bij toegangspoort = contactpersoon  

3.2.2.2 Scheiding tussen indicatiestelling en jeugdhulpregie 

ITP -> 2 teams:  

1. Team indicatiestelling = focus op welke hulp wenselijk is en gaat na welke 

hulp het meest aangewezen is voor een bepaalde hulpvraag.  

2. Team jeugdhulpregie = zoeken naar welke hulp mogelijk is  

Door de scheiding van deze teams streeft men naar een toewijzing van hulp onafhankelijk van het 

beschikbare aanbod -> vraaggericht werken.  

Voor het indiceren van NRTH worden de A-documenten ingedeeld in:  

- Besprekingsdossiers - Consensusdossiers  

Dit indelen van A-document gebeurt in 2 stappen:  

1. Bekijken of de cliënt een verzoek tot gesprek met het teamindicatiestelling heeft – als dit het geval 

is -> dossierverantwoordelijke organiseert bijeenkomst waarbij hulpvraag/hulpverwachtingen samen met 

cliënt bekeken worden.  

➔ Dossier krijgt status van ‘besprekingsdossier  

2. Dossierverantwoordelijke bekijkt of het gaat om een A-document ingezonden door een ‘gewone 

aanmelder’ of door een MDT:  

❖ Document ingezonden door MDT -> geen vraag tot overleg, dossier krijgt status van 

consensusdossier 

❖ Onvoldoende inhoudelijke motivatie/ontbreken van diagnostische informatie -> status van 

besprekingsdossier 

Dossierverantwoordelijke dient volgende zaken uit te voeren om indicatiestelling mogelijk te maken: 

- Controle van inhoud van A-document: bevat het voldoende info?  

- Bijkomende info opzoeken -> hiervoor contact opnemen met de contactpersoon-

aanmelder of met de cliënt zelf, dit moet gebeuren binnen de 10 werkdagen na ontvangst 

van A-docu.  

- Bijkomende diagnostiek opvragen  

- Inschatting maken van de zorg intensiteit 

- Uitwerken van een voorstel tot indicatiestelling 

Wanneer A-docu ingezonden werd door erken MDT en er geen vraag is tot overleg vanuit de cliënt, 

dan is de rol van de dossierverantwoordelijke minder uitvoerend -> eerder controlerend.  
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➔ Team Indicatiestelling heeft de autonomie over de beslissing tot indicatiestelling.  

➔ Team Indicatiestelling schrijft in indicatiestellingsverslag de wenselijke hulp 

uitgedrukt in typemodules.  

Een (intersectorale) typemodule = een inhoudelijke organisatorische eenheid van hulp die alle 

inhoudelijke informatie bevat over deze vorm van hulp -> één afgelijnde eenheid van hulp = ze bevat 

de kernopdracht/functie van wat er in de hulpverlening gebeurt.  

Module = een indicatie dat een voorziening de hulp beschreven in de typemodule organiseert.  

 Afgeleid van een typemodule en is verbonden aan één voorziening, maar 

kan op verschillende locaties ingezet worden.  

 Bevatten alle praktische informatie  

Herindicatiestelling is mogelijk, vb.: wanneer verder hulp nodig blijft na het verlopen van de termijn 

van de eerste indicatiestelling of bij wijziging van de situatie van de jongere.  

Nadat ISV = Indicatiestellingsverslag is goedgekeurd en na verstrijken van termijn van 10 dagen 

waarin cliënt ‘second opinion’ kan aanvragen wordt het dossier overgedragen naar jeugdhulpregie.  

1. Team jeugdhulpregie gaat na of de voorgestelde hulp door het team indicatiestelling 

effectief gerealiseerd kan worden. Nagaan van prioriteiten  

 Jeugdhulpregisseur  werkt in verschillende fasen:  

1. Nagaan of aanvraag prioritair is, belangrijk onderscheid: het verschil tussen een 

ISV met of zonder ‘typemodule handicap’ -> indien er typemodule handicap 

geïndiceerd is dan beslist de IRPC = Intersectorale Regionale Prioriteitscommissie 

over het al dan niet toekennen van een prioriteit.  

Inhoudelijke beoordelingscriteria die bij alle aanvragen worden ingeschat door team 

jeugdhulpregie en IRPC -> 2 criteria:  

1. Migratievraag  

2. Samenhouden van broers en zussen Hiernaast zijn er nog 4 inhoudelijke elementen 

die beoordeeld worden: 

1) Inschatting van de integriteit van de minderjarige in gevaar 

2) Inschatting van het netwerk & de eigen krachten in het netwerk 

3) Inschatting van het effect op de huidige lopende hulpverlening 

4) Inschatting van de al verstrekte jeugdhulpverlening  

Voorziening dient, indien er plaatsen vrijkomen, altijd te kiezen voor aanvragen met prioriteit -> 

uitzondering: pleegzorg.  

Fasen die jeugdhulpregisseur en team JHR doorlopen met betrekking tot prioritaire aanvragen: 

Fase 1: Matching van vraag & aanbod 

- Jeugdhulpregisseur gaat op zoek naar een goede match tussen vraag en aanbod 

- Lijst opmaken van voorzieningen die modules aanbieden die matchen met de typemodules 

- Van een ‘long list’ tot een ‘short list’ Fase 2: Hulpregiebespreking 
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- Wanneer minderjarige niet kan worden aangemeld bij de voorziening die hun voorkeur 

krijgt  

- Cliënt, contactpersoon-aanmelder en jeugdhulpaanbieders worden hierbij betrokken Fase 

3: Prioritair toe te wijzen hulpvragen   

- Dossiers met de grootse prioriteit  

- Jeugdhulpregie kan beroep doen op bijkomende instrumenten om de hulpverlening toch te 

realiseren, dit kan op 3 manieren: 1. Organiseren van een overlegtafel 

2. Inzet van bijkomende middelen: IPH = Intersectorale Prioritaire Hulpmiddelen of PVC 

= Persoonsvolgend Convenant en een toewijzingsmandaat. 

3. Team jeugdhulpregie kan toch jeugdhulp opstarten 

  Zie Pagina 48-49  

3.2.3 De gemandateerde voorzieningen  

De GV = Gemandateerde Voorziening, in casu het OCJ = Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het 

VK = Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, staan in voor het beoordelen van situaties waarin 

het maatschappelijk noodzakelijk geacht wordt om in te grijpen.  

➔ Situaties waar er sprake is van verontrusting -> een bepaalde situatie die de: 

o Ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigt  

o Integriteit van een minderjarige of van één of meerdere gezinsleden 

aantast o Combinatie van beide inhoudt  

➔ GV’s geven consult aan jeugdhulpverleners wanneer die vermoeden dat het 

aanbieden van jeugdhulp maatschappelijk noodzakelijk is.  

➔ Na aanmelding bij een GV zal er na een screeningsfase een beslissingsvoorstel 

geformuleerd worden -> bevat hulpverleningsdimensie = die de mate van gewenste 

hulpverlening uitgedrukt in typemodules, hierbij maakt men gebruik van het Instrument ter 

bepaling van de Zorgintensiteit voor Kinderen en Adolescenten (IZIKA). Ook steeds een 

maatschappelijke dimensie = expliceert de noodzaak tot interventie 

Maatschappelijke noodzaak -> kan men begrijpen vanuit een rechtenbenadering waarbij 

hulpverlening dien te voldoen aan de 5 B’s: 

1. Bereikbaarheid 

2. Beschikbaarheid 

3. Betaalbaarheid 

4. Bruikbaarheid 

5. Begrijpbaarheid 

‘Zorgdimensie’ = maatschappij voorziet in een aanbod zodat de basisvoorzieningen inzake jeugdhulp 

beschikbaar zijn.  

Maatschappelijke noodzaak -> kan men ook begrijpen vanuit een interventieperspectief = recht om 

tussen te komen in verontrustende situaties.  

VK = Vertrouwenscentrum Kindermishandeling -> houdt zich bezig met situaties waar de integriteit 

van kinderen in gevaar is, vb.: geweld tegen kinderen. 

➢ Wanneer de veiligheid in gedrang komt kan men overgaan tot de procedure 

‘maatschappelijke noodzaak’.  

Aanmelding bij een OCJ:  
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- Kan gebeuren door: jeugdhulpverlener, andere dienstverlener, openbaar ministerie 

(parket), de minderjarige, zijn ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken/vertrouwenspersonen.  

- Jeugdhulpverlener dient aanmelding te motiveren in een motiveringsdocument 

➔ OCJ kan een observerend case management voorstellen: hulpverleningstraject krijgt 

hierbij vrij autonoom vorm tussen hulpaanbieder en cliënt  

➔ OCJ kan ook kiezen voor interveniërend case management: OCJ is hierbij 

initiatiefnemer en neemt deel aan het hulpverleningstraject.  

3.2.4 De gerechtelijke toegang tot de jeugdhulp  

Belangrijke doelstelling van de gemandateerde voorziening = werken vanuit vrijwillig aanvaarde hulp. 

Wanneer men na overleg met de jongere en zijn context niet tot een oplossing komt kan men de 
stap zetten naar het parket -> jeugdrechter beoordeelt ernst van de situatie en kan gedwongen of 

gerechtelijke hulp afdwingen en een vonnis uitspreken. 

➔ Jeugdrechter verplicht jongere meestal tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

➔ SDJ = Sociale Dienst voor gerechtelijke Jeugdhulp staat de jeugdrechter bij 

 SDJ = een MDT dat zelf een indicatieverslag opstelt 

➔ Deze dienst heeft volgende opdrachten:  

o Uitvoeren van onderzoeken van maatschappelijke aard o 

Voorstellen van jeugdhulp overmaken aan de jeugdrechter o Zorgen 

dat de opgelegde maatregelen uitgevoerd kunnen worden  

➔ Jeugdrechter beslist over de op te leggen maatregel -> jeugdrechter kan jongere die 

een MOF = Misdrijf Omschreven Feit heeft gepleegd of die zich in een VOS = Verontrustende 
Opvoedingssituatie (tegenwoordig VLS = Verontrustende Leefsituatie) bevindt in een 

gemeenschapsinstelling plaatsen.  

  Aanmelding in instelling gebeurt via het CAP = Centraal informatie-en Aanmeldpunt 
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➔ Jeugdrechter kan ook beslissen tot ‘uithandhaving’ -> kan enkel wnr jongere 16-17j 

was op het ogenblik van de feiten, het is een uitzonderlijke maatregel.  

 Uithanden gegeven jongeren kunnen geplaatst worden in het Vlaams 

detentiecentrum ‘De Wijngaard, Tongeren’.  

 

  Dossier bij jeugdrechtbak = VOS 

  Dossier bij gemandateerde voorziening = MANO 
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3.2.5 Crisisjeugdhulp, bemiddeling & cliëntoverleg  

Drie vormen van hulp die op elk moment van het traject kunnen worden ingezet: 

1. Crisisjeugdhulp 

2. Cliëntoverleg: doel = hulpverlening aan het gezin beter op elkaar afstemmen. Het 

overleg wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter die een werkplan opmaakt.  

3. Bemiddeling: uitgangspunt = meer ingrijpende interventie kan vaak vermeden worden 

via bemiddeling -> samen met alle betrokkenen op zoek gaan naar een oplossing.  

Vertrouwenspersoon dient aan 4 voorwaarden te voldoen:  

1) Meerderjarig zijn 

2) Niet rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening 

3) Op ondubbelzinnige wijze door de minderjarige aangewezen zijn  

4) Beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.  

Het ‘recht op bijstand’ in het DRP = Decreet Rechtspositie Minderjarigen geeft aan dat minderjarige 

zich kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon in alle contacten met de hulpverlening.  

➔ Vertrouwenspersoon heeft enkele uitdrukkelijke rechten/taken t.o.v. de 

minderjarige: 

o Vertrouwenspersoon heeft toegang tot de gegevens die voor de minderjarige onder 

de agogische exceptie vallen.  

o Het recht op toegang tot het dossier van de minderjarige uitoefenen in diens plaats.  

➔ Vertrouwenspersoon = vast aansprekingspunt doorheen het hele hulptraject  

3.2.6 Jeugdhulp buiten het toepassingsgebied van IJH  

Heel wat jeugdhulp valt niet onder de toepassing van de decreten inzake IJH, zoals: consulten bij 

de huisarts, kinderpsychiatrische diensten, drughulpverleningscentra, logopedist, kinesist, op 
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zelfstandige basis werkende psychologen, pedagogen of orthopedagogen en therapeuten,…  

MAAR, zij zullen zich wel moeten positioneren in het nieuwe jeugdhulplandschap!  

3.2.7 Voorbeelden van trajecten in de IJH  

➔ Zie casussen P 54-60!!  

1.4. Voornaamste vernieuwingen en uitdagingen  

1.4.1 Innovatieve concepten  

Nieuwe structuur van jeugdhulp zou moeten bijdragen tot de realisatie van basisdoelstellingen:  

- Brede toegang tot de hulpverlening: K&G, CLBs en AWW (= Algemeen Welzijnswerk) 

staan in voor het onthaal van jongeren hun ouders en hun netwerk in functie van een meer 

toegankelijke hulp.  

- Regionale netwerken over sectoren heen: doorbreken van het sectorale denken 

door per regio aan netwerkvorming te doen -> dit zorgt ervoor dat 

hupverleners/voorzieningen meer en beter samenwerken.  

- Permanente crisishulp: uitbouw van crisisnetwerk om permanente crisishulp te 

voorzien -> 24/24 en 7/7 bereikbaar en beschikbaar 

- 1 toegang tot de NRTH: veel nadruk op het subsidiariteitsprincipe = steeds de minst 

ingrijpende hulpverleningsinterventie door het voorzien van één duidelijke toegang tot de 

NRTH.  

 Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen geïndiceerde hulp (= wat is er 

nodig voor het kind en zijn context?) en de toewijzing van hulp (= de concrete hulp 

zoals die vorm krijgt binnen de hulpverlening).  

1.4.2 Uitdagingen voor en kritieken ten aanzien van de IJH  

Start van het nieuwe decreet kunnen we situeren bij ‘Strategisch Plan Integrale Jeugdhulp’ dat 

volgde uit de Maatschappelijke Beleidsnota.  

Aantal belangrijke kritieken: Top-

down verhaal  

- Grote discrepantie tussen het doel en de uiteindelijke implementatie van de IJH 

- Desair & Van Holen merken dat de sectoren zelf niet tot voldoende samenwerking 

komen en terugplooien op sectorale belangen 

- Het reduceren van de betrokkenheid van het werkveld, vb.: de keuze om te starten 

vanuit 6 grote sectoren.  

Complexe taal en instrumenten  

- De conceptuele uitbouw zit vol et moeilijke talige begrippen en afkortingen -> dit 

zorgt ervoor dat het begrijpen van de IJH een moeilijke opdracht is.  

- De exponentiële groei van het begrippenkader is symptomatisch voor de uitbouw 

van de IJH 

- Te veel focus op procedures en systemen, te weinig focus op de relatie met jongeren 

en hun context & de handelingsruimte van hulpverleners.  

- Vb.: aanbod in modules en typemodules -> gaat uit van een sterk veralgemeenbare 

en meetbare kijk op de hulpverlening en gaat in tegen een vraaggestuurde manier van 

werken 
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- Gebruikers van jeugdhulp hebben recht op duidelijke info -> Decreet Rechtspositie 

van de minderjarig (2004) stelt dat kinderen en adolescenten recht hebben op duidelijke 

informatie.  Belangrijk dat zorggebruikers een heldere uitleg krijgen op hun maat 

Dringend nood aan andere methoden om de stem van kwetsbare groepen in de samenleving serieus 

te nemen, dit vormt immers een basisuitgangspunt van de IJH.  

Inspraak binnen de IJH?  

- Vertegenwoordigers van cliënten/zorggebruikers willen actief mee nadenken over de 

structuren van de jeugdhulp zelf, het gaat over participatie op alle niveaus van IJH.  

- Kinderrechtencommissariaat wees op een aantal belangrijke lacunes/tekorten bij het 

doorlichten van het nieuwe decreet en op het niet voorzien van functies waar vanuit het 

cliëntperspectief bijzondere waarde wordt aan gehecht, vb.: verdwijnen van de functie 

trajectbegeleider.  

 + ontwerpdecreet biedt te weinig ruimte aan minderejarigen om zelf te participeren in 

hun hulptraject + bemiddeling voor minderjarigen wordt te weinig gewaarborgd. 

- Vanobbergen & Ackaert vinden dat het nieuwe kaderdecreet te weinig vertrekt 

vanuit de rechtspositie van de minderjarige 

- Sprake van een verregaande machtsongelijkheid tussen gebruikers en aanbieders 

van de jeugdzorg   

Inhoudelijk debat naar de achtergrond 

- Gebrek aan inhoudelijke discussie  

- Oplossingsstrategie wordt meer en meer in vraag gesteld 

- Het afwezig blijven van een aantal essentiële inhoudelijke discussies roept vragen op: 

deze fundamentele vragen worden/werden niet gesteld met het risico dat ze onderliggend 
wel een essentiële rol spelen in de manier waarop hulp vorm krijgt.   

1.5 Besluit 

De Koster -> analyses van problemen in jeugdzorg blijven zichzelf herhalen 

Aantal scherpe kritieken, zoals:  

- Het uitfilteren van kritieken van op de werkvloer 

- Het inpassen van ‘good practices’ in het keurslijf van de IJH waaraan de IJH eigenlijk 

zou moeten tegemoet komen.  

 Dit blijkt na 15 jaar IJH dat het nog steeds niet het geval is: er is weinig verbetering 

merkbaar binnen het werkveld voor kinderen/jongeren in moeilijke situaties.  

Vanuit de geformuleerde kritieken stellen we vast dat er 2 essentiële elementen terugkomen: 

1) Het gebrek aan inspraak van bij het begin -> dit zorgt nog steeds voor  een 

onevenwicht in de inspraakmogelijkheden van verschillende betrokkenen.  

2) De nadruk op het structurele of organisatorische aspect van de zorg -> de aandacht 
gaat te weinig naar de oorspronkelijke doelstellingen. De voorafgaande analyse van het 

probleem was een complex verhaal van structurele en inhoudelijke kritieken, terwijl men 

met de IJH vooral de structurele kant als oplossingsstrategie ziet.  

 Hierdoor lijkt de uitwerking van de IJH tot nu toe te kort te doen aan de 

uitgangspunten van deze reorganisatie.  

Veel zaken moeten nog volop ten uitvoer gebracht worden en er zullen nog bijsturingen nodig zijn.  
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➔ IJH is geen statisch gegeven, maar iets dat voortdurend in beweging is en zal zijn.  

 

 

 

Hoofdstuk 2: Ondersteuning en plaatsing van 

kinderen en jongeren in situaties van verontrusting 
 

2.1 INLEIDING  

• nieuwe structuren reeds geïnstalleerd, oude benamingen blijven nog even voortleven  

• Jongerenwelzijn  

• vroeger: jeugdbijstand, jeugdbescherming, jeugdzorg  

• ondersteuning & hulpverlening bieden i.g.v. verontrustende opvoedingssituatie of 

jeugddelinquentie of MOF  

• MOF  principieel onderscheid maken tussen strafbekwame en onverantwoordelijke  

• aparte rechtbank voor misdrijven door jongeren  jeugdrechtbank  

• geen straffen, wel maatregelen om minderjarige te helpen & samenleving beschermen  

2.1.1 SITUATIE VAN VERONTRUSTING  

• ontwikkelingskansen van minderjarige worden bedreigd (provisie-,protectie-, 

participatierechten)  

• (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van 1 vd gezinsleden wordt 

aangetast  

2.1.2 PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE (POS)  

• toestand waarin fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale 

ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen door bijzondere gebeurtenissen, 

door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin zij leven.  

•  oorzaak niet eenzijdig, maar opvoedingssituatie als geheel  

• toevoeging in nieuwe terminologie => garantie van basisrechten (Kinderrrechtenverdrag) 

centraal  

2.1.3 TOENAME JONGEREN IN JEUGDHULPVERLENING  

• # afgelopen 10 jaar toegenomen ondanks (dankzij?)  

• plaatsgebrek  

• lange wachtlijsten  

2.1.4 OPDRACHT JONGERENWELZIJN IS DUBBEL  

• opsporen van factoren in samenleving die leiden tot situaties van verontrusting & zoeken naar 

mogelijkheden & oplossingen om de negatieve invloed van deze factoren zoveel mogelijk te 

voorkomen (preventie)  
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• hulp verlenen in geval van situaties van verontrusting en jeugddelinquentie, na een beslissing 

van een gemandateerde voorzienig of jeugdrechtbank, afhankelijk van ernst van situatie 

hulpverlening enkel mogelijk mits toegangsticket verstrekt door  

• Gemandateerde voorziening (OCJ of VK)  

• jeugdrechtbank  

2.2 HISTORIEK  

12 EEUW  

• opkomst steden => complexere samenleving => overbevolking  

• antwoord burgerij op armoede => opsluiting  

HUMANISME  

• focus meer op mens  

• aanklagen van wantoestanden waarin kinderen leefden  

• Juan Vives o  oprichting scholen voor vondelingen met financiële steun van 

kloosterorden o  uitgangspunt: concrete ervaring (later aanzet tot woord en abstractie)  

• pedagogen (Locke, Rousseau en Pestalozzi) benadrukken belang van o  lichamelijke 

opvoeding o  vrije natuurlijke opvoeding die uitgaat van interesses kind o 

 huiselijke opvoeding met intrinsieke orde en discipline  

INDUSTRIEEL REVOLUTIE IN 18E EN 19E EEUW  

• meeste kinderen nooit in focus gekomen  

• geschiedenis van kinderen = misbruik, fabrieksongevallen  

• kinderen leven zonder rechten, zonder welzijn, zonder inspraak  

• leven zonder ouders  

• leven van vondeling => hooguit 14 dagen oud en sterven binnen de maand  

• overlevenden => pleeggezin (geen garantie op waardig bestaan) of weeshuis (labeur)  

1833: BROEDERS VAN LIEFDE ONTWIKKELEN OPVOEDKUNDIGE AANPAK  

• onder invloed van Kanunnik Triest  

• doel = conformeren van kinderen aan burgerlijke & katholieke waarden & normen  

• kinderen zo lang mogelijk afschermen van gevaren volwassen wereld  

• onderscheid psychologie kind <-> psychologie volwassene  

BEGIN 20E EEUW  

• beweging voor vernieuwing van opvoeding & onderwijs  

• tegenreactie op disciplinaire & militaristische aanpak  

’50  

• beschermings- en verbeteringsfunctie van tehuizen bleef overeind  

• kindvriendelijke opvang was moeilijk door grote aantallen kinderen  
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• beperkte scholingsgraad van bewakers  

’60  

• opkomst wetenschapstakken (ontw.psych., kinderpsych.)  

• vraag naar meer & beter gekwalificeerd personeel  

• vrijmaken van bijkomende financiële middelen  

• aanwerving van extra personeel  

’70  

• kritieken op eenzijdig residentieel organisatie van de zorg  

• verblijf in tehuis is schadelijk voor cognitieve & affectieve ontwikkeling kinderen  

• totalitaire karakter van instelling & gebrek aan kindgerichtheid  

• opkomend systeemdenken benadrukt kind vooral als symptoomdrager van verstoorde 

gezinssysteem  

• residentiële zorg mag pas in laatste instantie aangewend worden. (subsidiariteit)  

• financieel-economische motieven (professionalisering zorgt voor hogere uitgaven)  

    

2.1. DE EVOLUTIE VAN DE WETGEVING INZAKE JEUGDBESCHERMING  

 

2.2.1. DE KINDERBESCHERMINGSWET VAN 1912  

• 1 van de eerste landen dat kinderen onttrok aan strafrecht voor volwassenen  

• strafrecht volwassenen kwam niet tegemoet aan noden van kinderen & jongeren  

• minderjarigen => nood aan hulp & bescherming  

• maatregelen van opvoedende & bewarende aard ipv straffen  

 doel: kind decriminaliseren & misdaadvrije samenleving  

 doel: preventief optreden bij probleemgedrag  

• kon enkel ingrijpen wanneer er sprake was van een ‘als feiten misdrijf’ (niet als gedrag 

ouders of opvoedingssituatie een reëel gevaar vormden  

 

2.2.2. DE WET BETREFFENDE DE JEUGDBESCHERMING VAN 1965  

• introductie notie ‘kind in gevaar’  

• overheid meer maatschappelijke controle op doen & laten jongeren en gezin  

• onder mom van ‘gevaar’ kon elke vorm van sociaal onwenselijk geacht gedrag van 

minderjarigen gerechtelijk vervolgd worden  

• geen onderscheid tussen maatregelen waarover jeugdrechter beschikt om interveniëren in POS 

of MOF in 1965 mogelijke maatregelen van bewaring, behoeding, opvoeding & opvoeding 

opleggen  

• berispen  

• onder toezicht stellen van sociale dienst van jeugdrechtbank die moest waken over naleving 

bepaalde voorwaarden  

• uitbesteding aan betrouwbaar persoon of open instelling  
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• toevertrouwen aan een gemeenschapsinstelling  

  

• oprichting Jeugdbeschermingscomités (JBC) o  sociale of buitengerechtelijke (ook vrijwillige) 

jeugdbescherming zou opnemen o  gerechtelijke jeugdbescherming => maatregelen voor 

jongeren met MOF o  sociale bescherming => vrijwillig hulp aan jongeren ‘in gevaar’  

 

2.2.3. DE STAATSHERVORMINGEN EN GECOÖRDINEERDE DECRETEN VAN 1990  

• gemeenschappen bevoegd voor organisatie van hulp & bijstand van minderjarigen  

• vroeger: ‘kinderen in gevaar’  

•  nu: ‘problematische opvoedingssituatie’ (POS) bevoegdheden m.b.t. jeugdbijstand 

overgeheveld naar gemeenschappen  

• uitbouwen algemeen preventief beleid - zoveel mogelijk individuele hulpvragen voorkomen door 

toestanden weg te werken die negatieve impact (kunnen) hebben op ontplooiingskansen 

minderjarigen  

• organiseren individuele hulpverlening voor jongeren in POS of MOF hebben gepleegd federale 

overheid blijft bevoegd voor  

• ontzettingen uit ouderlijk gezicht & toezicht op gezinsbijslag of andere uitkeringen  

• opgave van maatregelen die kunnen worden genomen t.a.v. minderjarigen met MOF  

• organisatie van jeugdgerechten, territoriale bevoegdheid & rechtspleging voor die gerechten  

• burgerrechtelijke bepalingen m.b.t. statuut minderjarige & familie zoals vastgesteld door  

Burgerlijk wetboek & wetten ter aanvulling ervan  

•  strafrechtelijke bepalingen waarbij gedragingen die inbreuk plegen op jeugdbeschermingen 

als misdrijf worden opschreven en waarbij op die inbreuken straffen worden gesteld  

bevoegdheidsverdeling tussen federale staat en gemeenschappen  

=> duidelijk onderscheid tussen interventies met POS-ers en interventies met MOF-ers  

BELANGRIJKSTE PRINCIPES VAN DE GECOÖRDINEERDE DECRETEN BJB VAN 1990  

Vijf belangrijke principes:  

1. erkenning van de rechtspositie van de jongere en zijn ouders  

2. subsidiariteit  

3. differentiatie van het zorgaanbod  

4. gezinsgerichte werking  

5. scheiding tussen vrijwillige en gedwongen/gerechtelijke hulpverlening  

DE TOEGANG TOT DE JEUGDBIJSTAND TOT 2014  

• centrale doelstelling aangepaste wetgeving op jeugdbijstand  

• strikte scheiding tussen buitengerechtelijke en gerechtelijke jeugdbescherming  
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• ‘stok achter de deur’-functie van de jeugdbeschermingcomités  

• JBC’s namen sociale bescherming op, maar vormden tegelijk het doorgeefluik naar 

jeugdrechtbank  

• vanaf 1990  

• JBC’s -> Comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ)  

• jeugdrechtbank meer expliciet een subsidiaire rol binnen jeugdbijstand (door oprichting 

bemiddelingscommissie)  

• bemiddelingscommissie = toegangssluis & buffer t.a.v. gerechtelijke jeugdbescherming  

Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg  

• bureau voor bijzondere jeugdbijstand & preventiecel  

• per bestuurlijk arrondissement of per regio met 2 bestuurlijke arrondissementen =>1 CBJ  

• 12 leden, Door Vlaamse regering benoemd voor termijn 5 jaar  

• stimuleerde & oriënteerde zowel werking van bureau als preventiecel  

• 3x/jaar  

• administratief secretariaat & sociale dienst voor bijzondere jeugdbijstand  

• Sociale dienst => consulenten die hulpverlening organiseren, 

hulpverleningsprogramma’s uitwerken + verslag uitbrengen  

• Consulenten => contact met minderjarigen & ouders en zoeken naar oplossingen voor POS  

  

1. BUREAU VOOR BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND  

• vrijwillige individuele hulpverlening  

• 1 voorzitter, 4 leden (12 x/jaar)  

• vormgeven aan hulp- en dienstverlening in geval van POS  

• via beschikbare voorzieningen  

• via zelf voorziene hulp via consulteren eigen sociale dienst  

  

2. PREVENTIECEL => PROJECTEN V ALGEMEEN PREVENTIEVE AARD samengesteld uit leden 

van comité die geen zitting hebben in het bureau  

• 6x/jaar  

• preventieopdracht = 2ledig o opnemen van signaalfunctie op vlak van factoren die welzijn 

van minderjarigen kunnen bedreigen  

 o  nemen van initiatieven om on-welzijn te voorkomen  

• preventieacties o  accent op probleemverkenning en -analyse  

o vooral structuurgericht preventie  

o ook inzet op druggebruik, spijbelen, migranten, zelfmoord,… o  vroeger 

vooral defensieve preventie (voorkomen van erger), nu offensieve  

De bemiddelingscommissie  

• brugfunctie tussen vrijwillige (comité) & gerechtelijke jeugdbijstand (jeugdrechtbank)  

• verzoeningsinstantie indien vrijwillige hulpverlening niet langer mogelijk  

• indien geen minnelijke schikking tussen partijen bereikbaar bij POS  

• => doorverwijzing naar openbaar ministerie (parket)  

• kan zaak aanhangig maken bij jeugdrechtbank  



lOMoARcPSD|7923562 

Downloaded by Steffi Huyghe (tienerke@gmail.com) 

• elk gerechtelijk arrondissement => 1 bemiddelingscommissie • doel: komen tot minnelijke 

schikking via overleg en overreding opdrachten bemiddelingscommissie:  

• kansen op vrijwillige hulp- en dienstverlening maximaliseren  

• vrijwillige hulp- en dienstverlening ten aanzien van minderjarigen waarborgen  

• oplossingsvoorstellen uitwerken voor jongeren & ouders die doorverwezen worden door parket  

• mogelijkheid van een afdwingbare pedagogische maatregel adviseren in die dossiers waarom 

zelfs na overleg en overreding geen minnelijke schikking kan worden bereikt en de noodzaak van 

een maatregel zich opdringt.  

De Jeugdrechtbank  

• jeugdrechtbank => 1 of meer kamers met aan hoofd van elke kamer een jeugdrechter  

• aan elke jeugdrechtbank = sociale dienst verbonden  

• zelf instaan voor hulpverlening aan minderjarigen en gezin  

• opgelegde maatregelen opvolgen  

• sociale dienst bij jeugdrechtbank = bemand door consulenten (sociale & pedagogische kennis)  

• in geval van afdwingbare pedagogische maatregelen hebben zij opdracht om minderjarige & 

ouder te ondersteunen, informeren,…  

• schriftelijke evolutieverslagen (magistraten op hoogte houden van uitvoering maatregelen)  

Belangrijkste principes binnen de aangepaste wetgeving van 1990:  

• Erkenning van rechtspositie van de jongere en zijn ouders  

• subsidiariteit  

• differentiatie van het zorgaanbod  

• gezinsgerichte werking  

• scheiding tussen vrijwillige en gedwongen/gerechtelijke hulpverlening  

    

 

2.2.4. DE GEWIJZIGDE WET OP DE JEUGDBESCHERMING VAN 2006  

Centrale vraag: op welke manier moet jeugddelinquentie aangepakt worden:  

• strenge sanctionering?  

• herstellen van aangerichte schade  

• minderjarigen moeten beschermd worden  

Beschermingsmodel  

• mikpunt van veel kritiek  

• gevolg: veel experimenteren met aantal vernieuwende initiatieven  

• bedoeling: dader de aangerichte schade te laten herstellen en inzicht te laten verwerven in 

zijn/haar eigen handelen  

Vlaamse overheid wilde niet langer wachten op het goed te keuren (federaal) jeugdrecht en 

opteerde vanaf 2000 voor een ‘sui generis’-model:  
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• responsabilisering van de jongere  

• herstel voor slachtoffer  

• bescherming van de maatschappij  

• => doel: jongeren reïntegreren in maatschappij & recidivisme voorkomen  

Herstelrecht  

• doel: justitie die ruimte creëert voor inspraak van rechtsreeks betrokkenen bij een delict & 

individuele belevingsaspecten kunnen aan bod komen  

• niet gericht op leestoevoeging, bescherming, behandeling  

• wél impliceren van geloof in eigen oplossingsmogelijkheden van justitiecliënten door het 

terugspelen van conflict naar rechtstreeks betrokkenen  

• = recht dat kan ontstaan indien alle betrokkenen via communicatie tot authentieke uitwisseling 

komen van gevoelens, verhalen en betekenisgevingen  

• via dialoog => verleden recht zetten & nieuw evenwicht bekomen  

• formele rechtsgeving schept ruimte voor informele afhandeling  

Penalisering en sanctionering  

• in aandacht sinds oprichting gesloten federaal centrum ‘De Grubbe’  

• voorlopige maatregel: max. 2 maand & 5 dagen opgesloten in streng bewaakte jeugdinstelling • 

 5 cumulatieve voorwaarden voldaan vooraleer opsluiting mogelijk  

• opsluiting mag niet doel zijn.  

Wetgeving op de jeugdbescherming - kort  

• nieuwe voorafgaande titel  

• mogelijkheid tot verplichting van het volgen van een ouderstage  

• maatregelenpakket ten aanzien van minderjarigen werd sterk uitgebreid, in functie van de 

behandeling van specifieke problemen  

• jeugdrechter kan beslissen tot behoud van de minderjarige zijn leefomgeving  

• herstelrechterlijk aanbod verdient in eerste instantie steeds de voorkeur  

• Herstelbemiddeling is sinds 2006 ook mogelijk op parketniveau en voorzien van een wettelijke 

basis  

• jeugdrechter dient rekening te houden met verschillende factoren bij het nemen van een 

beslissing  

• Ook procureur des Konings kan op parketniveau een aantal maatregelen voorstellen  

• voorwaarden tot plaatsing in gemeenschapsinstelling werden gevoelig verstrengd  

• Rechter kan bij vonnis een maatregel uitspreken uiterlijk tot de dag waarom de betrokkene 23 

jaar wordt  

• Ter beschikking stelling van de Vlaamse regering blijft mogelijk  

• recht op bijstand van een advocaat; vanaf de leeftijd van 12 jaar dient elke minderjarige gehoord 

te worden door de jeugdrechter  

• procedure van ‘uithandengeving’ aangepast.  
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2.3 ORGANISATIE EN AANBOD VAN JONGERENWELZIJN  

Voor de uitvoering van opgelegde of afgesproken maatregelen kan de overheid beroep doen op 

diensten en voorzieningen vanuit verschillende sectoren binnen de jeugdhulpverlening. Specifiek 

voor Jongerenwelzijn kan de overheid terecht bij allerlei private voorzieningen, projectvormen en 

openbare jeugdinstellingen (gemeenschapsinstellingen).  

TOELEIDING TOT DE JEUGDHULPVERLENING  

Kinderen, jongeren en hun netwerk kunnen via verschillende kanalen in contact komen met 

rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke diensten en voorzieningen binnen Jongerenwelzijn. 

Ondersteuning bij ernstige en langdurige problemen op volgende manieren:  

• ITP onderzoekt welke ondersteuningsvorm meest geschikt is + kan toegang regelen tot meer 

ingrijpende en intensieve niet-rechtstreeks toegankelijke vormen van jeugdhulp  

• GV onderzoeken in verontrustende situaties of er sprake is van maatschappelijke noodzaak 

en het bijgevolg nodig is om hulp op te starten of voort te zetten  

• De sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp treedt op  o  1. wanneer een minderjarige 

een MOF heeft gepleegd o  2. bij verwijzing van een verontrustende situatie via een GV o 

 3. bij een verontrustende situatie via hoogdringendheid  

ONTWIKKELINGEN BETREFFENDE HET AANBOD EN DE ORGANISATIE VAN  

DE JEUGDHULP: VAN ERKENNIGSCATEGORIEËN NAAR EEN MODULAIR KADER  

 

2.3.1. INLEIDING  

Door verscheidenheid aan hulpvragen, groeide jeugdhulpaanbod uit tot een brede waaier aan 

diensten, voorzieningen en projecten  

• Oorspronkelijk: private voorzieningen en afdelingen in 7 erkenningscategorieën 

ingedeeld o  Begeleidingshuizen (cat. 1 en 1bis) o  Gezinstehuizen (cat. 2)  

o Onthaal-, oriëntatie en observatiecentra (cat. 3)  

o Dagcentra (cat. 4)  

o Thuisbegeleidingsdiensten (cat. 5)  

o Diensten voor begeleid zelfstandig wonen (cat. 6) o  Diensten voor pleegzorg (cat. 

7)  

• Jongerenwelzijn subsidieert ook uiteenlopende projecten, die zich richten tot een 

specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie o  Meesten uitgegroeid tot 

regulier erkend aanbod  

• 2009: 2 nieuwe erkenningscategorieën toegevoegd o  Diensten voor herstelgerichte en 

constructieve afhandeling (cat. 8)  

 o  Diensten voor Crisishulp aan Huis (cat. 9)  

• 2014: diensten voor pleegzorg volledig aangestuurd vanuit Jongerenwelzijn  besef dat 

dit aanbod van private voorzieningen volgens erkenningscategorieën onvoldoende 

toelaten om adequaat in te spelen op wijzigingen in hulpvragen en om flexibel die hulp in 

te zetten die noodzakelijk was  
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 proefproject ‘Multifunctionele Centra’: aan mogelijkheden gewerkt om de 

hulpvraag van minderjarigen (en hun netwerk) te actualiseren en te vertalen naar een 

aangepast en flexibel hulpaanbod  

navolging: het Experimenteel Modulair Kader  mogelijk om organisaties voor bijzonder 

jeugdbijstand te erkennen met modulair aanbod als basis voor erkenning en subsidiëring  

 2013: niet meer ‘voorzieningen binnen specifieke erkenningscategorieën’, maar 

‘voorzieningen met een gemoduleerd hulpaanbod’  voorzieningen zijn 

overgeschakeld van organisaties met één of meer specifieke erkenningscategorie(ën) 

naar organisaties waarbij het hulpaanbod werd gespecifieerd volgens bepaalde 

typemodules, gekoppeld aan één van de tien functies van de jeugdhulp.  

 het inpassen van het aanbod van Jongerenwelzijn werd binnen de Integrale Jeugdhulp 

voorbereid  

 

2.3.2 INDELING VAN PRIVATE VOORZIENINGEN VOLGENS  

ERKENNINGSCATEGORIEËN  

CATEGORIE 1: BEGELEIDINGSTEHUIZEN  

• Minderjarigen opnemen na verwijzing door het CBJ of de jeugdrechtbank  

• Belangrijkste aandeel van alle plaatsingen in private voorzieningen  

• 0-18 jaar, echter weinig baby’s en peuters  

Categorie 1bis:  

• Residentiële opname van jongeren in een problematische opvoedingssituatie of jongeren die 

een MOF hebben gepleegd  

• Opnameplicht  

• Erkenning tot uitputting van hun capaciteit minderjarigen op te vangen die voorafgaand in 

een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum waren opgenomen  

Trainingscentrum voor Kamertraining (TCK):  

• Na residentiële opname, minderjarigen die zelfstandig willen wonen begeleiden •  Vanaf 

17 jaar onder permanent toezicht op kamers wonen •  Combinatie van:  

o Het voorzien van huisvesting voor de jongere o 

 Begeleiding van de opgenomen jongere  

o Het begeleiden/betrekken van belangrijke personen uit de 

leefomgeving van de jongere  

• Doel: voorbereiden op zelfstandig leven in de samenleving  

CATEGORIE 2: GEZINSTEHUIZEN  

• nemen tijdelijk 5-10 minderjarigen op in gezinsverband, naast eventuele eigen kinderen  

• jongeren een ‘normaal’ gezinsleven proberen te bezorgen  

• verantwoordelijke van gezinstehuis woont er zelf (met partner en eigen kinderen)  

• vrijwel verdwenen in Vlaanderen door  

• intensiteit van werkvorm  

• maatschappelijke evoluties  
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CATEGORIE 3: ONTHAAL-, ORIENTATIE- EN OBSERVATIECENTRA (OOOC)  

• kinderen & jongeren begeleiden  

• weekdagen, weekends & vakanties  

• deel van capaciteiten van centra = gericht op voorlopig (korte periode), op elk moment van dag 

opnemen van minderjarige die door politie zijn aangehouden én  

• niet onmiddellijk voor parket kunnen verschijnen  

• niet onmiddellijk door parket naar jeugdrechtbank kunnen worden verwezen  

• voor wie naar gepaste hulp wordt gezocht  

 

CATEGORIE 4: DAGCENTRA  

• voor schoolgaande jongeren  

• leemte in zorgaanbod tussen residentiële en ambulante sector vullen  

• begeleiden minderjarigen tijdens week na schooluren + ambulante gezinsbegeleiding  

• voornaamste voorwaarde = ouders wensen de opvoedingsverantwoordelijkheid op te nemen  

CATEGORIE 5: THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN  

• begeleiden minderjarigen & gezin ambulant in thuisomgeving  

• intensieve vorm van ondersteuning aan huis  

• focus; alle probleemdomeinen waarmee gezin te kampen heeft die een negatieve invloed 

hebben op opvoeding van minderjarige kinderen  

• “aanklampende’ hulpverlening => hulpverlener & gezin zoeken samen naar oplossingen   

• aanzienlijk uitgebreid  

CATEGORIE 6: DIENSTEN VOOR ZELFSTANDIG WONEN  

• jongeren begeleiden vanaf 17 jaar die zelfstandig willen wonen  

• jongeren & jongvolwassenen zelfstandig wonen onder begeleiding van erkende dienst  

• voorwaarden: minimaal 17 jaar & voldoende inkomsten om in materiële behoeften te voorzien  

• wonen vaak alleen of groepjes van 3  

• afsluiten van hulpverleningscontract  

• vastleggen van doelstellingen & termijn van begeleiding  

• doel: zelfstandig wonen & psychosociale zelfredzaamheid  

CATEGORIE 7: DIENSTEN VOOR PLEEGZORG  

• tijdelijk verblijf van minderjarigen in pleeggezinnen  

• max 4 pleegkinderen per gezin  

• meer pleeggezinnen => minder plaatsingen in residentiële instellingen (positief!!)  

• begeleid & georganiseerd door provinciale diensten voor pleegzorg  

CATEGORIE 8: DIENSTEN VOOR HERSTELGERICHTE & CONSTRUCTIEVE AFHANDELINGEN (HCA)  

• alternatieve sancties  

• doel: op middellange termijn een gecoördineerd en parmante geëvalueerd aanbod van 

herstelgerichte constructieve afhandelingen uit te bouwen in alle gerechtelijke 

arrondissementen  

• positieve effecten (negatief effect van residentieel plaatsing vermijden)  

Gemeenschapsdienst  
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• aantal uren werken in non-profit instelling  

• reactie op MOF uitgesproken op niveau van jeugdrechtbank (vaak voorlopig)  

• vaak gecombineerd met leerproject  

• minderjarige onder toezicht van sociale dienst  

• jongere moet ‘prestatie van opvoedkundige of filantropische aard’ uitvoeren  

• plaatsingmijdende maatregel => stigmatisering ↓ / afscheuring van leefsituatie ↓  

• confrontatie met gepleegde feiten & heersende waarden en normen => inzicht in gedrag • 

 gevoel van eigenwaarde ↑ & betere relatie met ouders  

Leerprojecten  

• jongeren iets bijbrengen of aanleren (sociale vaardigheden - neen zeggen)  

• duidelijkere link met feiten  

• doel: jongere confronteren met oorzaken & gevolgen van gedrag  

• doel: meer inzicht verwerven in feiten, eigen gedrag & beleving ervan  

Dader-slachtoffer bemiddeling  

• communicatieproces tussen minderjarige dader, ouders & slachtoffer (ev. zijn ouders)  

• doel: zoeken naar vorm van herstel / oplossing gevolgen delict  

• accent minder op schuldaspect , meer op gevolgen van feiten, sociale verantwoording  

• doel: formuleren van toekomstgericht antwoord door betrokken partijen  

• uitgangspunt bij herstelbemiddeling: belangen jongere & slachtoffer zijn evenwaardig  

• Vaak financieel vergoeding gevraagd door slachtoffers (wat dader vaak niet kan betalen)  

• => terugvallen op vereffeningsfonds speciaal opgericht daarvoor  

3 criteria moeten voldaan worden:  

• dader ontkent feiten niet  

• slachtoffer is gekend  

• slachtoffer heeft schade geleden  

Minimalistische invulling van bemiddeling:  

• nadruk op vrijwillig karakter communicatieproces maximalistische invulling van bemiddeling  

Maximalistische invulling van bemiddeling:  

• volwaardig model ipv bestaande beschermings- of strafrechtmodel  

• van toepassing op alle vormen van (jeugd)delinquentie  

• gewijzigde wet op jeugdbescherming => parketmagistraten & jeugdrechters worden 

verplicht om bemiddeling te overwegen & uiteindelijke keuze te motiveren  

• Dader en slachtoffer hebben nog steeds keuzevrijheid (geen sprake van max. benadering van 

bemiddeling) herstelgericht groepsoverleg (hergo) / conferencier  

Herstelgericht groepsoverleg (hergo) / conferencier:  

• dader, slachtoffer & politiebeambte samen op via overleg oplossing voor MOF  

• onderscheid zich van andere vormen van herstelbemiddeling o  aanwezigheid van 

een politiebeambte  
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o nadrukkelijk betrekken van vertrouwenspersonen uit leefwereld dader & slachtoffer 

in zoeken naar oplossing conflict  

o exclusieve gerichtheid op ernstige feiten & enkel na verwijzing door jeugdrechter o 

 combinatie met andere herstelgerichte afhandelingen  

o voor de uitvoering van bereikte overeenkomst is het akkoord van jeugdrechter 

vereist, waarbij engagementen van jongere uit intentieverklaring in vonnis worden 

opgenomen  

• Hoge tevredenheid (zowel dader als slachtoffer)  

CATEGORIE 9: CISISHULP AAN HUIS  

• sterk afgebakende principes o snel houdt in dat gezin binnen 24u na de aanmelding bezocht 

moet worden door gezinswerker  

o kortdurend betekent dat de hulpverlening niet langer dan 1 maand mag duren o 

 intensief wil zeggen dat er wekelijks meerdere begeleidingscontacten zijn & 

totaal gemiddeld 30u begeleiding gegeven.  

o hulpverlening is nabij & gezinswerker werkt aan huis of in context van gezin, tevens 

wordt permanentie voorzien zodat begeleidend team 24/24 beschikbaar is  

 

2.3.3. NOOD AAN FLEXIBILISERING VAN HET JEUGDHULPAANBOD: HET MFC-

PROEFPROJECT  

• Besef dat het met de erkenningsstructuur van het jeugdhulpaanbod volgens categorieën niet 

eenvoudig was om flexibele trajecten uit te stippelen en ondersteuning op maat te voorzien o 

 Reden: maatregel van ofwel CBJ ofwel de jeugdrechter enkel van toepassing was voor 1 

bepaalde voorziening aan wie de jongere werd toevertrouwd en dit voor afgebakende periode  

o Nood aan flexibel jeugdhulpaanbod o  Tegelijk botsen op bestaande tussenschotten 

tussen erkenningscategorieën o  2006: ontstaan werkgroep ‘Flexibilisering van het 

hulpaanbod in de bijzonder jeugdbijstand’  

 Doel: buigen over dit probleem + aantal concrete voorstellen uit te werken om 

de flexibilisering van het aanbod te faciliteren  

• Één van de centrale beleidskeuzes in het Globaal Plan Jeugdzorg betrof de flexibilisering van het 

jeugdhulpaanbod o  Organisaties vanuit een brede organisatiestructuur moeten in staat 

worden gesteld om een gevarieerd aanbod te ontwikkelen, waarbij ze flexibel kunnen schakelen 

tussen werkvormen om zo de continuïteit van het traject te waarborgen en hulp adequaat te 

laten aansluiten op de veranderende noden van minderjarigen en hun contexten  

o Proefproject ‘Multifunctionele Centra’ (MFC)  

• ‘Conceptnota MFC’ o  Trajectmatig gewerkt met naadloze overgangen tussen diensten en 

tussen residentiële en  

(semi-)ambulante vraaggerichte hulpverlening  

 Doel: beter inspelen op evolutie van hulpvraag van de cliënt o 

 Cruciale functies  

 Vraagverheldering  

 Het subsidiariteitsbeginsel  

 Een uitgewerkte interne en externe regie o  Driehoek cliënt-

voorziening-verwijzende instantie is essentieel o  Specificiteit  
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 Constante proces van het actualiseren van de hulpvraag  

 Creatief vertalen van die hulpvraag in een aangepast 

hulpverleningsaanbod binnen een duidelijke organisatievorm  

• Vraaggerichte hulp realiseren o  Minimaal aanbod van MFC waarbij verschillende 

zorgmodules in een MFC-traject gecombineerd konden worden = ‘bandbreedte’ (het aantal 

in te zetten zorgmodules)  

o ‘contextbegeleiding’ dn ‘individuele begeleiding’ in elk traject voorzien, andere 

modules indien nodig voorzien  

o Sterk ingezet op regiefunctie  

 Cliëntniveau: interne regisseur zorgt voor naadloos traject van cliënt  

 Organisatieniveau: externe regisseur (verwijzende instantie) staat in voor het 

bepalen van de bandbreedte in het traject + waakt over maatschappelijke 

noodzaak en veiligheid en eventueel ingrijpen  

IMPLEMENTATIEFASE  

• Proefproject MFV 2007-2009 o  Uit evaluatie van 1e implementatiefase enkele 

knelpunten:  

  Voorzieningen en verwijzende instanties nog te veel dachten in 

erkenningscategorieën doordat het project zich binnen de bestaande 

regelgeving situeerde  

o Aanpassingen doorgevoerd:  

 Inhoudelijke verfijning en een reglementaire basis gecreëerd: aanbod vertaald in 

zorgmodaliteiten (erkenningscategorieën overstegen)  

 Aanbevolen een minimale en maximale verhouding van ambulante en 

residentiële capaciteit voorop te stellen  

• 2e fase: MFC’s officieel geregistreerd als zorgeenheid o  ‘een specifieke structuur 

die bestaat uit een combinatie van voorzieningen van categorie 1, 4 en 5, met een 

multifunctioneel karakter, en die instaat voor het aanbieden van residentiële, mobiele en 

ambulante hulp’  

o Zorgmodaliteiten kunnen worden ingezet om tegemoet te komen aan veranderende 

hulpvragen  

• 3e fase:  

o Capaciteit van de bestaande MFC’s uitgebreid o  Aantal MFC’s groeide 

geleidelijk aan naar 11 officiële MFC’s in 2012  

Positieve resultaten MFC-concept:  

• Minder breuklijnen in de hulpverleningstrajecten  

• Meer ‘afgesproken’ beëindigingen van hulpverleningstrajecten + eventuele vervolg in 

de rechtstreekse toegankelijke hulpeverlening  

• Tevredenheid bij voorziening, verwijzende instantie en de cliënt  

• Begeleidingstijdens worden korter  

Sinds 2013 niet ‘MFC’ maar ‘Experimenteel Modulair Kader’ (EMK) waardoor elke 

organisatie de mogelijkheid moet krijgen om multifunctioneel te werken  
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2.3.4. DE ONTWIKKELING VAN HET EXPERIMENTEEL MODULAIR KADER (EMK)  

• 2013: inwerkingtreding EMK o  = start van nieuwe beweging in de verder opbouw en 

hertekening van het jeugdhulpaanbod  

 o  Regelgeving ingevoerd met een modulair ingericht aanbod  drie stappen  

 Dynamiseren van residentiële aanbod: uitweg voor de permanente bezetting van 

bepaalde bedden  

 Onttrekken van de capaciteit voor begeleid zelfstandig wonen uit de 

begeleidingstehuizen  

 Eigen voorstellen tot wijziging van de modulaire inrichting van het aanbod, o.b.v.  

de verstreksituatie  
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Onder impuls van vooral de Staten-Generaal Jeugdhulp en de positieve resultaten van 

proefproject MFC’s  
o  OOOC en centra voor integrale gezinszorg (CIG) opgeroepen om ook aanvraag tot 

erkenning in te dienen  

 ¾ van erkende capaciteit aan begeleidingstehuizen, dagcentra, thuisbegeleidingstehuizen 

en diensten begeleid zelfstandig wonen stapte in deze nieuwe organisatiestructuur o 

 Bewust gekozen voor beperkt aantal typemodules, indien nodig: verder differentiëren 

volgens de FID-parameters (frequentie, intensiteit en duur):  

 contextbegeleiding  zowel mobiel als ambulant (vooral cat. 5)  

 contextbegeleiding in functie van autonoom wonen  begeleiden van 

jongeren inzake zelfstandig wonen (cat. 1 en 6)  

 verblijf  kortdurend (crisis)verblijf, eerder gezinsondersteunend of eerder 

gezinsvervangend (cat. 1)  

 dagbegeleiding in groep  laagdrempelige en groepsgerichte dagbegeleiding 

na schooluren binnen de organisatie (ambulant) (cat. 4)  

 ondersteunende begeleiding  los van andere modules, voorzien van 

projectvormen  

 deze typemodules koppelen aan FID-parameters en corresponderende functies uit de 

Integrale Jeugdhulp = groot aantal typemodules binnen Jongerenwelzijn  

• ‘Moduledatabank 2.0’ en INformaticaSysteem voor de InterSectorale 

TOgangspoort (INSISTO) o  Hulpverleners kunnen jongeren aanmelden waardoor een 

elektronisch dossier opgebouwd wordt en ze zo snel mogelijk de meest aangewezen 

hulp kunnen laten starten  door typemodules die voorzieningen als basis kunnen 

gebruiken om een eigen module te schrijven, kunnen die voorzieningen afstemmen en 

combineren. Door te combineren kan men zorg op maat aanbieden  

• 2015: modulair kader integraal doorgevoerd o  Alle voorzieningen moeten modulair 

te werk gaan en flexibele trajecten aanbieden o  Grote impact op cliënt, organisatie, 

betrokken verwijzer(s), organisatie+inhoud+financiering van het 

hulpverleningslandschap  

 

2.3.5 RECENTE ONTWIKKELINGEN  

• Vluchtelingenproblematiek o  Sterk ingezet op pleegzorg voor vluchtelingenkinderen 

(en hun ouders) binnen gastgezinnen  

• Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen o  Aanbod binnen de OVBJ’s die erkend 

zijn voor de opvang en/of begeleiding van deze minderjarigen  

• Meisjes met complexe problematieken in kwetsbare situaties o  Geïnvesteerd in 

mogelijkheden om jongeren te plaatsen in een gesloten fuguevermijdende setting  

• 2017:  

o 15 plaatsen in het private aanbod van Jongerenwelzijn omgebouwd tot een beveilig en 

fuguavermijdend aanbod  

2.4 HET HUIDIG (MODULAIR) JEUGDHULPAANBOD  

Huidig hulpaanbod Jongerenwelzijn  
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• Private voorzieningen o  Instaan voor erkenning, aansturing en subsidiëring van 

uiteenlopende organisaties en diensten  

• Projectwerkingen  

 o  Instaan voor erkenning  

• Publieke jeugdinstellingen o  Instaan voor organisatie  

o  Omvat de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum ‘De 

Wijngaard’ in Tongeren  

 

2.4.1 DE PRIVATE VOORZIENINGEN  

• Organisatie, uitvoering van diverse residentiële, ambulante en mobiele hulpverleningsvormen 

voor minderjarigen in verontrustende leefsituaties of die een MOF hebben gepleegd  

• Pleegzorg voor minder- en meerderjarigen  

• Betrokken bij de uitbouw van crisisnetwerken  

ORGANISATIES VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG (OVBJ)  

• Steeds erkenning voor ‘contextbegeleiding’, eventueel ook voor ‘contextbegeleiding in 

functie van autonoom wonen’, ‘dagbegeleiding in groep’, ‘verblijf’ en ‘ondersteunende 

begeleiding’  

• Grondige wijzigingen betreffende de invulling van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijk 

aanbod van Jongerenwelzijn o  Alle modules ‘contextbegeleiding’ en ‘dagbegeleiding in 

groep’ werden rechtstreeks toegankelijk  

 o Typemodule ‘contextbegeleiding’ verandert in 4 nieuwe typemodules:  

 Krachtengerichte contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering  

 Laagintensieve contextbegeleiding  

 Reguliere contextbegeleiding  

 Intensief kortdurende contextbegeleiding (dit blijft niet-rechtstreeks 

toegankelijk)  

• Plaats gegeven aan de ‘Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en 

Omgevingsondersteuning’  

(CANO) o  Onmisbare partner binnen jeugdhulpaanbod binnen Jongerenwelzijn en ruimere 

Integrale  

Jeugdhulp o  Belangrijke rol bij hertekening van 

private naar modulair kader o  Als prioritaire partners in het 

EMK  

Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning (CANO)  

• Project Steunpunt Voorzieningen categorie 1-bis o  Pleiten voor herdefiniëring van de 

voornamelijke residentieel gerichte jeugdhulp o  Visie = intensieve contextbegeleiding 

met sterke aandacht voor de natuurlijke leefomgeving van jongeren  ontstaan ‘CANO’  

• Jongeren binnen CANO-organisaties o  Jongeren en hun natuurlijke leefomgeving die 

verwezen zijn vanuit zowel de gerechtelijke als niet-gerechtelijke jeugdhulp  

 Vaak doorheen hun leven gekwetst  

 Opeenstapeling aan problematische omstandigheden ervaren  

 In een sfeer van uitsluiting terechtgekomen  
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 Gebrek aan maatschappelijke binding ervaren o  Weinig 

exclusiecriteria  

o Elders uit de boot vallen (bv een verslaving of beperking) terecht kunnen in 

CANOorganisaties  

Werking o  Gevormd in en vanuit de natuurlijke leefomgeving van jongeren + zet in op het 

aanspreken van krachten, hulpbronnen en groeimogelijkheden binnen de eigen omgeving o 

 Geïntegreerd totaalconcept: contextbegeleiding, residentiële begeleiding en 

dagbesteding  

Niet gezinsvervangend, wel intensief samenwerken met gezin en ruimere netwerk 

o  Residentiële luik:  

 Kort- en langdurige opvang  

 Zap-functie: flexibel kunnen schakelen tussen verblijf inde voorziening en in de 

eigen leefomgeving  

o Behoudsengagement met de jongeren  

 Aanklampend en deblokkerend werken  

 Investeren in het herstel van de (ver)binding met de context  

DIENSTEN VOOR PLEEGZORG  

• Doel: de opvoeding opvangen van kinderen en jongeren van wie de ouders (tijdelijk) niet 

(meer) kunnen opnemen  

• = eerste overwegen optie  

• Grondige veranderingen bij organisatie van pleegzorg o  Huidige diensten voor pleegzorg = 

vroegere categorie 7 (minderjarigen in een POS) o  Omvatten verschillende vormen 

pleegzorg die vooraf aangeboden werden door Kind & Gezin (kinderen die tijdelijk niet 

opgevangen kunnen worden door de ouders), door het  

VAPH (pleegzorg voor mensen met een beperking) en door de geestelijke 

gezondheidszorg  

• Enkel aangestuurd vanuit Jongerenwelzijn •  Doelgroep:  

 o  Pleegkinderen  

  Specifiek: minderjarigen in een VLS of kinderen met een beperking of psychische 

problematiek, die omwille van omstandigheden niet in het eigen gezin of 

zelfstandig kunnen wonen  

 o  Pleeggasten  

   Volwassenen met een beperking of psychische kwetsbaarheid  

 Jongvolwassenen die (nog) niet over voldoende vaardigheden 

beschikken om zelfstandig te wonen of mogelijks al enige tijd in een 

pleeggezin hebben verbleven en er na 18 jaar kunnen blijven  

 Proberen uitbreiden tot 25 jaar  

 Volwassenen met een beperking die heel hun leven bij hun ouders 

woonden, maar bij wie de ouders de zorg niet meer kunnen dragen  

• 4 pleegzorgvormen o Perspectiefzoekende pleegzorg  

 Maximum 6 maanden opgevangen  

 Doel: snel oriënteren en begeleiden naar duurzame oplossing  

 Enkel RTH voor volwassen pleeggasten o  Perspectiefbiedende 

pleegzorg  

 Langere periode bij een pleeggezin  
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 Doel: stabiel leefklimaat aanbieden voor het verzekeren van 

zorgcontinuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling  

 Enkel RTH voor volwassen pleeggasten o 

 Behandelingspleegzorg  

 Pleegkind of -gast met bepaalde psychiatrische of gedrags- en 

emotionele problemen opvangen  

 RTH voor pleegkinderen en -gasten o  Ondersteunende pleegzorg  

 Tijdelijk, maar zolang als nodig opgevangen binnen een pleeggezin  

 RTH voor pleegkinderen en -gasten  

 modulair kader: onderverdelingen bij deze vormen kunnen gemaakt worden tussen de 

typemodules ‘verblijf’, ‘begeleiding’ en ‘behandeling’  
 

 

 

CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG (CIG)  

•  Intensieve opvoedingshulp en gezinszorg aan gezinnen en (aanstaande) ouders met 

ernstige opvoedingsproblemen, waarbij aan dieperliggende problemen dan gezins- en 

opvoedingsondersteuning wordt gewerkt •  Erkend door Jongerenwelzijn •  Typemodules:  

o Contextbegeleiding  

o Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)  

o Crisisbegeleiding en -verblijf op verwijzing van het crisismeldpunt  

DIENSTEN VOOR CRISISHULP AAN HUIS (CaH)  

• Typemodule ‘contextbegeleiding in functie van crisis’  

• Kortdurende, intensieve en mobiele begeleiding o  Als minderjarige en/of gezin zich in een 

perspectiefloze crisissituatie bevindt omwille van escalerende problemen  

• Door het crisismeldpunt  

• Gericht op versterken van wat goed verloopt in het gezin  

ONTHAAL-, ORIËNTATIE- EN OBSERVATIECENTRA IN EEN MODULAIR KADER (OOOC)  

• 4 niet-rechtstreekse toegankelijke typemodules o 

 ‘handelingsgerichte diagnostiek’  

  Informatie verzamelen over de aangemelde situatie om een antwoord te 

vinden o  ‘verblijf van gemiddeld één tot drie nachten in het kader van 

diagnostiek’ o  ‘verblijf met gemiddeld 4 tot 7 nachten’ o  ‘kortdurend crisisverblijf’  

• Crisisnetwerken onder de vorm van crisisopvang en/of -

begeleiding o Vervat in typemodules ‘diagnostiek’ en 

‘verblijf’  

DIENSTEN VOOR HERSTELGERICHTE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELING (HCA)  

• Een niet-gemoduleerd jeugdhulpaanbod  

• 4 afhandelingsvormen (zie 3.2.2.) o  Gemeenschapsdienst o  Leerprojecten o 

 Herstelbemiddeling o  Het herstelgericht groepsoverleg  

• Veel geïnvesteerd in structurele en inhoudelijke samenwerking tussen de HCA-diensten en de 

gemeenschapsinstellingen  
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2.4.2 (REGULIER ERKENDE) PROJECTEN  

= bijzondere initiatieven met een tijdelijk karakter, die zich richten tot een specifieke doelgroep of op 

een bijzondere probleemsituatie  

COLOMBUS  

• Doel: instroom in de niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp terug te dringen Visie en 

methodiek van positieve heroriëntering toegepast en ontwikkeld bij gezinnen in 

verontrustende opvoedingssituaties o  Waarderende en krachtengerichte benadering: 

samen met gezinnen en hun context zoeken naar positieve bewegingen en verbinding  

Alle betrokkenen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het verhaal 

o  Samen naar oplossingen zoeken  

• Ondergebracht in de module ‘kortdurende, krachtgerichte contextbegeleiding (in 

functie van positieve heroriëntering)’ binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp  

 

YOUTH AT RISK  

• 2007: eerste programma o  Drie arrondissementen (Antwerpen, Hasselt en 

Tongeren)  

o  Hulp bieden aan jongeren van 16 tot 21 jaar met een MOF-dossier en jongeren die 

voortgezette hulpverlening hadden aangevraagd bij het CBJ  

• 2008: tweede programma o  Doelgroep uitgebreid  

  Van overwegend jongeren die een MOF hadden gepleegd naar jongeren die 

vanwege een complexe POS in contact waren gekomen met de jeugdrechtbank  

• 2009: derde programma o  Doelgroep uitgebreid  

  Alle jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank in de drie betreffende 

arrondissementen  

 ontstaan vzw YAR Vlaanderen  

• Werving gebeurt steeds o.b.v. motivatie (vrijwilligheid)  

• Intensief, gestructureerd en wetenschappelijk programma o.b.v. cognitieve 

theorieën o  YAR werkt samen met jongeren aan zelfverantwoordelijkheid, 

competenties en op gepaste wijze leren omgaan met de omgeving  

 o  3 grote fasen:  

 Voortraject met vrijwilligerscontacten: leren kennen van inhoud en 

verwachtingen van programma + jongeren motiveren om zich kandidaat te 

stellen voor het programma  

 Residentiële trainingsweek in groepsverband  

 Volgtraject met individuele coach die met de jongere werkt aan de realisatie van 

zijn drie opgestelde doelen  

• 2012: YAR Wonen o  Hulp aan jongeren die uit noodzaak zelfstandig 

moeten gaan wonen o  Focus:  

 Versterken van zelfstandigheid  

 Uitbouwen van eigen netwerk  

 Werken rond eigen keuzes en verantwoordelijkheid  

• YAR Coaching onder modules ‘contextbegeleiding’ en ‘ondersteunende 

begeleiding’  
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• YAR Wonen onder module ‘contextbegeleiding in functie van autonoom 

wonen’  

TIME-OUT PROJECTEN  

• creëren van periode van rust en reflectie om begeleidingsrelatie en begeleidingsperspectief te 

herstellen & hulpverlening te deblokkeren  

• gebruikt als begeleiding dreigt vast te lopen of is vastgelopen  

• => positieve bijdrage leveren aan omgang tussen jongere & omgeving zodat de draagkracht van 

jongere & omgeving herstelt of toeneemt  

• => hulpverlening kan voortgezet worden  

ONTHEMING  

• doelgroep: herhaaldelijk geplaatste jongeren (andere maatregelen niet effectief)  

• afstand tijdens onthemingsproject biedt ruimte om na te denken over hun leven tot dan toe  

• alternatieve manier om vanuit samenleving antwoord te bieden op onaangepast gedrag  

• emancipatorische visie waarbij jongeren een reële verantwoordelijkheid & opdracht krijgen  

• jongeren willen zich bewijzen dat ze wél iets kunnen bereiken  

• indien jongeren binnen 3-5 maanden slagen => dossier in jeugdrechtbank afgesloten  

 

2.4.3. DE PUBLIEKE JEUGDINSTELLINGEN  

DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN  

•  => aparte groep van voorzieningen o  hulpverlening georganiseerd door overheid (niet 

door non-profit organisaties) o  decretale opdracht om functies van geslopen opvang, 

oriëntatie, observatie & residentieel begeleiding te voorzien t.a.v. minderjarigen met MOF of 

VOS/VLS  

Capaciteit  

• België: 3 gemeenschapsinstellingen o  ‘De Kempen’ o  ‘De Zande’ o  ‘De Grubbe’  

• elke instelling => eigen begroting  

• soepel inspelen op wisselende omstandigheden binnen voorzieningen  

Voorwaarden tot plaatsing   

• Beslissing tot plaatsing kan enkel genomen worden door jeugdrechter o  minderjarige 

heeft MOF gepleegd o  minderjarige zit in VLS  

=> onderscheid MOF & VLS kritisch benaderd vanuit pedagogische & juridisch oogpunt:  

• vanaf 12 jaar in open afdeling, vanaf 14 jaar in gesloten afdeling  

• enkel in uitzonderlijke omstandigheden vanaf 12 jaar in gesloten  

• duur verblijf hangt samen met plaatsingsgrond en soort maatregel  

• aanslepend plaatsgebrek => buffercapaciteit voorzien  

• voorkomen dat MOF-ers onmiddellijk vrijkomen wegens plaatsgebrek  

Werking en doel  

•  Vrijheidsbeperking o  beslissing plaatsing in GI 

=> dwingend karakter  
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o jongere wordt in GI opgenomen indien jeugdrechter vindt dat een zekere 

mate van vrijheidsbeperking, bescherming en structuur nodig is.  

o GI => begrenzende infrastructuur en strikt pedagogisch Regime  

o Jongeren komen binnen met handboeien o  bij opname streng 

controleprocedure  

o vrijheidsbeperkende factor steeds samen met hulpverlenende factor o 

 afname in vrijheidsbeperking => toename in verantwoordelijkheden o 

 Subsidiariteitsbeginsel => plaatsing dient zo kort mogelijk te zijn o  GI 

fungeren niet als eindstation!!  

Hulpverlening  doel: verminderen van het risico op normoverschrijdend gedrag en 

het bevorderen van de levenskwaliteit van de minderjarigen o  3 beginselen 

centraal: ‘risico-’, ‘behoeften-’ en ‘responsiviteitsbeginsel’  

 

  o  Soorten leefgroepen en modules  

     Verblijf begint met onthaalleefgroep  

 gefaseerde structuur  

 jongere begint met volledig individueel programma  

 gelijkelijke deelname aan groepsactiviteiten & maaltijden  

     observatie- en oriëntatieleefgroepen  

 in kaart brengen van probleem en zoeken naar best passende 

ondersteuning  

     begeleidingsleefgroepen  

 verblijf in gestructureerde setting en aanpakken van het probleem  

 focus op ondersteunen van de jongere om verschillende 

levensdomeinen opnieuw vorm te geven  

 sociaal-cognitief en ervaringsgericht leren + contextgericht en 

herstelgericht werken  

     behandelingsleefgroepen  

 intensief werken met jongens die herhaaldelijk en/of zeer zware feiten 

pleegden  

 GRT (Geïndividualiseerd residentieel traject)  

 jongeren die al vrijheid aankunnen  

 bepaalde verantwoordelijkheden kunnen opnemen maar 

structuur nog nodig hebben  

     time-out  

 doel: rustperiode voor jongere en begeleiders  

 Termijn van 14 dagen  

  o  Onderwijsaanbod  

 Kritiek  

 Te weinig differentiëren, sturen en individualiseren  

 Geen continuïteit  

  hertekenen van onderwijsaanbod om bij te dragen tot verhoging van de 

kansen van re-integratie van de jongere in de maatschappij door op een 

gestructureerde manier maximale differentiatie na te streven  

 Vertrekken vanuit individuele problematiek, behoeften en interesses 

van de jongeren  
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 Rekening houden met diens leefwereld en sociaal-culturele achtergrond  

 Op flexibele manier specifieke methodieken en didactisch materiaal 

gebruiken  

 Bijdragen tot een maximale coördinatie van de verschillende elementen 

van het hulpverleningsaanbod in de instelling  

 Organisatie  

 geen onderwijs in onthaalleefgroep => wel: inschatting leerniveau 

leerling  verschillende trajectprofielen:  

 ‘schoolloopbaan’  

 ‘alternerend leren en werken’  

 ‘zelfstandigheid’  

 ‘anderstaligen’  

 ‘individuele opvolging’  

 Programma  

 Zoveel mogelijk op maat van de jongeren werken  

 In kleine lesgroepen van 4-6 jongeren  

 Algemene vorming  

 Zoveel mogelijk streven naar samengestelde groepen: eerst 

volgens trajectprofiel, dan volgens kennisniveau  

 Praktische vorming  

 Zoveel mogelijk aansluiten bij de praktische voorkennis en 

vooropleiding van de jongeren en het uitstroomperspectief  

  o  Pedagogisch en therapeutisch aanbod  

 Kritiek  

 Te weinig werken met de context van de jongeren  

 Ontbreken van een pedagogische model, coaching en supervisie  

 Te weinig planmatig werken  

 proces- en personeels-implementatieplan opgesteld: re-integratie van 

jongeren in de maatschappij bevorderen door op methodische, efficiënte en 

geïntegreerde manier de hulpbehoeften zo snel mogelijk te identificeren  

 3 centrale componenten  

 Het sociaal interactioneel leermodel van Patterson  5 

opvoedingsvaardigheden  

 Positieve betrokkenheid  

 Positieve bekrachtiging  

 Samen problemen oplossen  

 Discipline houden  

 Overzicht houden  Het ervaringsgericht leren  

 Het contextgericht werken  

 Iedere leefgroep beschikt over eigen feedbacksysteem  

 Samenwerking multidisciplinair team  

 Inspelen op individuele noden van elke jongere  

 opstellen van specifiek hulpverleningsaanbod  

 familiale & sociale situatie van jongere in kaart brengen  

 contextondersteuning voorzien  
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 bruggen bouwen tussen jongere, ouders & andere actoren in 

zorg/justitie  

 op indicatie: psychologische of diagnostische meting uitgevoerd  

 samenwerking met ergotherapeuten & logopedisten (sociale 

vaardigheden / agressie)  

 beschikken over verpleegkundig personeel  

 beroep kunnen doen op vaste outreach-teams  

o  Jongeren in de 

gemeenschapsinstellingen  

 Doelgroep:  

 jongeren geplaatst o.b.v. MOF  

 jongeren o.b.v VLS  

 jongeren met voorlopige maatregel (voor de definitieve uitspraak 

rechter)  

 jongeren met maatregel ten gronde (na het vonnis)  

 contaminatiegevaar (alle soorten jongeren bij elkaar!)  

 vermengen van aard van problematiek voor plaatsing  

 contaminatiegevaar  

 diverse & uitdagende doelpopulatie  

 vaak ernstige verslavings- of psychische problemen  

 bemoeilijking verstrekken meest geschikte zorg in GI  

DE OVERIGE GESLOTEN CENTRA  

‘De Grubbe’ in Everberg  

• 2002 opgericht  

• vroeger: maatregel om jongeren met MOF in gevangenis te kunnen plaatsen (tijdelijk & min. 14j)  

• regel afgeschat samen met oprichting gesloten centrum Everberg  

• nu: jeugdrechter mogelijkheid Jongens te plaatsen voor max. 2 maanden & 5 dagen.  

o strikte voorwaarden  

o minstens 14 jaar & ernstige feiten gepleegd  

o voldoende aanwijzingen van schuld & er zijn dringende, ernstige & uitzonderlijke 

omstandigheden die betrekking hebben op de vereisten van bescherming van de 

openbare veiligheid  

o geen vrije plaatsen in gemeenschapsinstellingen. M.a.w. jeugdrechters mogen deze 

maatregel niet nemen met oog op zekere bestraffing jongere. Het is een voorlopige 

maatregel in afwachting van een maatregel ten gronde. Van zodra er een bed vrijkomt in 

GI, moet de jongere daarnaar overgeplaatst worden.  

• zorgde dat bepaalde categorie van gevaarlijke jongeren niet meteen vrijkwam  

• kritiek op bouw gesloten centrum  

• na paar vrijlatingen van ‘gevaarlijke jongeren’ o  gevaar om die groep jongeren op te 

sluiten & mogelijke af te schrijven  

 pleiten voor investering in extra pedagogische maatregelen o  Liga voor de 

Mensenrechten pleitte zelfs voor vernietiging van Everberg-wet  

   omwille van verzaken leerplicht & onduidelijke bevoegdheidsverdeling  
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Vlaams detentiecentrum ‘De Wijngaard’ in Tongeren  

• tekort aan plaatsen in De Grubbe voor jongeren met MOF  

• 2009 opgericht  

• 3 soorten jongeren opnemen + elk hun eigen activiteitenaanbod o  3 plaatsen voor jongens 

aangemeld in de Grubbe (maar daar momenteel geen plaats)  

 Focus op pedagogische activiteiten, gezien de leerplicht o  15 

plaatsen voor uit handen gegeven jongens van 16 of ouder  

 Focus op pedagogische activiteiten, gezien de leerplicht (max 18jaar)  

 Meerderjarigen kunnen vrijblijvend deelnemen aan dergelijke 

activiteiten o  25 plaatsen voor gedetineerde jongvolwassenen  

 Apart regime  

2.4. EEN TERUGBLIK EN BLIK IN DE TOEKOMST  

Veranderingen door de implementatie van de Integrale Jeugdhulp + door verschillende nieuwe 

ontwikkelingen binnen de sector Jongerenwelzijn:  

• Veranderingen:   

o Tegenover residentiële aanbod  diverser gamma aan ambulante, dagbegeleidings- en 

mobiele alternatieven van Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ)  

o Netwerkondersteuning en contextbegeleiding deel van elk jeugdhulpverleningstraject o 

 Krachtengericht werken als oplossing (niet als oorzaak) voor jongeren en hun 

netwerk o  Belangrijkste wijziging: introductie modulair kader en omschrijven van 

zorgaanbod in  

(type)modules  

 Flexibel kunnen combineren tot hulpverleningstraject op maat van hulpvraag en 

behoeften  

 Bewaakt continuïteit van zorg  

 Tegelijk ook een risico op fragmentatie en gebrek aan afstemming 

o  Vermaatschappelijking van jeugdzorg = belangrijke doelstelling  

 Via gemeenschapsgerichte hulpverlening en via het toepassen van het 

subsidiariteitsprincipe  

 Toename van ‘contextbegeleiding in functie van autonoom wonen’ o 

 Pleegzorg  

 Kinderen en jongeren in een verontrustende leefsituatie nieuwe kansen bieden in 

een pleeggezin  

 Denken aan maximale leeftijdsgrens tot 25 jaar  

• Toekomst: o Persoonsvolgende financiering: verantwoordelijkheid bij jongeren en hun 

omgeving i.p.v.  

bij hulpverleners en organisaties  

 o  2019: voorontwerp van jeugddelinquentie ingaan  

 Jongeren meer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid + meer 

kansen krijgen om de aangerichte schade te herstellen  

 Maatregelenpakket van jeugdrechters uitgebreid  

 Mogelijkheid tot huisarrest met elektronische opvolging  
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   In gemeenschapsinstellingen  

 MOF-ers gescheiden worden van jongeren in verontrustende 

leefsituatie  

 Leeftijdsgrens 14 jaar strikter gehanteerd  

 Bij plaatsing eerst passeren via module ‘kortdurende oriëntatie’ 

in functie van het uitstippelen van het meest aangewezen 

hulpverleningstraject  

 Gewerkt worden met modules van 3, 6 of 9 maanden  

 Extreme gevallen: max. 7 jaar  

 Systeem uithandenuitgeving behouden, maar jongeren zullen apart en 

aangepast traject volgen in gescheiden setting binnenin  

 De Wijngaard in Tongeren zal moeten sluiten  

 Gesloten zorg voor jonge delictplegers met psychische stoornis mogelijk  

 

 

Hoofdstuk 3: Onderwijs voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften samenvatting 
3.1 Inleiding  

3.1. 1 Stoornis- versus diversiteitsdenken  

• Laatste jaren verschuiving in kijk nr. personen met beperking  nr. lln. met 

specifieke onderwijsbehoeften  

• stoornisdenken  diversiteitsdenken  

 Opmerkt dat verschuiving n alleen binnen onderwijs, mr. volledige orthopedagogische 

werkveld & vertaalt zich op schoolniveau  

Stoornisdenken  Diversiteitsdenken  

focus op de beperking  Diversiteit is een meerwaarde  

gericht op het bijwerken/compenseren v.d.  

tekortkoming  

leerling niet gereduceerd tot zijn problematiek  

Leerling past zich aan, doet extra inspanning  volwaardig lid van de klasgroep/sl  

kind moet aansluiten bij de norm (hetzelfde 

kennen en kunnen als anderen)  verschil zo 

klein mogelijk maken t.o.v. anderen  

het onderwijs verlaagt of verwijdert barrières die 

in de weg staan om tot participatie te komen 

voor de leerling  

Nadruk op academische prestaties (zelfde 

eindtermen behalen)  

Participatie van leerling staat centraal  

  Creëren v leefklimaat waarin kind zich goed voelt  

  Leren in de brede zin van het woord: academisch 

+ sociaal leren  

Beperking gezien als identiteit op zich  Beperking als onderdeel v.d. identiteit  

  Kans tot inclusief onderwijs  

https://www.studocu.com/en-us/document/hogeschool-gent/orthopedagogische-doelgroepen-en-werkvelden-i/summaries/onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften-samenvatting/10952534/view?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften-samenvatting
https://www.studocu.com/en-us/document/hogeschool-gent/orthopedagogische-doelgroepen-en-werkvelden-i/summaries/onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften-samenvatting/10952534/view?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften-samenvatting
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3.1.2 Inclusie & inclusief onderwijs als fundamenteel recht  

Streefpunt ortho = inclusie in de samenleving van personen met een extra specifieke 

ondersteuningsnood  

Inclusie = gelinkt aan bepaalde belangrijke waarden   

• Erbij horen  

• Het willen aan iets bij dragen   

• Ergens goed in zijn en er op bestoeft worden  

 Bieden v kansen om binnen natuurlijke omgeving zinvol bezig te zijn & bijdrage te 

leveren = centraal  Nadruk op context & omgeving onderwijs ingang net zoals in VAPH (met 

perspectiefplan 2020  doel = komen tot meer inclusieve sl.)  

def verstandelijke beperking AAIDD  komen tot goodness of fit  iem. kans om te 

participeren en sociale rollen op te nemen en om geïncludeerd te worden  

inclusief onderwijs: fundamenteel recht  VN-verdrag vr mensen met een handicap = 

Artikel 24:   

De “tate die Partij zij erke e het recht a personen op onderwijs. Teneinde dit recht 

zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten 

die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzienige oor ee le e la g 

lere …  

BE  geratificeerd in 2009  BE verbonden om inclusie vr mensen met beperking werkelijk 

te maken  gepleit vr inclusieve sl, wr personen met beperking ook mogen deelnemen.   

 recht op inclusief onderwijs  elke pers met beperking mag nr. school gaan in 

nabije woonplaats = elke school zou inclusief onderwijs moeten aanbieden, en pers 

met beperking moet verwelkomen  recht hebben om n gediscrimineerd te 

worden en kind recht heeft om redelijke aanpassingen te krijgen, zodanig dat kan 

deelnemen en participeren in reguliere onderwijs  

 redelijke aanpassingen moeten onmiddellijk doorgevoerd worden,   

Anderzijds ook inclusief onderwijssysteem voorgesteld  verwacht vanuit VN dat stappen gezet 

nr. inclusief onderwijssysteem = op termijn bedoeling 2 onderwijssystemen n bestaan (gewoon 

onderwijs + buitengewoon onderwijs)  

6 belangrijke elementen/criteria van inclusief onderwijs  

1. Alle leerlingen welkom in gewone school  

a. Doel = kinderen met ondersteuningsnoden erbij laten horen, laten 

participeren en bijdrage leveren in schoolse gebeuren & dat onafhankelijk 

v.d. ernst of aard v.d.  

beperking + even grote ondersteuning bieden zoals in BUO zou worden gegeven  

b. Kind zien als verrijking vr schoolgebeuren + motor tot inclusie (in sl)  

2. Onderwijs vindt plaats in natuurlijke leeromgeving  

a. Kind met beperking omringd door voornamelijk mensen zonder beperkingen   

~ verhouding zoals in sl  

b. Nu  g in regulier onderwijs & ied in BUO  

3. De kinderen volgen onderwijs mee met Peers van dezelfde leeftijdsgroep  
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a. Deel uitmaken v gewone klas met kinderen v zelfde leeftijd gedurende 

volledige schoolloopbaan  

b. Curriculum bijna altijd aangepast  niet zelfde eindtermen behalen, maar 

doelstellingen aangepast = IAC = individueel aangepast curriculum  

c. Aandacht aan rol v andere lln.  

i. Buddy-systeem met omwisselende rolverdeling voor ondersteuning 

te bieden  

4. De leerlingen nemen deel aan dezelfde schoolse activiteiten  

a. Deelnemen aan zelfde soort vak, maar rek houdend met tempo & 

ondersteuningsnoden  

v.d. lln.  dr. bv doelstellingen aan te passen, didactisch materiaal te voorzien  

b. Doel = kind laten deelnemen & participeren aan klasgebeuren  

5. Overleg tussen verschillende betrokkenen  

a. Onder ouders, leerkrachten, ondersteuners, therapeuten…  

i. Kind oud genoeg  ook stem bieden & uitnodigen  

b. Cruciale rol ouders  kennen kind best & bieden waardevolle info over 

ondersteuning  

i. Soms moeilijk bereikbaar  toch blijven betrekken (school neemt 

initiatief)  

c. Welke eindtermen/doelen behaald moeten worden + aanpak + door wie  

d. Doorheen volledige jaar   

i. Informeel ii. Formeel  3 keer jaarlijks alle partijen samen + CLB 

 hoe is op dit moment  

6. aandacht voor sociaal-emotionele ontw  

a. voldoende deelnemen, erbij horen, rollen & participeren in klas  

i. 1e stap later succesvol te kunnen deelnemen of participeren in sl  ii. 

geleerd om deel te nemen aan gebeuren dn is mooie opstap om later in sl 

ook te doen  

3.2 Historiek  

3.2.1 Ontstaan v een duaal systeem  

Eind 18e – begin 19e eeuw  

eerst weinig interesse vr onderwijs aan mensen met beperking  

• Geen scholen of weinig initiatieven   

• uitzondering v aantal scholen vr visuele en auditieve beperking   

^hier eerste initiatieven om onderwijs aan te bieden  Haüy & abbé de l epée  

Eind 19e eeuw  basis BUO  

• enkele artsen die school voor kinderen met een handicap oprichten & interesse 

hadden  nadruk op medische behandeling i.p.v. onderwijs  

• Afschaffing kinderarbeid en invoering leerplicht tot 14 jaar vr pers met & zonder 

beperking o In begin geen apart aanbod, onderscheid of aandacht aan  

Vanaf 60  BUO  

goede eco  veel rijkdom & geld om te investeren in onderwijs  
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 veel scholen vr BUO ontstaan om lln. met beperking aangepast onderwijs aan te 

bieden  doel  

= lln. met beperking voorbereiden op arbeid o bijna alle kinderen met 1 

beperking automatisch doorverwezen nr. BUO, men vond dit beste manier 

om ze te ondersteunen  

o jarenlange traditie  maakt omslag nr. incl. onderwijs moeilijk  

 ong. zelfde periode opleiding ortho op universiteit ontstaan  

3.2.2 Gelijke onderwijskansen (GOK-decreten)  

vanaf 1986  BUO & GON  

komst wet op Geïntegreerd Onderwijs (GON)   

 lln. met bepaalde beperkingen (voornamelijk fysieke, auditieve & visuele beperking) laten 

deelnemen in gwn onderwijs   

• voorwaarde kinderen extra inspanning doen en gebruik maken v alle hulpmiddelen   

• doel = kinderen net zelfde eindtermen behaalden als kinderen zonder beperking  g 

uitzondering vr gemaakt  

vanaf 2014  BUO & ION  

VN-verdrag vr mensen met beperking  internationaal overtuiging dat kinderen met 

beperking best onderwezen worden binnen incl. onderwijssysteem  

3.2.3 Decreet leerzorg  

 al v jaren 2000 bezig met uitwerken v wetgeving, een decreet op Vlaams niveau dat 

incl. onderwijs wettelijk maakt o reeds voorstel in 2005  

→ 
 decreet leerzorg   

  goedgekeurd dr. volledige Vlaamse regering, nooit werkelijkheid 

geworden dr. g maatschappelijk draagvlak om te realiseren  

afgevoerd  

3.2.4 Stappen naar het M-decreet  

2014 nieuw decreet = M-decreet = decreet betreffende maatregelen voor lln. met specifieke 

onderwijsbehoeften  

 incl. onderwijs meer kansen bieden  

 minder ver dn decreet leerzorg   

 vooral dringende maatregelen  zodat min of meer 

tegemoetkomen aan eisen v.d. mensenrechten  

 doordat VN BE beboet door mensenrechten n te respecteren  

3.3 Actuele situatie  

3.3.1 Het M-decreet: wettelijk kader  

Vanaf schooljaar 2015-2016  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

= lln. met langdurige & belangrijke participatieproblemen die te wijten zijn aan 

het samenspel tussen:  

a. 1 of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk 

vlak  

b. Beperkingen bij het uitvoeren v activiteiten  
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c. Persoonlijke & externe factoren  

Krachtlijnen  

• Recht op redelijke aanpassingen o Aanpassingen Zodanig dat lln. in gwn 

school kan participeren en kan blijven = redelijke aanpassing   

o Bv Pc mogen gebruiken in les, aangepaste instructies, andere inhouden, 

langer mogen werken…  

o belangrijk kenmerk v M-decreet  

• Recht om in te schrijven op een reguliere school  

o recht om vrij school nr. keuze te kiezen, en zich dr. in te schrijven  

  n zomaar geweigerd worden o Pas toegang tot BUO als alle 

mogelijkheden bekeken zijn om kind deel te laten nemen aan regulier 

onderwijs  

^ bewijzen dat alles geprobeerd is om aanpassingen aan te 

bieden en n lukt o Antw. op noden lln.  in 1e plaats in gwn 

onderwijs (incl. onderwijs) o uitgebreid zorgbeleid uitbouwen  

• Voor wie redelijke aanpassingen n volstaan: BUO (dit is recht, geen plicht) o 

Blijft bestaan, n afgeschaft  wel doel dat vr kleine groep lln. wordt vr die 

dat redelijke aanpassingen onvoldoende zijn  

o Als school alles gdn om kind te ondersteunen en lukt n om kind te laten 

participeren of aanpassingen zijn onredelijk  dan kan school zeggen dat 

kind n inschrijven op school of inschrijving ontbinden  

o Dn ouders steeds in beroep kunnen gaan of zoeken nr. andere school die 

wel redelijke aanpassingen kan aanbieden  

• Actualisatie types BUO o 2 onderwijssystemen  mr. BUO kwaliteitsvol 

aanbieden o Lange geschiedenis  

M-decreet  begeleidingsdecreet  

2019 september  nieuwe regering (Ben Weyts voor onderwijs)  

 1e week  Dat M-decreet zal vervangen worden door een nieuw begeleidingsdecreet  

 Nu nieuw model voorbereiden   or aal op  sep   te roegste i ge oerd  

M-decreet steeds v kracht  is nog wettelijk kader  

- nieuwe naam  

- aantal aanpassingen  

- vermoeden dat het n zoveel veranderingen zal zijn  o inzetten op incl. onderwijs, mr. 

meer stapsgewijze aanpak  

Men wil voldoende maatschappelijk draagvlak en pedagogische houvast bieden om dat te kunnen 

waarmaken  

3.3.2 Redelijke aanpassingen  

= Maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee de persoon met een 
handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving  

 barrières wegnemen waarmee lln. te maken 

krijgt in normale schoolomgeving  
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 in overleg met alle betrokkenen doel = 

zelfstandigheid & participatie  

Wat is er mis met het kind?  wat heeft het kind nodig? Op welke drempel botst het kind? 

Hoe kunnen we deze drempel wegwerken?  

Redelijke aanpassingen in 3 groepen  

• STICORDI-maatregelen o STImuleren  aanmoediging, bestoefen  

o Compenseren  gebruik maken v hulpmiddelen om leerproces 

gelijk te stellen o Remediëren  individuele leerondersteuning, extra 

zorg, herhaling… o Differentiëren  inhoud & aanpak variëren 

naargelang mogelijkheden o Dispenseren  onderdelen weglaten 

(CIA)  

• Aanbieden v hulpmiddelen  

• Inzetten v ondersteuners o v buiten school & uitgezonden dr. 

ondersteuningsnetwerk  

vaak klacht  ondersteuning onvoldoende is om alle lln. goed te ondersteunen  meer 

budget nodig   studenten ortho  inclusiestage of onderwijsstage  

uitvoeren redelijke aanpassingen = verplichting  eerst afwegen als aanpassing 

redelijk/onredelijk is  

• Kostprijs  voor de aanpassing in te voeren  

• Impact school en klasorganisatie  welke gevolgen hierop  

• Gevolgen levenskwaliteit v.d. desbetreffende leerling   

• Gevolgen omgeving en andere leerlingen (school/klas)  

• Hoe lang en vaak gebruik kunnen v maken (duur)  

• Ontbreken van gelijkwaardige alternatieven (die beter haalbaar zouden zijn n elke 

indicator op zich beschouwen, mr. verschillende indicatoren samen in weegschaal 

om te bepalen   

redelijke aanpassingen weigeren  school mogelijk beschuldigd v discriminatie v.d. lln. met 

beperking  mogelijk gesanctioneerd  inclusie leerling  altijd in precaire situatie  

 Inschrijving kan altijd ontbonden worden o School schat de aanpassingen als 

onredelijk in o Lln. maakt g vooruitgang  

 veel onzekerheid meedraagt  inschrijving op bijna alle momenten kan ontbonden 

worden   

 Niet zomaar zelf en zonder verantwoording beslissen  Altijd samenspraak met CLB 

als terecht is of n  

IAC  jaarlijkse attesten voor verworven bekwaamheden  

Geen IAC  dus gwn curriculum  gewoon attest verkrijgen  

Compensatiemaatregelen in les gebruiken  dn ook in toetsen & evaluaties  
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3.3.3 De verschillende onderwijstypes en opleidingsvormen  

Overzicht v.d. onderwijstypes & opleidingsvormen  

Sinds M-decreet  type 1 & 8  samengebracht in type basisaanbod  

 Internationaal eens dat kinderen best onderwezen worden in incl. onderwijssysteem  

• buitengewoon lager onderwijs  onderwijstypes  

• Buitengewoon secundair onderwijs  opleidingsvormen = OV  

 gericht op soorten onderwijs of finaliteiten o OV1  maatschappelijk 

functioneren en participeren (& evt. arbeidsdeelname) in omgeving 

waarin ondersteuning voorzien is  

 zelfredzaamheid, sociale vorming… sti ulere  

 later wss omgeving wr continue ondersteuning voorzien is  

 n echt werken in gwn arbeidsmilieu, wel bv deelnemen aan 

bepaalde ateliers   

 Aanspraak op dagopname/dagbegeleidng  

 mensen met veel ondersteuningsnood o OV2  

maatschappelijk functioneren en participeren & tewerkstelling in 

omgeving waarin ondersteuning voorzien is  

 Doel = pers voorbereiden op tewerkstelling  

arbeidstraining meer dan zelfredzaamheid  

 Doel = integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu   

• zelfstandig wonen in toekomst of begeleid wonen  

 beschutte werkplaats = bedrijf met begeleiders om alles in goede 

banen te leiden o OV3  maatschappelijk functioneren & participeren & 

tewerkstelling in gewoon arbeidsmilieu   kinderen die moeilijker leren 

mr. wel capaciteiten hebben  beroepsgerichte vorming  

 Kiezen uit praktijkgerichte opleidingen  

 voorbereiden op gwn arbeidsmilieu o OV4  maatschappelijk 

functioneren en participeren (met/zonder ondersteuning), & aanvatten 

(binnen context v gemeenschappelijk curriculum) vervolgonderwijs of 

tewerkstelling in gewone arbeidsmilieu   vaak bij fysieke beperking  

• nood aan ergo en kine die n is aangeboden in ION  in BUO 

inbegrepen, volgen wel gemeenschappelijk curriculum  mogelijkheid tot ASO 

  vervolgonderwijs ( hoger of se-n-se)  

Kanttekeningen bij het denken in typologieën  

Mogelijks verkeerde indruk  'toewijzen type o der ijs  gedachtes dat sowieso in BUO 

terechtkomt  Volgen BUO = ALTIJD vrijwillige keuze  

 Gewoon onderwijs antw. op noden v kind  mits stellen v aangepaste 

verwachtingen & bieden v bijkomende ondersteuningen Kritieken:  

1. Huidige denken  dwingt tot keuze voor 1 type  

2. categoriaal diagnostisch denken aan basis  

3. geen specifieke methoden die succesvol zijn vr alle lln. v bepaald type of met 

specifieke probn  
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4. ontoereikende geografische spreiding v scholen die bepaald type aanbieden  lange 

afstanden  

5. onderwijstypes opgedeeld op basis v probn  

CLB + inschatting & draagkracht v.d. school  invloed op al dan n doorverwijzen v lln. nr. 

BUO  

Omschrijving v.d. onderwijstypes  

 •  geactualiseerd met M-decreet    

3.3.3.1 Type basisaanbod  

͞vr kinderen v wie onderwijsbehoeften dermate zijn & aantoonbaar blijkt dat 

aanpassingen waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of 

dispenserende maatregelen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om lln. 

binnen gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven meenemen in school vr. gewoon 

onderwijs͟   

 Aandacht aan basisvaardigheden, remediëren v leerstoornissen, zelfsturing & aan 

sociaalemotionele ontw  

Inschrijving = max 2 schooljaren geldig  evaluatie met CLB & klassenraad  

 om 2 jr. evaluatie als mogelijk is om terug aan te sluiten in gwn onderwijs ( 

voorlopig aanbod)   

3.3.3.2  Type 2: personen met een verstandelijke 

beperking voldoen aan criteria:  

1. Significante beperkingen in intellectueel functioneren  IQ ≤ 60  rek houdend met 

betrouwbaarheidsinterval  

2. Beperkingen in sociale aanpassingsgedrag (min 3 standaarddeviaties onder 

normgroep)  

3. Functioneringsprobn ontstaan voor 18jr.  

 Besluit genomen na periode v procesdiagnostiek  

3.3.3.3  Type 3: personen met emotionele of gedragsstoornissen, zonder verstandelijke beperking  

1 v onderstaande probn  vastgesteld dr. diagnostiek v multidisciplinair team + 

psychiatrisch onderzoek:  

• Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis  

• Gedragsstoornis in enge zin (conduct disorder)  

• Angststoornis  

• Stemmingsstoornis  

• Hechtingsstoornis  

 Nood aan structuur, doel = persoonsontw & zoeken nr. oorzaak & 

(hulp)vraag  

3.3.3.4  Type 4: personen met een motorische beperking  

 Uitval in neuromusculoskeletale & bewegingsgerelateerde beperking 

o Functies in gewrichten of beenderen o Spierfuncties  

 Spierkracht  

 Spiertonus  

 Uithoudingsvermogen  
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 Gedeeltelijke of volledige uitval v min. 1 lidmaat o 

Bewegingsfuncties  

o Dr. medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op 

bewegingsgerelateerde functioneren die n terug te brengen is tot criterium 

1-3, mr. Met duidelijke impact op schoolse activiteiten  

 Ruimte of medische & paramedische behandelingen te integreren in opvoedings- & 

onderwijsaanbod  

3.3.3.5  Type 5: personen die in een ziekenhuis, residentiële setting of preventorium verblijven  

Toch nog onderwijs kunnen volgen in instanties  

 Voorwaarden o Geen toelating tot voltijds 

schoolgaand te zijn  

o Kinderen behoefte aan individueel aanbod die in residentiële omgeving 

versterkt wordt  

 Doel = vertrouwde structuur geven in onbekende omgeving, socio-emo 

ondersteuning, persoonlijkheidsontw begeleiden & stimuleren + re-integratie 

voorop  

 Kleine klasjes of bed-aan-bed onderwijs  

3.3.3.6 Type 6: personen met een visuele beperking   

Door specifieke oogheelkundige diagnostiek  gezichtsstoornis vastgesteld die beantw aan 

min 1 criteria:  

• Gezichtsscherpte ≤ 3/10 (vr beste oog met optimale versterking)  

• Min 1 gezichtsvelddefect die +50% v.d. centrale zone (30°) beslaan OF die 

gezichtsveld concentrisch tot minder dan 20° verkleind  

• Ernstige gezichtsstoornis die uit objectieve cerebrale pathologie voortvloeit  

• Impact op schoolse activiteiten  

 Methodieken aanleren om verlies te kunnen compenseren  

3.3.3.7  Type 7: personen met een auditieve beperking of spraak- en taalstoornis  

• auditieve beperking o beantw aan 1 criteria (audiologisch onderzoek)  

 gemiddeld gehoorverlies vr frequenties 500, 1000 & 2000Hz v 40dB 

voor beste oor zonder correctie  

 fletcher-index  minder dn 40dB bedraagt  

 duidelijke impact op schoolse activiteiten   

• spraak- en taalstoornis o zonder 

verstandelijke beperking o 1 v.d. probn 

vastgesteld   Jongen dan 6 jr.  

• Kinderafasie met terugval in taalontw  

• Vermoeden v ontw-dysfasie  

 Ouder dan 6 jr.  

• Diagnose ontw-dysfasie of kinderafasie  

• Verschillende visies op continuüm o 

Verschillende leertrajecten aangeboden o 

Onderwijs proberen aansluiten bij 
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eindtermen gewoon onderwijs o Comm & 

taal + socio-emo ontw extra aandacht  

3.3.3.8  Type 9: personen met een autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke 

beperking 1 v.d. probn vastgesteld (dr. diagnostiek v multidisciplinair team + 

psychiatrisch onderzoek)  

• Autistische stoornis  

• Pervasieve ontwikkelingsstoornis  

3.3.4 Toelating tot het (buitengewoon) onderwijs  

Verslag tot toegang buitengewoon onderwijs  

 De aanpassingen waaronder remediërende, differentiërende, compenserende & dispenserende 

maatregelen, disportioneel of onvoldoende zijn om de lln. in het gemeenschappelijk curriculum 

mee te nemen  

 alle fasen v.h. zorgcontinuüm moeten zijn doorlopen  

Enkel indien redelijke aanpassingen n volstaan  toegang tot BUO  

Toelatingsvoorwaarde = verslag voor toegang buitengewoon onderwijs  bestaande uit:  

1. Attest  

2. Protocol ter verantwoording (n bij type 5)  

 basis individuele handelingsplanning v kind  werken aan doelen die specifiek vr dat kind zijn 

opgesteld   

3.4.1.1 Het attest  

• Attest o Aangeraden type  o opleidingsvorm   

o onderwijsniveau (= kleuter, lager & 

secundair) o info lln.., ouders & CLB 

o diagnose  

3.4.1.2  Het protocol  

• Protocol ter verantwoording (n bij type 5) o 

Aantonen aanpassingen onvoldoende waren om 

lln. mee te nemen in regulier onderwijs o 

Aantonen dat alle fasen v zorgcontinuüm 

doorlopen zijn  

3.3.5 Organisatie van het buitengewoon onderwijs 

De meerderheid leerlingen volgt voltijds onderwijs (2,5 tot 21 jaar). Het buitengewoon onderwijs is 

ingericht op drie niveaus 

1. BuKo (Kleuteronderwijs) 

2. BuLo (Lageronderwijs) 

3. BuSo (Secundair onderwijs) 

 

Naast het begrip ‘klassen’, wordt er ook gesproken van pedagogische eenheden; een groep 

van leerlingen, op het kleuter- en/of lager niveau behorende tot eenzelfde type van 

buitengewoon onderwijs, op het secundair niveau behorende tot eenzelfde of tot 
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verschillende types van buitengewoon onderwijs, tijdelijk of bestendig gegroepeerd teneinde 

binnen eenzelfde school opvoeding en onderwijs te krijgen, aangepast aan hun 

opvoedingsbehoeften. 

 

→ De indeling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de klassenraden, bijgestaan 

door het CLB. 

→ Een Klassenraad is het geheel van de leden van het bestuurs- en onderwijzend 

personeel, het opvoedend hulppersoneel, het medisch, paramedisch, psychologisch 

en sociaal personeel. 

 

Buitengewoon Kleuteronderwijs (BuKo) 

• 2,5 tot 6 jaar (maximum 8 jaar) 

• Op het even welk moment instappen 

• In het BuKo gelden ontwikkelingsdoelen die wel nagestreefd, maar niet noodzakelijk bereikt 

moeten worden 

 

Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLo) 

• 6 tot 13 jaar (maximum 15) 

• Moet de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben (voor 1 januari van het lopende schooljaar) 

• Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en 

bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie 

→minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes 

→Wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de schoolpopulatie (+kenmerken ervan) 

• Ontwikkelingsdoelen zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de 

overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen. (vastgelegd per type) 

  →Worden in een handelingsplan beschreven; het plan dat voor een bepaalde periode de 

 pedagogisch-didactische planning vastlegt voor één of meerdere leerlingen, op basis van de 

 specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften van die leerlingen. => getuigschrift 

 

Om de leerling beter te begeleiden in de overstap van BuKo naar BuLo; de bijzondere leermeester 

voor individueel onderwijs (BLIO) en de bijzondere leermeester voor opvoedende activiteiten (BLOA) 

→onthaal, observatie en tijdelijke begeleiding  

 

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSo) 

• 13 tot 21 jaar (verlenging onder specifieke voorwaarden) 

• bestaat uit 4 opleidingsvormen 

1. Opleidingsvorm 1; types 2,3,4,6,7 en 9 

→ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden, senso-motoriek en 

sociale vorming van leerlingen op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Iedere leerling 

die de school verlaat, heeft recht op een attest 

 

2. Opleidingsvorm 2; types 2,3,4,6,7 en 9 

Twee fasen  

→Eerste fase: sociale en algemene vorming 

Tweede fase: arbeidstraining 

Recht op attest! 
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3. Opleidingsvorm 3; types 3,4,6,7 en 9 

→algemene, sociale en beroepsgerichte vorming gericht op maatschappelijk functioneren 

en participeren in het arbeidsmilieu 

3 fasen 

1) Observatiefase: eerste leerjaar; algemene sociale vorming als beroepsgerichte 

vorming 

2) Opleidingsfase: ten minste twee schooljaren; ingeschreven voor één van de 

mogelijke opleidingen 

3) Kwalificatiefase: ten minste twee schooljaren; niet meer mogelijk om van oplieding 

te veranderen; stages; verwerven van competenties van de volledige opleiding of 

van een geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 

4) (facultatieve) integratiefase: leerlingen die het getuigschrift behaald hebben; 

minstens 24 uren werkervaring in een regulier bedrijf 

 

4. Opleidingsvorm 4; types 3,4,5,6,7 en 9 

→leervakken worden op dezelfde wijze ingedeeld als in het gewoon voltijds secundair 

onderwijs. Bijzondere aandacht aan sticordi-maatregelen, aanpassingen van het 

lesprogramma en de spreiding van het programma over twee schooljaren. 

→De ontwikkelingsdoelen; niet per type maar per opleidingsvorm; finaliteitsgericht en niet 

gebonden aan een beperking (corresponderen met deze van het gewoon secundair 

onderwijs) 

→Geen resultaatsverplichting maar inspanningsverplichting 

 

Onderwijs aan huis 

Onderwijs aan huis <-> huisonderwijs!! 

Onderwijs aan huis = voor zieke kinderen 

Huisonderwijs = ouders kiezen ervoor om het onderwijs zelf op te nemen 

 

Tijdelijk onderwijs aan huis 

Ook uit het gewoon lager onderwijs kun je onderwijs aan huis volgen, wanneer je meer dan 21 

kalenderdagen afwezig bent door ziekte of ongeval. De afstand tussen de school en de verblijfplaats 

mag maximaal 10 km (gewoon onderwijs) of 20km (buitengewoon onderwijs). 

 

Aanvraag moet via directeur naar Schoolbeheerteam gestuurd worden en wordt daar al dan niet 

goedgekeurd. → maximaal vier (extra) lestijden per week vanaf de 22e dag afwezigheid 

Een andere mogelijkheid is Bednet; via het internet deelnemen aan het klasgebeuren 

 

Permanent onderwijs aan huis 

Slechts een tiental kinderen per jaar 

→Ernst van de handicap is een bepalende factor 

→Verzorgd door de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs 

 

3.3.6 Geïntegreerd onderwijs  

Voorwaarden  

GON-lln.  

• type basisaanbod  eerst 9m in BUO  
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• andere types  rechtstreekse toegang mogelijk  

• type 5  n mogelijk  

Gemotiveerd verslag  

= toelatingsvoorwaarde  

 CLB  schrijft gemotiveerd verslag, waarin compenserende of dispenserende 

maatregelen beschreven zijn + info i.v.m. stoornis + melding v onderstaande 

analysegegevens:  

o Synthese v handelingsgericht diagnostisch proces  onderdeel v fase: 

uitbreiding v zorg  

 Beschrijving onderwijsbehoeften & sterktes  

 Beschrijving ondersteuningsbehoeften v ouders  

 Beschrijving ondersteuningsbehoeften v schoolteam  in overleg 

met lln.., ouders, schoolteam & CLB  

 Beschrijving maatregelen  inbegrip compenserende of 

dispenserende maatregelen die reeds genomen of nodig zijn  

 Motivering dat ondersteuning in kader v GON in combi met 

maatregelen ^ nodig & voldoende zijn om lln. te laten participeren 

in regulier onderwijs  

o Aanduiding onderwijstype  

Geïntegreerd versus inclusief onderwijs  

Geïntegreerd onderwijs  Inclusief onderwijs  

Sommigen met beperking kans moeten 

krijgen om in gewone school mee te draaien  

Gewone school voor alle kinderen  

Specifieke maatregelen om lln. zz te laten 

aanpassen aan schoolcultuur  

Nadruk op gewone school die zich zodanig moet 

opstellen & aanpassen dat alle kinderen er kunnen 

schoollopen  

Lln. moet aanpassen aan de school  School moet aanpassen & onderwijs verschaffen 

aan een zo groot mogelijke groep lln. & hiervoor 

nodige ondersteuning krijgen  

 Verschillende benaderingswijzen v.h. zelfde prob  

    
3.3.7 Organisatie v.h. inclusief onderwijs  

N ied gwn in incl. onderwijs  specifieke maatregelen ter ondersteuning (vaak n gericht op 

onderwijs, maar kunnen hier wel bij helpen)  

1. Steun vanuit vroeg- en thuisbegeleidingsdiensten  

2. Door VAPH  PVB/PAB  

3. Vaak beroep op vrijwilligers, studenten & stagiaires  

4. Nieuwe ondersteuningsmodel   

3.3.8 Het nieuwe ondersteuningsmodel  

Vanaf september 2017  nieuwe ondersteuningsmodel  
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• Voor elke leerling in fase 2 of 3 zorgcontinuüm   

• Ondersteuning op maat en flexibel  

• Door ondersteuners uit het buitengewoon onderwijs met expertise o so s op oeders, 

logopediste … uit ondersteuningsnetwerk  heel divers  

• Vindt plaats in het gewoon onderwijs (in klas)  g 2e leerkracht, mr. extra volwassen 

ondersteuner  

Kritiek uit onderwijswerkveld  onvoldoende ondersteuning vr. ll .… met specifieke 

onderwijsnoden  

  ondersteuners ingezet in gewone scholen die op maat v.d. lln. en op flexibele 

manier ondersteuning zal bieden aan kinderen in gwn onderwijs, mr. ook om leerkrachten 

expertise en info te geven over hoe ze kind best ondersteunen taken v ondersteuner   

• samen met leerkracht in proces  proces vergemakkelijken, goed overleg  

• weet niet alles  vaak gedacht dat ondersteuner alle expertise heeft  niem. 

pasklaar antw.  

op behoeften v.d. cliënt  

• draagt inclusie-visie uit naar leerkracht  ondersteuners in klas & tonen hoe te 

laten participeren (incl. onderwijs waarmaken)  

• Opstarten IAC-traject (plan opmaken, doelen opstellen, formuleren & uitwerken, 

betrekken v ouders, uitwerken v aanpassingen)  handelingsplanning, 

beeldvorming, ouders betrekken  

• Ondersteuning niet constant aanwezig zijn  lln. zelfstandig laten worden; gewone 

kinderen kunnen zijn  stap achteruit kunnen doen ondersteuningsmodel  

ondersteuners in klas opgeroepen vr lln. met specifieke onderwijsnood  

    
3.3.9 Ondersteuning vanuit de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)  

Het project protocollering diagnostiek  

3.9.1.1  Het continuüm van zorg = zorgcontinuüm  

Taak v school volgens M-decreet  zorgbeleid opstellen waarin school verschillende fases 

doorloopt om samen met CLB & ouders  lln. zo goed mogelijk te ondersteunen  

 Aantonen dat alles is geprobeerd om onderwijs mogelijk te maken, 

mr. N lukt o Door illustratie hoe continuüm v zorg heeft 

ingevuld   
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rond piramide  cirkel = zorgvisie  iedere school bezig is met lln. begeleiding, zorgvisie 

vanuit eigen pedagogisch project v.d. school  

fasen met stippellijnen tussen  zorgcontinuüm geen strikt 

afgebakende fases definieert, maar dikwijls overlap  

 doel = leerkrachten en ondersteuners helpen inschatten 

wanneer leerkracht extra hulp nodig heeft om bepaald kind 

tot ontw te brengen n kind labelen tot bepaalde fase  

• fase 0 & 1  leerkracht + school met eigen middelen zorgen vr.  

verhoogde zorg of basiszorg  

• n weten hoe kind te steunen vanaf fase 2  eig. externe hulp 

inroepen (CLB)  mee kijken hoe kind best ondersteunen  

• fase   meer ondersteuningsnood en externen betrokken worden  experten wr 

beroep op kunnen doen  

3.8.1.1.1 Fase 0: brede basiszorg  

 opdr v elke leerkracht in onderwijs in Vlaanderen = goed onderwijs aanbieden  

 Krachtige leeromgeving aanbieden waarbij lln. goed worden opgevolgd en goed 

onderwezen worden   

manier zoeken om lln. zo goed mogelijk te helpen en ontw  80% v lln. goed ondersteunen 

 meeste plaats in piramide   

Bv gebruik koptelefoon  betere concentratie MAAR bij betrekking zorgteam = het verhoogde zorg 

fase 1  

3.8.1.1.2 Fase 1: verhoogde zorg  

 basiszorg n voldoende om aan onderwijsbehoeften v lln. te voldoen  

  gaat school gerichte aanpak of interventie starten  

Binnen school, reguliere werking & omkadering v.d. school  naar oplossingen zoeken  

Bv zorgleerkracht, inhaallessen…  

3.8.1.1.3 Fase 2: uitbreiding van zorg  

 bij gevoel v nood aan experten & bijkomende inzichten  

CLB  handelingsgerichte diagnostiek opstarten = goede beeldvorming op basis v 

gesprekken en observaties thuis, in klas, met leerkracht, ouders… so s ook testen  

duiden wat lln. nodig heeft  

 Soms specifiek prob  CLB onvoldoende expertise op heeft  externe 

instanties oproepen Doel = nr. school toe comm wat kind nodig heeft om optimaal te ontw 

 redelijke aanpassingen  Welke ^  zie 3.2  geen deel v schoolteam mr. extern in klas 

om lln. te ondersteunen  
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3.8.1.1.4 Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC)  

Uitbreiding v zorg  onvoldoende om gemeenschappelijk curriculum 

te volgen    CLB verslag opstellen (toegang tot BUO)  

NIET doorverwezen nr. BUO (wel keuze), mr. ondanks dat lln. gemeenschappelijk 

curriculum n kan volgen of behalen  lln. tg in gwn onderwijs blijft = keuze door ouders  

In gewoon onderwijs  IAC = individueel aangepast curriculum = kind n gemeenschappelijk 

curriculum moet volgen, mr. individuele leerdoelen op maat krijgt, soort ander 

onderwijsprogramma ( Doet men ook in BuO)  

 Krijgt geen attest of getuigschrift met civiele waarde  

 n enkel kinderen met verstandelijke beperking    

 Niet enkel voor kleuter- en basisonderwijs: ook secundair onderwijs, of zelfs 

hogeschool (met eigen ondersteuningssysteem)  

 Blijven nagaan als terugkeer naar gemeenschappelijk curriculum mogelijk is!  

3.4 besluit  

voortdurend veranderende realiteit  

 lagere sociale milieus + personen met migratieachtergrond  vaker terecht in BUO  

 doel M-decreet = lln. in BUO   

 afstemming tussen mogelijkheden & noden v kinderen + aanpak v omgeving  

diversiteitsdenken  

 vertaling nr. praktijk = prob  heersend discours moeilijk te doorbreken  

 inclusie  als proces die door alle betrokkenen dagelijks moet worden waargemaakt  

M-decreet ≠ incl. onderwijs  

Ondersteuningsbehoeften centraal stellen = dialogisch proces  vraagt constructieve 

samenwerking waarbij expertise & ervaringsdeskundigheid gedeeld worden & uitwisseling 

voorop staat  

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 : Begeleiding, opvang en ondersteuning 

van personen met een beperking 
4.1 Inleiding 
Door opeenvolgende staatshervormingen, evolueerde België van een unitaire naar een federale 

staat 

→ hierdoor zijn in VL de bevoegdheden rond personen met een beperking verdeeld over  

- Het federale niveau : verstrekken van financiële steun (tegemoetkomingen) en andere 

steunmaatregelen via de Directie-Generaal Personen met een handicap (Sociale Zekerheid) 

- Het Vlaamse niveau : VAPH speelt een belangrijke rol in de ondersteuning en zorg aan 

personen met een beperking 
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- Het gemeentelijke niveau : de lokale besturen zijn bevoegd voor de aanvragen voor 

parkeerkaarten en voor de formele indiening van de aanvragen voor tegemoetkomingen. 

Soms bieden ze ook een mantelzorgpremie aan. 

Door deze verdeling is het voor de personen met een beperking en hun netwerk niet altijd eenvoudig 

om snel bij de juiste dienst aan te kloppen. De verschillende overheden werken ook niet altijd samen 

en hanteren elk hun eigen definitie van handicap met eigen administratieve procedures. De 

organisatie van de ondersteuning/zorg is sterk geëvolueerd. Er kwamen beleidsmatige 

ontwikkelingen en veranderingen door nieuwe orthopedagogische inzichten, een veranderende 

maatschappelijke beeldvorming en door de stem van personen met een beperking zelf. De 

maatschappelijke ontwikkelingen van hoofdstuk 1 liggen mee aan de basis van de conceptnota 

Perspectief 2020 (Jo Vandeurzen), dat in 2010 goedgekeurd is door de Vlaamse Regering. Basisidee 

van deze nota: elk persoon met een beperking moet een volwaardige plaats in onze SL krijgen. Twee 

krachtlijnen centraal: 1) tegen 2020 moet alle zorg vraaggestuurd zijn 2) er moet een zorggarantie 

komen voor mensen met de grootste ondersteuningsnood. Dit zal geleidelijk aan bereikt worden 

door verschillende zorgvernieuwingsprojecten en door de geleidelijke invoering van RTH en de 

persoonsvolgende financiering. Sinds 2012 zijn de eerste veranderingen in de sector merkbaar. 

4.2 Historisch overzicht van de door de overheid georganiseerde zorg 

4.2.1 Het gemeentefonds en het speciaal onderstandsfonds (1876-1960) 

1876: oprichting Gemeentefonds VL → gaf aan de gemeenten de opdracht te zorgen voor 

onderhoud en verzorging van geesteszieken, doofstommen, blinden en andere hulpbehoeftigen (in 

aparte instellingen). De subsidiëring werd opgesplitst: 1/8 voor gemeente, 3/8 voor de provincie van 

waar de persoon afkomstig was en 4/8 via een staatstoelage. 1920: hervorming Gemeentefonds, 

hierna nam het speciaal onderstandsfonds de opdracht van de gemeenten over met het accent op 

behoeftigen in gesloten afdelingen van psychiatrische instellingen (hier ook aandacht voor 

verminkten, oligofrenen en personen die aan tuberculose, kanker of polio leden). 

Het speciaal onderstandsfonds voorzag een dagprijs als tussenkomst in het onderhoud en de 

verzorging → verschillend naargelang de persoon in een ziekenhuis, een sanatorium, een gesloten 

afdeling vaneen psychiatrische instelling of thuis verbleef. De behoeftigen of het gezin moesten een 

bepaalde bijdrage leveren in functie van hun inkomen. De aanvraag om tussenkomst werd ingediend 

bij het OCMW of de provinciegouverneur. De provincie gaf advies aan het Ministerie van  

Volksgezondheid, die de beslissing nam. Bij een noodgeval mocht het OCMW overgaan tot plaatsing. 

 

4.2.2 Het Rijksfonds en het Fonds 81 (1963-1990) 

1963: de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de sociale reclassering van minder-validen werden bij 

wet geregeld. De psychiatrische instellingen werden in de ziekenhuiswetgeving opgenomen. Het 

Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van Minder-Validen (RSRMV) had volgende doelstellingen:  

- Het nemen van alle nodige maatregelen voor re-integratie van personen met een beperking 

in het economisch en maatschappelijk leven. 

- Het bevorderen van de functionele revalidatie en de sociale reclassering van gehandicapten 

In de wet en het uitvoeringsbesluit was een uitgebreid gamma van diensten. De tegemoetkomingen 

van het Rijksfonds gebeurden onder de vorm van individuele prestaties die aan de personen met een 

beperking persoonlijk werden toegekend, en onder de vorm van collectieve prestaties uitgekeerd 
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aan de instellingen. Dit Rijksfonds was bevoegd voor de tewerkstelling van die personen, alsook voor 

beroepsopleidingen, oriëntering, functionele revalidatie, hulp bij schoolopleiding. 

1967: Het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten werd opgericht 

(=Fonds 81), ter vervanging van het Speciaal Onderstandsfonds. Het Koninklijk Besluit nr. 81 

bepaalde dat de gemeenschap de kosten voor huisvesting, onderhoud, behandeling en opvoeding 

van bepaalde categorieën van personen met een beperking diende te dragen → een scherper 

onderscheid tussen zieken en personen met een beperking. De basis voor een autonome zorg voor 

gehandicapten werd hier gelegd wat een meer specifieke aanpak mogelijk maakte. De zorg werd 

uitgebreid naar meerderjarigen en tot semi-internaten, dagverblijven, tehuizen of pleeggezinnen. 

Het Fonds 81 was bevoegd voor de opvang, behandeling en begeleiding via residentiële, 

semiresidentiële en ambulante voorzieningen. Gevolg: goede uitbouw zorg, grote en snelle expansie 

van het aantal voorzieningen en snel stijgende overheidsuitgaven. 

 

4.2.3 Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (1980-2005) 

4.2.3.1 Inleiding 

Jaren ’80 → kritieken gaven aanleiding tot het nadenken over een nieuw beleid voor gehandicapten: 

- Gebrek aan planning en programmatie 

- Opnameprocedure: welke voorziening is voor wie geschikt? Afstemming aanbod en profiel. 

- De residentiële sector werd te eenzijdig uitgebouwd. Nieuwe inzichten mbt ambulante en 

gezinszorg moeten verder uitgewerkt worden 

- Wijze van betoelaging van de voorzieningen (vorm van semi-forfaitaire dagprijzensysteem) 

1984: voorstel ‘Nieuw Vlaams Gehandicaptenbeleid’ (Steyaert, geemeenschapsminister) = 

EPOSSteyaert → stond voor een aangepast emancipatorisch, participatief en optioneel systeem met 

volgende krachtlijnen:  

- Institutionele organisatie van de zorg voor personen met een beperking binnen de VL 

gemeenschap: oprichting van 1 alomvattend VL fonds voor de zorg voor gehandicapten met  

een Raad van Beheer en adviserende comités → enige toegangspoort tot voorzieningen via 

multidisciplinaire evaluatie, leidend tot inschrijving en een individueel integratieprotocol. 

- Nood aan preventie en vroegtijdige detectie van beperkingen: oprichting gespecialiseerde 

centra voor diagnose en oriëntering naar verschillende oplossingen en voorzieningen. 

- Oprichting van 3 begeleidingsdiensten om maximale begeleiding te kunnen geven binnen de 

eigen omgeving: thuisbegeleiding, BW (voor personen met een verstandelijke en sensoriële 

beperking) en zelfstandig wonen (voor personen met een fysieke beperking) 

- Aanpassing bestaande voorzieningen  (beschutte werkplaats, semi- internaten) aan een 

meer gezinsgerichte benadering of aan nieuwe noden (revalidatie, tewerkstelling, 

crisisopvang) 

- Integratie en participatie van betrokkenen: centraal is de mondigheid van de persoon met 

een beperking. Bewonersraden, verblijfsovereenkomsten, beheer van gelden en 

maatregelen ter bescherming van gehandicapten  worden georganiseerd. 

- Vereenvoudiging van het dagprijzensysteem en een vermindering van het persoonlijk aandeel 

door een grotere mondigheid van de persoon met een beperking. 

1990:  Goedkeuring Vlaamse Raad van ontwerp decreet en het Vlaams Fonds voor de Sociale 

Integratie van Personen met een Handicap werd bij het decreet opgericht (werd volledig 

operationeel in 1993). Het Vlaams Fonds werd bevoegd voor het geheel van voorzieningen voor 
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zowel de sociale als professionele integratie van personen met een beperking. Het nam de taken van 

Fonds 81 en het Rijksfonds op zich. Door de grondwetsherzieningen (1980-1988) werd het beleid van 

personen met een beperking naar de gemeenschappen overgedragen, maar enkele 

reglementeringen behoren nog tot de bevoegdheid van de federale overheid: 

- Sociale zekerheid: individuele tegemoetkomingen zoals inkomensvervangende en 

integratietegemoetkomingen, kinderbijslag, ziekteverzekering voor gehandicapten. 

- De beschermingsstatuten voor handelingsonbekwamen (verlengde minderjarigheid). 

4.2.3.2 Basisprincipes Vlaams Fonds 

- administratieve vereenvoudiging: 1 enkele dienst met een eenvormig dossier 

- vervangen van de begrippen reclassering door sociale integratie 

- het samenbrengen van diverse vormen van hulpverlening 

- evaluatie van personen met een beperking vanuit een multidisciplinaire invalshoek, meer 

dan een medische evaluatie als basis voor een individueel integratieprotocol 

4.2.3.3 Opdrachten van het Vlaams Fonds (1990) 

- voorlichting en oriëntering van gehandicapten en hun gezin bevorderen 

- personen met een beperking die om bijstand verzoeken inschrijven 

- zorgen dat personen met een beperking en de personen die voor hen instaan (meestal 

familie), het voordeel van de bijstand en de voorzieningen kunnen ontvangen 

- preventie, detectie en diagnose van beperkingen en ook de kennis van de weerslag van de 

beperking op het totaal functioneren van de persoon bevorderen. 

- Scholing, beroepsopleiding, omscholing van personen met een beperking bevorderen 

- Integratie van personen met een beperking in de maatschappij/arbeidsmidden bevorderen 

- Studie en onderzoek verrichten of laten verrichten in kader van zijn opdrachten 

- Documentatie en informatie verzamelen en verspreiden mbt de sociale integratie van 

personen met een beperking 

4.2.3.4. Krachtlijnen van het Vlaamse Fonds 

Duidelijkheid:  administratieve vereenvoudiging en het samenbrengen van gespreide bevoegdheden 

vergemakkelijkt de zoektocht naar de juiste zorg en ondersteuning. De Provinciale  

Evaluatiecommissie (PEC ) als enige toegangspoort tot de verschillende modaliteiten van de zorg is 

transparant en duidelijk voor de zorgvrager. 

Integratie/ inclusie: de persoon met een beperking heeft recht op gelijke kansen om zich in de SL te 

ontplooien en dus moeten ze beroep kunnen doen op alle voorzieningen van de burgers. Als dit niet 

lukt, moeten er speciale maatregelen /voorzieningen gecreëerd worden. Integratie vergt een 

geïntegreerde zorg en een geïntegreerd beleid: de zorg moet een open systeem zijn, waarin zowel 

binnen als buiten de specifieke zorg voor personen met een beperking een beroep kan gedaan 

worden op voorzieningen en instellingen. Een goed gehandicaptenbeleid is onlosmakelijk 

inbegrepen in het algemeen beleid en mag niet uitsluitend overgelaten worden op een specifieke 

sector. Interventies en hulp dienen ook geografisch gecoördineerd te worden om tot een degelijke 

samenwerking te komen.  

Emancipatie van de persoon met een beperking ligt in het verlengde van integratie. Een integraal 

beleid vraagt een mentaliteitsverandering van alle betrokkenen en diensten. De emancipatie- en 

integratiegedachte stoelt op een dubbele beweging: 1) de wens bij de persoon met een beperking 

zelf om zich in te schakelen in gemeenschapsverbanden 2) de actieve bereidheid van de 
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maatschappij om dit te bewerkstelligen. Het Vlaams Fonds kan hiertoe bijdragen door het 

verspreiden van info over sociale integratie en dmv onderzoek. 

Het Vlaams Fonds sprak reeds van een inclusief beleid : maatregelen die erop gericht zijn om 

gehandicapten te laten participeren in alle domeinen van het maatschappelijk leven. De focus is niet 

gericht op het individu, maar op de maatschappelijke instituties en op de infrastructuur van onze SL 

en ook met andere sectoren dient er betere afstemming te zijn. Dus een afstand van de 

integratiegedachte dat de personen zich moeten aanpassen aan de normen en waarden van onze SL. 

Participatie: basis= respect voor de menselijke waardigheid. Personen met een beperking en het 

gezin dienen actief betrokken te zijn. Inspraak en medezeggenschap dienen op alle niveaus 

gerealiseerd te worden (in Raad van Bestuur, adviescomités, PEC’s;) Ook ruimte voor inspraak in 

overleg met de voorzieningen en professionele hulpverlener. Opgenomen in 

erkenningsvoorwaarden 

Gezinsgerichtheid: de rol van de familie is onvervangbaar. Het gezin is de beste plaats om personen 

met een beperking te begeleiden naar persoonlijke, economische en sociale zelfstandigheid.  

Voorzieningen zullen gezinsondersteunend, gezinsaanvullend en eventueel gezinsvervangend zijn.  

Ook meer aandacht geven aan de informatie naar de persoon met zijn beperking en de familie toe. 

4.2.4 Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, vanaf 2006) 

Beter Bestuurlijk Beleid (BBB)= grote hervorming van de Vlaamse Administratie (2000, Dewael). 

Gevolg: herstructurering met 13 homogene beleidsdomeinen en elk beleidsdomein omvatte 1 

departement en een aantal agentschappen. BBB pas in 2006 afgerond. Voor personen met een 

beperking betekende dit dat alles wat met professionele integratie te maken had, overgedragen 

werd van het beleidsdomein ‘welzijn’ naar de beleidsdomeinen ‘werkgelegenheid’ en ‘sociale 

economie’. Deze overheveling werd geformaliseerd door de oprichting van 3 nieuwe agentschappen: 

- Een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA): Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) 

- Een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid: 

Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid 

- Een intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid: Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (2004). Dit is de opvolger van het Vlaams 

Fonds waarbij volgende bevoegdheden niet meer behoren tot het takenpakket van VAPH: 

➔ arbeidstrajectbegeleiding, beroepsoriëntering en beroepsopleiding en de 

tegemoetkomingen voor inschakeling op de arbeidsmarkt + het beslisrecht over wie toegang 

krijgt tot een beschutte werkplaats is de taak van de VDAB (onder bevoegdheid ministerie 

onderwijs). 

➔ De rest van het luik beschutte tewerkstelling dat naar het subsidieagentschap Werk en 

Sociale Economie overgaat is de bevoegdheid van het ministerie Sociale Economie (2006). 

Organisatie van het VAPH 

Het belangrijkste adviesorgaan is het Raadgevend Comité → samengesteld uit vertegenwoordigers 

vanuit de gebruikers, de diensten & voorzieningen en de werknemers ervan + onafhankelijke 

deskundigen.  In elke provincie werden provinciale Evaluatiecommissies (PEC’s) opgericht en die 

behandelen de aanvragen tot inschrijving bij het Vlaams Agentschap. Binnen het VAPH zijn er 4 

permanente werkgroepen actief met een thema-gebonden bevoegdheid: 

- De werkgroep inschrijving en evaluatie doet de modaliteiten van inschrijving bij het VAPH 
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- De werkgroep zorg en assistentie heeft als bevoegdheid de diensten en voorzieningen, het 

kwaliteitsbeleid hierin en het Persoonlijk Assistentiebudget 

- De werkgroep individuele materiële bijstand doet tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, 

aanpassingen aan woning en wagen.. 

- De werkgroep Integrale Jeugdhulp werkt de ontwikkelingen van de IJH  mee uit. 

Doelgroep 

Personen met een beperking kunnen voor ondersteuning beroep doen op het VAPH. Onder de term 

handicap definieert het VAPH: ‘elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat 

te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of 

zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke/externe factoren’. 

Ze bekijken de situatie van iedere persoon apart en als iemands situatie hieraan beantwoord, dan 

kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een beperking en een 

goedkeuring voor ondersteuning krijgen. Een beperking is niet louter een persoonskenmerk, maar 

een samenspel van verschillende factoren. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet 

voldoen om terecht te kunnen bij het Vlaams Agentschap: 

- Leeftijdsgrens: personen die een beperking verwerven na hun 65 j kunnen hier niet terecht. 

- Voorwaarde van wettig verblijf: In VL ingeschreven zijn in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister 

- Voorwaarde van werkelijk verblijf: de persoon verblijft effectief in Vlaanderen 

- Voorwaarde van voorafgaand verblijf: de persoon verblijft, voorafgaand aan de aanvraag, al 

5 jaar ononderbroken in België (of 10 jaar gedurende zijn leven) 

Als de wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd) een aanvraag wil indienen voor een persoon met 

een beperking, moet die ook voldoen aan die voorwaarden. Voor de andere gewesten zijn er 

samenwerkingsakkoorden afgesloten zodat die onder bepaalde voorwaarden toch beroep kunnen 

doen op het VAPH. Om in aanmerking te komen voor vormen van ondersteuning moet je bij het 

Vlaams Agentschap zijn ingeschreven. Minderjarigen met een beperking dienen zich te richten tot de 

Intersectorale Toegangspoort (sinds 2014) van het Agentschap Jongerenwelzijn. Meerderjarigen met 

een beperking richten hun aanvraag wel tot het VAPH. Deze procedure wordt hieronder beschreven 

 

2.4.3. De inschrijvingsprocedure 

Verloop van de procedure 

Een aanvraag tot inschrijving kan op papier of online gebeuren. De procedure bestaat uit 4 stappen: 

1) De aanvraag tot inschrijving moet worden ingevuld en ingediend bij de provinciale afdeling 

van het Vlaams Agentschap. Vermelden van persoonsgegevens, de beperking en de gevraagde 

ondersteuning 

2) De aanvrager maakt een afspraak met een erkend MDT (vb. VDAB, CLB, CGG) om een 

multidisciplinair verslag op te maken (=gratis). Het MDT maakt het dossier over aan de PA van het 

VA. In het verslag staan alle belangrijke gegevens om te oordelen over de beperking en de 

bijhorende vraag. Overzicht maken van het functioneren van de aanvrager op 6 domeinen: medische 

stoornis, sociale situatie, cognitie/communicatie, BWZ/relaties/gedrag, zelfredzaamheid en 

opleiding/ tewerkstelling. Het team bepaalt de doelgroep van de persoon en formuleert welke 

bijstand/ ondersteuning er nodig is om zich volwaardig te kunnen integreren in de SL. Als de 

aanvrager een tussenkomst vraagt voor het aanschaffen van hulpmiddelen of aanpassingen dan 
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dient het verslag aangevuld te worden met een adviesrapport. Het MDT geeft een voorstel tot 

zorgindicering op 3 domeinen: zorg (ondersteuningsvormen), tewerkstelling en individuele materiële 

bijstand. 

3) De PEC (geneesheren, psychologen, orthopedagogen, sociologen, verplegers) van het VAPH 

beoordeelt de aanvraag in het rapport. Taak= dubbele beoordeling uitspreken: 1) Komt de aanvrager 

in aanmerking voor ondersteuning door het VAPH? 2) Kan de aanvrager een beroep doen op het 

VAPH voor de gevraagde ondersteuning? De PEC neemt een beslissing over de erkenning van de 

beperking en over de gevraagde ondersteuning. De soort voorziening of interventie en de intensiteit 

en duur ervan wordt gepreciseerd. Een aanvraag voor uitzonderlijke hulpmiddelen/aanpassingen 

(zeer duur, niet opgenomen als standaard)  zal moeten voorgelegd worden aan het PEC en aan de 

Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Bij een aanvraag voor een Persoonlijk Assistentiebudget zal de 

Deskundigencommissie PAB beslissen of de persoon  hiervoor in aanmerking komt en de prijs. 

4) Het VAPH brengt de aanvrager binnen de 3 maand op de hoogte van de beslissing. Indien de 

aanvrager niet akkoord gaat, kan deze binnen de 30 dagen een verzoekschrift tot heroverweging 

indienen bij de Heroverwegingscommissie van het VAPH. Ahv de beslissing kan de persoon zich 

aanmelden bij een dienst /voorziening naar keuze voor de zorg- of begeleidingsvorm waarvoor hij 

goedkeuring kreeg.  Zijn vraag wordt geregistreerd bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). 

Aanvraag voor voorlopige ondersteuning 

Als de beperking of ondersteuningsvorm nog niet duidelijk is, maar er is wel een vermoeden, dan 

moet men het verder onderzoeken. Dan kan er al bij het VAPH een aanvraag voor voorlopige 

ondersteuning ingediend worden. De PEC beslist over de termijn van de begeleiding/opname. Men 

kan dan beroep doen op een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen tot 6j of een kind laten opnemen 

in een observatie- en behandelingscentrum (OBC). 

Dringende aanvragen 

In noodsituaties kan obv een vonnis van de jeugdrechter, obv een beslissing van het comité voor 

bijzondere jeugdzorg, obv een gemotiveerd medisch attest of een attest van een erkend MTD, 

iemand een goedkeuring krijgen om maximaal 3 maanden opgenomen te worden in een voorziening 

of begeleid te worden door een thuisbegeleidingsdienst. 

Latere aanvragen 

Eens de PA heeft beslist over het voldoen aan de definitie, wordt het eenvoudiger om een latere 

vraag om bijstand in te dienen. Dan moet alleen een brief met een korte motivatie opgestuurd 

worden naar de PA. Indien nodig zal de PA inlichtingen of een verslag vragen aan het MDT dat het 

dossier behandelde. De PEC gaat enkel nog na of de gestelde vraag opportuun is. Soms doet de PA 

zelf een uitspraak, zonder PEC. Als de vraag moet voorgelegd worden aan een bijzondere commissie, 

nl. bij de vraag naar hulpmiddel/aanpassing of bij de aanvraag van een persoonlijk assistent, krijgt de 

aanvrager een akkoord en wordt er later uitsluitsel gegeven over de toekenning van het bedrag. 

 

Het registreren van zorgvragen (wachtlijstwerking) 

De vraag naar begeleiding of opvang moet geregistreerd worden bij de CRZ. Hun databank moet het 

mogelijk maken om voor alle vragen een geschikte plaats te zoeken, rekening houdend met de 

dringendheid van de vraag. Dit wordt bepaald door aan de vraag een urgentiecategorie toe te 

kennen, obv verschillende criteria. Er zijn 2 urgentiecategorieën: 1) Actief= begeleiding of opvang 

binnen het jaar is noodzakelijk; 2) Toekomstgericht= begeleiding of opvang is ten vroegste 1 jaar 

later nodig. De Provinciale coördinatiepunten beperking staan in voor het verloop van de registratie 
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van vragen; de Regionale Prioriteiten Commissies bepalen welke de dringendste zorgvragen zijn en 

kennen het PAB en persoonsvolgende convenanten toe. Zie tabel pagina 143 

 

4.2.5 Erkende diensten en voorzieningen op vlak van wonen en opvang/zorg 

Tot 2010 gesubsidieerd en erkend door het VAPH. Ze zullen sterke evoluties doormaken (Plan 2020) 

Ambulante voorzieningen (systeem van consultaties: begeleiding op dienst/thuis) 

 

Diensten voor pleegzorg: Personen met een beperking kunnen in een pleeggezin geplaatst worden, 

dit staat in voor huisvesting, opvoeding en begeleiding. De taak van de diensten is toezicht houden, 

begeleiden en ondersteunen van het pleeggezin. 

 

Thuisbegeleiding: Taken +doelgroep= ondersteunen/begeleiden van het gezin en het stimuleren van 

de ontwikkeling van het kind of het stimuleren, aanleren en onderhouden van vaardigeden bij 

volwassenen. Er zijn diensten voor personen met een verstandelijke, motorische, visuele en 

auditieve beperking en voor kinderen met ASS. Ze werken met bezoekouders: ouders die zelf iemand 

met een beperking hebben en die andere gezinnen in hun verwerkingsproces willen ondersteunen. 

De thuisbegeleidingsdiensten hebben vooral een gezinsondersteunende functie: de persoon met een 

beperking blijft in het gezin en de begeleiders komen aan huis. Men werkt erg vraaggestuurd en 

stemt het aanbod af op de specifieke situatie. De begeleiding gebeurt in overleg tussen gezin en 

begeleider, gericht op het totale gezinsfunctioneren. 

 

Diensten voor zelfstandig wonen: doelgroep= personen met een fysieke beperking die op het 

moment van de aanvraag geen 65j zijn. De persoon moet zelf de aanwijzingen geven over de nodige 

hulp, daar zelf de verantwoordelijkheid voor dragen en nood hebben aan ADL-hulp om zelfstandig of 

in gezinsverband te kunnen leven. Praktisch wordt ADL- hulp gevraagd via een oproepingssysteem, 

de opvoeder maakt deel uit van een ADL-team en verleent concrete hulp, bij wassen, aankleden, 

eten geven… Men kan 24/24 beroep doen op deze dienst, met een maximum van 30h per week. 

 

Wonen onder begeleiding van een particulier (WOP): personen met een beperking die zelfstandig 

gaan wonen, kunnen begeleid worden door een vertrouwd figuur uit hun omgeving . De dienst voor 

plaatsing in gezinnen ondersteunt deze steunfiguur. Een toegangsticket voor een pleeggezin is voor 

deze woonvorm voldoende. 

 

Diensten voor begeleid wonen: doelgroep: zelfstandig wonende personen met een verstandelijke, 

zintuigelijke of motorische beperking of met autisme van minstens 18j. Ze kunnen voorzien in hun 

levensonderhoud, maar hebben ambulante ondersteuning nodig om zelfstandig te wonen. Cliënten 

zijn vaak niet enkel beperkt door hun beperking want het merendeel komt nl. uit een zwak sociaal 

milieu met beperkte leerstimulansen en financiële problemen =multi-problem gezinnen. Obv een 

begeleidingsovereenkomst wordt begeleiding gegeven 4-6u per week. De opvoeder gaat aan huis en 

begeleidt de persoon bij taken zoals boodschappen, geldbeheer… (=praktische ondersteuning). Ook 

biedt men hulp op psychosociaal vlak en men werkt vraaggestuurd. Begeleid wonen maakt integratie 

mogelijk omdat het helpt om in de SL te blijven. 

 

Beschermd wonen: gesitueerd tussen begeleid wonen en tehuizen voor niet-werkenden. Beschermd 

wonen bied een geïntegreerde groepswoning aan in de nabijheid van een voorziening, waarbij de 
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dienst meestal ook de dagbesteding organiseert. Ze kunnen anders ook naar een dagcentrum gaan. 

De gebruikers staan zelf in voor woon- en leefkosten. Ook individueel wonen is mogelijk. 

 

Geïntegreerd wonen: gericht tot personen met een zwaardere zorgbehoefte (cliënten van tehuizen 

niet-werkenden of van het type nursing). Klassieke voorzieningen kunnen de betrokkenen huisvesten 

in inclusieve woonprojecten (in een gewone woonomgeving), waarbij de voorziening instaat voor de 

zorg, begeleiding en dagbesteding. Is zwaarste vorm van ambulante begeleiding(beschermd wonen+) 

 

Nazorgdienst:  volwassen personen met een sensoriële beperking kunnen via deze dienst info en 

begeleiding krijgen op sociaal en cultureel vlak. 

 

Centra voor ontwikkelingsstoornissen: doelgroep=kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Bij een 

vermoeden van de stoornis, moeten de kinderen onderzocht worden om hieromtrent uitsluitsel te 

verkrijgen. De centra doen vnl multidisciplinair onderzoek om het ontwikkelingsniveau, de aard van 

de stoornis en de gevolgen ervan duidelijk te bepalen. Kinderen met een verhoogd risico op een 

beperking worden ook onderzocht om mogelijke afwijkingen vast te stellen en te behandelen. 

 

Centra voor ambulante revalidatie: Doelgroep= personen met ontwikkelingsstoornissen, auditieve 

stoornissen, spraakstoornissen, aangeboren of niet-aangeboren hersenletsels en 

gedragsstoornissen. De centra richten zich op diagnostiek en therapeutische interventies om de 

effecten van de stoornis te voorkomen, weg te werken of te minimaliseren. De sector ressorteert 

onder het RIZIV. 

 

Semi- residentiële voorzieningen (opvang van 8-18u, ook tijdens de vakanties) 

Instellingen met semi-internaat als deel van het MPI (Medisch Pedagogisch Instituut): doelgroep= 

minderjarigen met verschillende ondersteuningsnoden. Schoolgaande kinderen moeten er 8u 

aanwezig zijn en gaan hier vanuit naar school. De niet-schoolgaande kinderen moeten minstens 6u 

aanwezig zijn. Deze instellingen hebben een gezinsaanvullende en gezinsondersteunende functie. 

Opvoeders vangen de kinderen tussen 8u-18u op in de leefgroep en bij schoolgaande kinderen is dit 

beperkt tot de momenten buiten de schooluren. Voltijds en deeltijdse opvang is mogelijk. 

 

Dagcentra: Doelgroep= meerderjarige personen met een beperking die niet kunnen gaan werken, 

zelfs niet in een beschutte werkplaats. De werking is vergelijkbaar met die van bezigheidstehuizen en 

het valt onder het stelsel ‘semi-internaat’. Bezoekers moeten 6-8u aanwezig zijn bij voltijdse opvang. 

Ook mogelijkheid tot deeltijdse opvang en om aan huis opgehaald te worden. De opvoeder begeleidt 

de groep tijdens de openingsuren.  

 

Begeleid Werken: Doelgroep= zelfde als vorige. Als ze toch graag willen werken, kunnen ze in dit 

systeem stappen. De deelnemers krijgen een individueel programma aangeboden met maximale 

kansen tot sociale interactie en participatie in de SL. Vaak arbeidsmatige activiteiten met een 

dienstverlenend karakter (bibliotheekwerk, klussen in een bejaardentehuis).. 

 

Residentiele voorzieningen (permanente opvang/behandeling) 

Instellingen met internaat=MPI: Tot 21j gebruik maken van de voorzieningen en 

begeleidingsdiensten van het VAPH voor minderjarigen. Soms ook tot 23j, als dit noodzakelijk is in 

functie van het beëindigen van de schoolloopbaan en er geen alternatief is. Een internaat biedt 

24/24, het hele jaar door, opvang en begeleiding. De kinderen krijgen er ook paramedische 

behandelingen (kine, ergo, logo). De opvang is mogelijk voor personen met verschillende soorten 
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beperkingen. Schoolgaande kinderen volgend overdag les en worden voor en na opgevangen in een 

leefgroep. Aan niet-schoolgaande kinderen worden vervangende activiteiten, verzorging en 

begeleiding aangeboden. Het kan een gezinsvervangende en gezinsondersteunende functie hebben: 

in het weekend en tijdens vakanties verblijven sommige kinderen thuis, anderen niet. Internaten zijn 

verbonden aan een onderwijsinstelling voor BuO.  Er bestaat de mogelijkheid om permanent of 

deeltijds begeleid te worden, ook tijdelijke opvang kan. 

 

Observatie- en behandelingscentra : Hier kan men terecht wanneer er geen duidelijkheid bestaat 

over de aard van de beperking. Doelgroep= kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. De 

ouders worden betrokken bij de diagnosestelling en behandeling. Observaties en behandelingen 

langer dan 36 maanden zijn een uitzondering (eventueel aanvragen via motivatierapport). 

 

Tehuizen voor kortverblijf: doelgroep= personen met een beperking. Zowel dag- als nachtopvang en 

de verblijfsduur is beperkt tot 92 dagen op een periode van 5 jaar. Ze hebben een 

gezinsondersteunende functie: opvang tijdens moeilijke momenten in het gezin. 

 

Tehuizen voor werkenden (TW): hier verblijven personen die werken in een beschutte werkplaats of 

werkbekwaam zijn, maar nood hebben aan een beschermd leefmilieu. Er is permanente opvang en 

begeleiding en de tehuizen hebben een gezinsvervangende fucntie, maar contact wel behouden. 

 

Tehuizen voor niet-werkenden:  

- Bezigheidstehuizen: doelgroep= volwassen personen met een beperking die niet in staat zijn 

te werken, ook niet in een beschutte werkplaats. Er is permanente opvang en begeleiding en  

ook medische behandeling en verzorging. Er worden arbeidsvervangende activiteiten 

voorzien, gericht op het aanleren of onderhouden van vaardigheden. Het heeft een 

gezinsvervangende functie, maar wel contact onderhouden, vb. tijdens vakanties. 

- Nursingtehuizen: doelgroep= zorgbehoevende of bedlegerige meerderjarige personen met 

een beperking. Een nursingcliënt is een rolstoelgebruiker of een persoon met een ernstige 

verstandelijke of meervoudige beperking. De nadruk ligt iets meer op de medische 

behandeling en verzorging. Ook een gezinsvervangende functie, maar contact onderhouden. 

Logeren: als de ouders een adempauze nodig hebben in de zorg die ze bieden aan een persoon met 

een beperking, kan deze persoon gaan logeren in een tehuis voor werkenden of niet-werkenden met 

logeeraanbod. Een logeerdag geldt voor minstens 12uren, overnachting inbegrepen. Het kan ook in 

het weekend en tijdens de vakantie. Het max is 30 logeerdagen per kalenderjaar. 

 

4.2.6Ondersteuning op vlak van leren en werken 

De bevoegdheid over bijstand bij werk en beroepsopleiding voor personen met een beperking in VL 

berust volledig bij de VDAB (2008). Alsook de principiële aanvraag hiervoor (vroeger bevoegdheid 

van VAPH). De VDAB kan de personen via gespecialiseerde arbeidstrajectbegeleiding, 

beroepsoriëntering en –bemiddeling ondersteunen in het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt. 

 

4.2.7 Het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) 

Personen met een beperking, die mits haalbare ondersteuning in hun thuismilieu kunnen verblijven, 

kunnen bij het VAPH een PAB aanvragen. Ipv gebruik te maken van het aanbod van voorzieningen, 

krijgt men een som geld ter beschikking die vrij kan besteed worden aan persoonlijke assistentie en 



lOMoARcPSD|7923562 

 

de organisatie ervan. Een MDT stelt samen met de betrokkene een aanvraag op met de aard en 

intensiteit van de gewenste assistentie. De betrokkene wordt een werkgever (budgethouder) en 

neemt de verantwoordelijkheid op voor de organisatie van zijn zorg. De assistent mag de persoon 

bijstaan en begeleiden bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en activiteiten die de sociale integratie 

bevorderen. Categorieën van assistentie zijn: huishoudelijke taken, lichamelijke activiteiten, 

verplaatsingen, dagactiviteiten, pedagogische begeleiding van de persoon en zijn omgeving. De 

assistentie kan dus van praktische, inhoudelijke en organisatorische aard zijn. Budgethouders 

kunnen een beroep doen op een zorgconsult voor het uitstippelen en opvolgen van een 

assistentieplan.  

Budgethouderverenigingen geven advies tav de werkgeversrol en de administratieve formaliteiten. 

Bij minderjarigen zijn meestal de ouders de budgethouder. 

2.4.8 Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen 

Personen met een beperking kunnen financiële tegemoetkomingen krijgen voor het aanschaffen van 

hulpmiddelen of aanpassingen. Het gaat om de meerkost die er is door de beperking. Alle soorten 

zaken waarvoor een persoon van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen zijn opgenomen in de 

refertelijst. Vb. Aanpassingen aan de woning, communicatiehulpmiddelen, hulp bij mobiliteit… 

4.3 Het nieuwe ondersteuningsdenken 

4.3.1 theoretisch kader 

2009: België ratificeerde het verdrag inzake de Rechten voor Personen met een Beperking van de VN 

met 2 belangrijke grondstellingen: 1) een handicap is een evolutief en systemisch begrip: dit is het 

resultaat van een wisselwerking tussen een persoon met een beperking en de obstakels waarmee 

een niet-inclusieve SL  hem confronteert; 2) mentaliteitsverandering rond handicap: een mens met 

een handicap is niet iemand zonder stem of mening die afhankelijk is van hulp of liefdadigheid, maar 

een persoon met rechten, net als alle andere burgers.  De kerngedachten van de artikelen van het 

VN-verdrag zijn verbonden met de indicatoren van de 8 domeinen van QOL. Personen met een 

beperking zijn kwetsbaar in de uitoefening van hun rechten en deze conventie garandeert een 

specifieke erkenning van de mensenrechten voor hen. Er is een verschuiving nodig van 

aanbodsgestuurde dienstverlening naar geïndividualiseerde ondersteuning met de focus op 

zelfbepaling en empowerment van de persoon met een beperking. Van kwaliteit van zorg naar 

kwaliteit van bestaan. Ontwikkeling theoretisch kader door Thompsom om een individueel 

ondersteuningsproces vorm te geven → biedt leidraad voor de ontwikkeling van 

ondersteuningsplannen. Hier een brug tussen ‘wat er is’ (persoonlijke competenties, de 

omgevingseisen) en ‘wat er kan zijn’ (betekenisvolle activiteiten, positieve uitkomsten). Het model 

bevat 5 componenten: 

Component 1, identificeer de verwachtingen en dromen: expliciteren van de manier waarop de 

persoon zijn leven vorm wil geven. Gebruik van person-centered planning processen (PCP) → focust 

op dromen, voorkeuren, interesses, wat vindt de persoon belangrijk in zijn leven. 

 

Component 2, bepaal de aard en de intensiteit van de ondersteuningsbehoefte: om dit te meten 

wordt de Supports Intensity Scale (SIS) uitgewerkt. Het bevraagt ook de bijzondere medische en 

gedragsmatige ondersteuning. 

 

Component 3, ontwikkel het individuele ondersteuningsplan: bouwt verder op het voorgaande en 

resulteert in een plan, dat de activiteiten van de persoon gedurende een typische week en het type 

en de intensiteit van ondersteuning die hiervoor nodig is, beschrijft. De inzet van ondersteuning 

strategieën worden besproken en beschreven. De prioritaire doelen zullen vooropgesteld worden. 
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Component 4, monitor de vooruitgang: het team evalueert de uitkomsten/doelen van het plan en 

waakt over de implementatie van het individuele ondersteuningsplan. Het monitoren van dit plan is 

een continu proces dat op regelmatige tijdstippen wordt bijgehouden 

 

Component 5, evaluatie: er wordt geevalueerd of de persoonlijke uitkomsten die beïnvloed worden 

door de implementatie van de ondersteuningsdoelen, zijn verbeterd. Ook erkennen dat persoonlijke 

voorkeuren en interesses nog kunnen veranderen. Dus de plannen moeten herzien worden. Men 

gebruikt de persoonsgerichte ondersteuningsuitkomsten schaal (POS) om de persoonlijke 

uitkomsten te meten. 

Ondersteuning is in dit componentenproces het belangrijkste begrip en de AIIDD omschrijft dit als 

‘een geheel van bronnen en strategieën met de bedoeling om de ontwikkeling, opvoeding, 

interesses en persoonlijk welzijn van een persoon te verbeteren en dat het individueel functioneren 

bevorderd.’ Het onderstreept het belang van het zoeken naar alternatieve strategieën of 

hulpmiddelen om geïndividualiseerde ondersteuning te realiseren. Ondersteuning bieden is een 

gezamenlijk en continu proces waarbij alle actoren een gedeelde visie dragen waarin het welzijn en 

de verwachtingen van de persoon met een beperking centraal staan. De gedeelde visie steunt op 3 

fundamenten: 1) de persoon heeft controle over zijn eigen leven; 2) de persoon wordt erkend en 

gewaardeerd voor zijn bijdragen tot de gemeenschap; 3) de persoon wordt ondersteund door een 

netwerk van mensen. Dit is belangrijk voor het welslagen van het ondersteuningsproces. 

Persoonsgerichte focus niet verliezen! → een vraagverduidelijkingsproces vertrekt best vanuit de 

wensen van de persoon zelf. 

 

4.3.2 Perspectief 2020: een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking 

Inleiding 

Het nieuwe beleid zal rekening moeten houden met de natuurlijke groei van de groep personen met 

een beperking die een vorm van ondersteuning vragen. Verschillenden redenen voor deze groei:4 

- Een stijgend geboortecijfer in het algemeen en een stijgende levensverwachting 

- Een stijging van het aantal personen met een aangeboren of verworven beperking als gevolg 

van medische en wetenschappelijke ontwikkelingen 

- Een grotere vraag naar professionele ondersteuning door een steeds kleiner wordend 

sociaal netwerk rond personen met een beperking 

- Nieuwere ondersteuningsvormen die meer zorg op maat aanbieden verhogen de 

aantrekkelijkheid en dus ook het effectief aanvragen van ondersteuning 

Vertrekkend vanuit het burgerschapsmodel, dat de klemtoon legt op de mogelijkheden, de 

individuele vaardigheden, de persoonlijke autonomie en de sociale solidariteit, stelt de VN-conventie 

dat de personen met een beperking de eigen mogelijkheden maximaal moeten kunnen ontplooien 

en hun eigen leven in handen moeten kunnen nemen. Ze hebben het recht om deel te nemen aan 

het gewone leven op alle levensdomeinen en moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare 

dienstverlening. Ook de ondersteuning door het sociaal netwerk moet bevorderd worden. 

De sociaaleconomische realiteit is in VL sinds 2009  gewijzigd: er zijn besparingen, maar toch is er 

een uitbreiding in het aanbod in de zorg voor personen met een beperking → dit is nodig door de 

toenemende vergrijzing en de  verzilvering van personen met een beperking zorgt ervoor dat de 

natuurlijke uitstroom klein blijft en de instroom sterk toeneemt. Een creatieve inzet van schaars 

beschikbare middelen is aangewezen (waarbij vraagverduidelijking en vraaggestturde zorg en 

sectoroverschrijdende samenwerking belangrijke leidraden zullen zijn). Ook de inzet van het sociale 

kapitaal is belangrijk → inspelen op uitbreidings- en zorgvernieuwingsprojecten. 
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Een nieuw ondersteuningsbeleid invoeren, vraagt een meerjarenplan met een meerjarenbegroting 

en een lange termijn visie op zorg. De conceptnota Perspectief 2020 (2010, Vandeurzen) blikt vooruit 

op hoe het ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking er in 2020 zal uitzien en welke 

projecten belangrijk zijn om de doelstellingen te realiseren. 

 

Doelstellingen van perspectief 2020  

Doelstelling 1: In 2020 is er zorggarantie voor personen met een beperking met de grootste 

ondersteuningsnood onder de vorm  van zorg en assistentie in natura of in contanten 

Minstens die groep van personen met een beperking, voor wie de kloof tussen de mogelijkheden van 

het eigen draagvlak (zelfzorg, sociaal netwerk, reguliere zorg..) en de ondersteuningsnood niet 

(meer) te overbruggen valt en precair is, wanneer er geen bijkomende acties tot ondersteuning 

genomen worden,  zal een voldoende, passende en kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen, tegen een 

maatschappelijk verantwoorde kostprijs en binnen een aanvaardbare periode. De beoordeling van 

de ernstsituaties zal gebeuren door professionelen, die de persoon en de context kennen. De 

prioritaire dossiers moeten binnen een redelijke termijn een oplossing krijgen en er zou een 

verschuiving moeten zijn van ‘prioritair te behandelen’ naar ‘recht op zorg voor iedereen’. 

Doelstelling 2: In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in 

een inclusieve samenleving 

De zorgvrager zal maximaal de controle over zijn zorg zelf in handen kunnen nemen en zo de regie 

over zijn eigen leven behouden en zijn leven invulling geven in overeenstemming met zijn wensen, 

verwachtingen en mogelijkheden. De hulpvrager moet toegang krijgen tot alle informatie en moet 

zicht hebben op alle mogelijkheden tot ondersteuning. Ook kan men in 2020 met de hulp van een 

zelf gekozen professioneel/vrijwillige kracht een voortraject doorlopen. Dit is een proces van 

vraagverheldering dat resulteert in een ondersteuningsplan dat de persoon en zijn coach kunnen 

gebruiken om bij professionele hulpverleners individuele dienstverleningsovereenkomsten af te 

sluiten. 

Elke persoon met een beperking die een beroep wil doen op de NRTH (gefinancierd door het VAPH) 

zal een toestemming van het VAPH krijgen voor de inzet van een budget onder de vorm van een 

voucher, afhankelijk van de zorgzwaarte. Deze voucher kan ingezet worden bij het VAPH aanbieder 

van zorg en assistentie in natura. Er is ook nog een direct of ‘cash payment’ systeem die de persoon 

met en beperking de mogelijkheid geeft om zelf zijn ondersteuning te organiseren. Op collectief vlak 

betekent deze verandering dat de gebruikers betrokken zijn bij de belangrijke 

besluitvormingsprocessen rond de zorg en ondersteuning van personen met een beperking. In 2020 

zullen zij meer sturing geven aan de processen van vraagverheldering, aan het bewaken van de QOL.  

(nu ook al vertegenwoordigd in adviesstructuren voor personen met een beperking). 

 

Kritische succesfactoren 

Voorwaarden voor het al dan niet bereiken van de zonet beschreven doelstellingen: 

! het creëren van een voldoende groot draagvlak voor deze ingrijpende verandering is van belang. 

Open communicatie en grote betrokkenheid tussen alle belangrijke actoren zullen hier essentieel 

zijn. De belangen van de persoon moeten zoveel mogelijk centraal staan en heeft ook regelmatige 

inspraak = algemene basisvoorwaarde. Ook kritische succesfactoren die de evolutie naar recht op 

zorg en naar vraaggestuurde zorg beïnvloeden: 

1) de aanwezigheid van een ruim en voldoende handicapspecifiek én regulier aanbod. 

Capaciteitsuitbreiding is van belang en ook het reguliere zorgaanbod moet meer deskundigheid 
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verwerven in handicapgebonden materies. VAPH voorzieningen worden aangemoedigd om via 

outreach hun deskundigheid te delen met eerstelijnsdiensten uit andere sectoren (vb thuiszorg) 

2) vraaggestuurde zorg en zorgregie vragen een financiering op maat. Het verder ontwikkelen 

en valideren van zorgzwaarteinschalingsinstrumenten (ZZI) moet dit mogelijk maken. De invoering 

van persoonsvolgende budgetten met een systeem van persoonsvolgende vouchers en een systeem 

van cash budgetten, maakt het mogelijk dat de persoon met een beperking de zorg zelf sturen. 

3) benadrukken de stappen die nog gezet moeten worden om het burgerschapsmodel in de 

praktijk om te zetten en zo te evolueren naar een inclusieve SL. De inlusie-facilitators moeten door 

mentorschap en coaching professionelen en vrijwilligers (van de RTH), de nodige handvaten 

aanreiken zodat zij ook de mogelijkheid stellen dat de gehandicapten  de regie over hun leven in 

handen kunnen houden en de ondersteuning zo inclusief en dicht mogelijk in de eigen omgeving te 

organiseren. De processen van diversificatie (Universal Design) moeten max gestimuleerd worden. 

4) en regelluw systeem van beheersovereenkomsten waarin initiatiefnemers de ruimte en 

flexibiliteit krijgen om uit te groeien tot volwaardige en ethische ondernemers en een goed 

gestructureerde sociale dialoog met aandacht voor de werkomstandigheden van de hulpverleners 

zullen nodig zijn om te komen tot vraaggestuurde en flexibele zorg. 

Strategische projecten 

De kritische succesfactoren zijn vertaald in 11 strategische projecten en noodzakelijk te ondernemen 

acties die uitgevoerd moeten worden om de doelstellingen te kunnen waarmaken. 

1)de uitbreiding realiseren van het ondersteuningsaanbod binnen welzijn. 

Voorzien van meerjarenbudget en meerjarenuitbreidingsplan. Voor de periode 2011-2014 werd 

vastgelegd waar en hoe er een uitbreiding in het handicapspecifieke, door het VAPH gefinancierde 

aanbod kan gerealiseerd worden en welke noodzakelijke uitbreidingen in de andere welzijnssectoren 

met een inclusieve ondersteuning moeten doorgevoerd worden. 

2) het verzekeren van een goed werkend voortraject 

Doorlopen van een proces van vraagverheldering  met de hulp van een zelf gekozen en deskundig 

opgeleide persoon. Diensten Ondersteuningsplan (DOP) diensten hebben als doel: vraagverheldering 

én opmaak van een ondersteuningsplan (in 2020 moet iedereen dit proces kunnen doorlopen). 

Vraagverheldering= wat zijn de keuzes/wensen van de persoon en zijn omgeving op belangrijke 

levensdomeinen? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de persoon, zijn netwerk en welke 

ondersteuning is er reeds aanwezig? Welke ondersteuningsnoden heeft de persoon? Dit resulteert in 

een ondersteuningsplan. Dit bevat de volgende elementen: 

- Het versterken en inzetten van het bestaande netwerk van de zorgvrager. Als die dat niet 

heeft, zal de dienst de zorgvrager bijstaan om een sociaal netwerk te creëren 

- Het inzetten of versterken van reguliere diensten 

- Het inzetten van RTH van het VAPH 

- Het inzetten van NRTH van het VAPH 

3)een vernieuwende toegangspoort in overeenstemming brengen met de toegangspoort Integrale 

Jeugdhulp 

Voor het VAPH en de erkende MDT’s  is een belangrijke wijziging het ontstaan van 1 intersectorale 

toegangspoort voor alle hulp die niet rechtstreeks toegankelijk is. In overeenstemming met de 

integrale toegangspoort voor kinderen en jongeren zal er een vernieuwde inschrijvingsprocedure 

voor volwassen personen met een beperking geïmplementeerd worden → zorg en assistentie in 

natura, individuele materiele bijstand en assistentiebudgetten in cash. 
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4) de zorgregie herinrichten in functie van de vraaggestuurde organisatie van het aanbod en 

persoonsvolgende financiering 

Zorgregie is noodzakelijk om de garantie tot zorg en assistentie aan mensen met een beperking te 

garanderen. De noodzakelijke voorbereidende stappen werden reeds gezet: een plan voor de 

realisatie van vraaggestuurde toewijzingsmechanismen in zorgregie werd uitgewerkt, Regionale 

Overlegorganen Gehandicaptenzorg werden geresponsabiliseerd en de processen van 

kwaliteitsbewaking om de QOL te meten werden aangescherpt. Later wordt dit geïmplementeerd. 5) 

het operationaliseren van het gevalideerd inschalingsinstrument dat leidt naar verantwoorde 

budgetten 

Om kwalitatief persoonsvolgende budgetten toe te kennen, is een goede zorginschatting nodig. Het 

VAPH ontwikkelde het ZZI (zorgzwaarte instrument) waarbij de ondersteuningsbehoefte van 

volwassen personen met een beperking op een betrouwbare en valide manier kan worden 

ingeschat. Dit leidt tot een score in B, P en N waarden (begeleiding, permanentie en nachttoezicht). 

De zorgzwaarte wordt ingeschat door een erkend MDT. 

6) het sociaal ondernemerschap bevorderen in de sector personen met een beperking 

Versnipperde en ingewikkelde regelgeving , programmatiecijfers… zorgden voor een continu tekort 

aan plaatsen en lange wachtlijsten voor personen met de grootste en meest complexe zorgnoden. 

Om deze zorg wel te garanderen is het noodzakelijk dat het aanwezige sociale kapitaal ingezet wordt 

dat met dezelfde middelen meer mensen op een kwalitatieve wijze ondersteund worden.  

Voorzieningen, netwerken of samenwerkingsverbanden van aanbieders die snel in deze 1ste fase van 

zorgvernieuwing willen instappen, sluiten met het VAPH een beheersovereenkomst af met doelen en 

resultaatsgebieden en subsidiemiddelen voor een periode van 3 of meer jaar. Deze voorzieningen 

krijgen dan een regelluw kader om zo door flexibilisering en diversificatie van het aanbod door 

inschakeling van het sociale draagvlak en van reguliere diensten meer mensen te bedienen met 

dezelfde middelen. Op die manier kunnen de dienstenverstrekkers evolueren naar multifunctionele 

centra die zeer diverse functies of zorgvormen kan aanbieden. In dit kader zijn projecten opgestart 

om innovatie en cliëntgerichtheid te bevorderen. Voorbeelden:  

Rechtstreeks toegankelijke hulp: doelgroep=mensen die voldoende geholpen zijn met beperkte 

handicapspecifieke ondersteuning of in afwachting tot de NRTH. Enkele voorwaarden voor het 

gebruik van RTH: 

- Het gaat om een persoon met (een vermoeden van) een beperking 

- De persoon voldoet aan de leeftijds- en verblijfsvoorwaarden 

- De persoon maakt niet gelijktijdig gebruik van RTH en NRTH van het VAPH. De combinatie 

met een dienst ondersteuningsplan, middelen noodsituatie en hulpmiddelen is wel 

toegestaan! 

Voor de RTH is het niet nodig om de inschrijvingsprocedure van het VAPH te doorlopen. Je kan 

rechtsteeks terecht bij de voorzieningen en diensten. Er zijn 4 modaliteiten van ondersteuning. De 

eerste 3 kunnen gecombineerd worden: 

- Begeleiding : individuele gesprekken in functie van psycho-sociale begeleiding of 

opvoedingsondersteuning bij een begeleider verbonden aan een dienst (thuis of bij een 

VAPH dienst/voorziening). In het begin van de begeleiding is er vaak nood aan intensieve 

ondersteuning (48 begeleidingen mogelijk in 1ste 2 jaar, erna 12 per jaar) 

- Dagopvang : in functie van zinvolle dagbesteding. Beperkt tot max 24 volle dagen of 48 halve 

dagen per jaar en kan zowel tijdens de week als tijdens het weekend. 

- Verblijf : overnachting in een VAPH voorziening, waarbij de persoon s ’avonds en s’ochtends 

wordt ondersteund. In weekend of week, met max 12 nachten per jaar. 
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- Outreach  (mobiel en ambulant): een VAPH-voorziening kan zo haar kennis overdragen naar 

een groep van minimaal 3 ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke 

knowhow om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van de 

persoon (vb. aan een kinderopvang, en school…). Ambulant= ondersteuner verplaatst zicht 

naar de RTH hulpverlener, mobiel= omgekeerd. 

Multifunctionele centra (MFC): het klassieke aanbod vanuit de residentiële zorg voor minderjarigen is 

heel categoriaal ingedeeld in afzonderlijke zorgvormen en laat weinig differentiatie toe om vlot over 

te stappen van de ene naar de andere entiteit. MFC zorgt voor een flexibele overgang van intensieve 

naar minder intensieve begeleidingsvormen en ondersteuning aan het netwerk zou de opvang 

binnen een residentie moeten beperken en enkel worden aangeboden als het niet anders kan. Deze 

overgang vraagt variatie in duur en frequentie van het aanbod, alsook een administratieve 

vereenvoudiging. 

Flexibel aanbod voor meerderjarigen (FAM): voorzieningen krijgen de mogelijkheid om verschillende 

erkenningen om te zetten  naar 1 regelluw kader, waarbij het personeelskader wordt omgezet in een 

puntensysteem en waarbij de werkingsmiddelen vervangen worden door een forfaitair bedrag. De 

overgang naar een persoonsvolgende financiering zal door het FAM gefaciliteerd worden. Fam 

stimuleert de soepele overgang tussen zorgvormen, inclusieve vraaggestuurde trajecten en 

samenwerking met reguliere diensten. 

Diensten Inclusieve ondersteuning (DIO): Ontstaan geïntegreerde woonprojecten (2008) zorgde voor 

het uitgangspunt voor een volgende fase van zorgvernieuwing dat de diensten voor beschermd 

wonen en de geïntegreerde woonprojecten tot 1 zorgvorm zouden omgevormd worden. De nieuwe 

doelgroep zijn dan cliënten die mits de nodige ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak 

in meer geïntegreerde of inclusieve woonvormen zouden kunnen leven (zeer gedifferentieerd 

publiek). DIO zorgde voor die samenvoeging en de evaluatie ervan en nu zijn het diensten inclusieve 

ondersteuning geworden. De personen verblijven in individuele woningen of kleine groepswoningen 

en staan zelf in voor de woon- en leefkosten. De ondersteuning is gratis. De DIO’s worden 

gesubsidieerd obv persooneelspunten a rato van het aantal opgenomen personen en van hun 

zorgzwaarte.  De diensten worden gestimuleerd om reguliere diensten en mantelzorgers in te 

schakelen.  

7) werken aan tewerkstellingen in de sector 

Het is belangrijk dat er blijvend aandacht wordt besteed aan het aantrekken van jongeren en niet 

generatie-studenten, naar de opleidingen binnen de zorgberoepen (instroom). Ook belang hechten 

aan een evenwichtige doorstroom en dat mensen de taken kunnen doen naargelang hun opleiding. 

Functiedifferentiatie is nodig om personeel blijvend te motiveren en een retentiebeleid is hierbij 

essentieel: goede werkvoorwaarden, kansen, evenwicht gezin-arbeid,… Voor de tewerkstelling van 

persoonlijk assistenten waarbij de persoon met een beperking een cash payment budget heeft, is er 

een win-win situatie: de persoon met een beperking heeft de garantie altijd te beschikken over 

assistentie en voor de assistent zal er een statuut komen die de rechten en plichten van werkgever 

en werknemer duidelijk maakt. 

 

8) een traject uittekenen voor de transitie van het PAB-systeem 

2014: decreet Persoonsvolgende Financiering werd goedgekeurd → impliceert een grondige 

wijziging van het systeem van middelenverdeling in de zorg voor mensen met een beperking en een 

wijziging van de bestaande PAB-regeling. Het decreet vertrekt vanuit 4 uitgangspunten: 

1) Een basisondersteuningsforfait voor elke persoon met een erkende beperking en 

ondersteuningsnood: het bedrag zal uitgekeerd worden via het systeem van zorgverzekering. De 
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basisondersteuning komt bovenop de tegemoetkoming. De persoon kan vrij over het bedrag 

beschikken om zijn zorg in te kopen en moet geen verantwoording afleggen. 

2) Ondersteuningsplan, cash of voucher: personen met een beperking die meer ondersteuning 

nodig hebben dan voorzien is in het basisondersteuningsforfait en het rechtstreeks toegankelijke 

aanbod, zullen een gepersonaliseerde ondersteuning kunnen organiseren. Men maakt een 

ondersteuningplan op waarin men bepaalt hoe men zijn leven wil inrichten. Er wordt nagegaan wat 

men zelf, samen met zijn omgeving, wil opnemen aan ondersteuning + op welke gewone 

beschikbare diensten men beroep wil doen + welke ondersteuning vanuit het VAPH nodig is. Voor 

dit laatste kan de persoon kiezen voor een cash budget waarmee hij zelf de ondersteuning kan 

organiseren, of voor een voucher, waardoor een overeenkomst wordt afgesloten met een vergunde 

dienstverlener die zal instaan voor de ondersteuning. De combinatie van beide kan ook. 

3) Consequent verder zetten van het groeipad: het huidig beschikbaar budget volstaat niet om 

alle vragen onmiddellijk te beantwoorden, dus zal het groeipad voor dit aanbod vastgelegd moeten 

worden. Zo zouden de wachtlijsttoestanden moeten verdwijnen. 

4) Een persoonsvolgend financieringssysteem: dit zal overgaan op de omschakeling van 

degenen die nu een PAB hebben of ondersteuning krijgen van een dienst/voorziening. Het systeem 

vertrekt vanuit een concentrisch ondersteuningsmodel met 5 kringen: 

- Zelfzorg: zorg die de persoon zelf opneemt 

- Gebruikelijke zorg: de normale dagdagelijkse zorg die gezinsleden opnemen 

- Zorg en ondersteuning geboden door familie, vrienden, informele contacten 

- Professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en dienstverlening -

 Professionele en gespecialiseerde ondersteuning gefinancierd door het VAPH. 

9) het inclusiegegeven uitwerken in het eigen beleidsdomein 

De zelfzorg wordt aangemoedigd, dankzij aangepaste en aanpasbare huisvesting, met inschakeling 

van communicatietechnieken, domotica en andere assistentievervangende technologieën en met 

het gebruik van hulpmiddelen. Hiervoor zal het hulpmiddelenbeleid bijgestuurd worden → actieplan 

Universal Design, woningaanpassing aan gangbare bouwprijzen, nieuwe hulpmiddelen, verfijning 

instrumentarium. Ook de mogelijkheden voor het inclusief wonen worden verruimd. Nu ook een 

betere afstemming tussen wonen en welzijn. Voorzieningen die met eigen middelen of met een 

externe partner wooninfrastructuur voorzien, krijgen vergunningen vanuit het VAPH. Ook het sociale 

netwerk en de inzet van professionele reguliere ondersteuning wordt ondersteund en gestimuleerd 

door een Vlaamse Sociale Beschermingsregeling. Personen met een beperking doen dan enkel 

beroep op het NRTH voor die onderdelen waarvoor geen enkele andere instantie kan instaan. De 

reguliere zorg moet zo maximaal mogelijk toegankelijk gemaakt worden voor gehandicapten. 

 

10) het gelijke kansenbeleid voor personen met een beperking mee vorm geven 

Personen met een beperking=doelgroep van het gelijkenkansenarbeid (Vlaamse minister voor 

Gelijke kansen). In alle beleidsdomeinen zijn inspanningen nodig om de gelijkwaardigheid voor die 

personen in de concrete beleidsvoering waar te maken. Het VAPH is een sterke partner in dit 

gebeuren door het ter beschikking stellen van de VAPH-inclusieambtenaar aan de administratie 

Gelijke Kansen. 
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11) een breed denkkader vraagt een ruim maatschappelijk debat 

Zorgvernieuwing in de ondersteuning van personen met een beperking, uitgaande van een zo groot  

mogelijke zelfsturing, een zo ruim mogelijke bestedingsvrijheid en een zo klein mogelijke 

bureaucratisering nodigt uit tot een grondige evaluatie van het hele huidige systeem in VL. 

Gevolgen voor de werking van het VAPH 

Aanbod van het VAPH 

Het VAPH voorziet ondersteuning aan personen met een handicap om hun leven zo zelfstandig 

mogelijk vorm te geven. Zorg en ondersteuning moet een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. 

Ondersteuningsbronnen bevinden zich in vijf concentrische cirkels, ondersteuning vanuit het VAPH 

bevindt zich in de vijfde cirkel. 

Voor minderjarigen betekent het VAPH 

- Opvang en begeleiding in een Multifunctioneel Centrum 

 →(semi)residentiële zorg 

 →Een flexibele overgang van intensieve naar minder intensieve begeleidingsvormen 

 en ondersteuning 

 →Variatie in duur en frequentie, alsook een administratieve vereenvoudiging 

 →MFC biedt begeleiding, dagopvang en verblijf 

 

- Begeleiding door een thuisbegeleidingsdienst 

 →biedt pedagogische en psychologische ondersteuning 

 

- Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) 

 →Assistentie voor hun kind zelf organiseren (ouders worden werkgever en werven 

 assistenten aan) 

 

- Tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen 

 →tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen  

 

Voor meerderjarigen betekent het VAPH: 

- Persoonsvolgend budget 

 →zie ‘het gebruik van PVF’ 

 

- Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) 

 →Mogelijkheid om verschillende erkenningen om te zetten tot één regelluw kader, 

 waarbij het personeelskader wordt omgezet in een puntensysteem 

 →vanaf 18 jaar  

 →nood aan individuele hulp 

 

- Tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen 

 →Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH); vorm van beperkte, handicapspecifieke 

 ondersteuning waarop een persoon beroep kan doen, in vorm van begeleiding, 

 dagopvang en verblijf 

 

 →Voorwaarden!! 

 • Persoon met een beperking 

 • Voldoet aan de leeftijds- en verblijfsvoorwaarden 

 • niet gelijktijdig gebruik maken van RTH en niet-RTH 
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 →Binnen RTH zijn er 4 modaliteiten 

 • begeleiding; individuele gesprekken in functie van psychologische begeleiding of 

 opvoedingsondersteuning, duurt één tot twee uur bij de persoon thuis of bij een 

 VAPH-dienst. 

 • dagopvang: zinvolle dagbesteding van volle of halve dagen 

 • Verblijf: Overnachting in een VAPH voorziening met ’s nachts en ’s ochtends 

 ondersteuning 

 • Outreach: Mobiele en ambulante outreach kan een VAPH-voorziening haar kennis 

 overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners (handicapspecifieke 

 kennisoverdracht aan kinderopvang, school, CAW, sociale huizen…) 

 Er wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem; per kalenderjaar mag een 

 persoon maximaal  punten besteden (51 begeleidingen, 91 dagen dagopvang of 61 

 nachten verblijf 

 

 

Aanvraagprocedure 

Minderjarigen doen hun aanvraag voor niet-RTH bij de intersectorale toeganspoort (ITP). Dit gebeurt 

via een multidisciplinair team, dit MDT zorgt voor de invulling van het aanmeldingsdocument. 

Vanaf 17 jaar kan een PVB aangevraagd worden (tweede trap van Persoonsvolgende financiering – 

PVF, eerste trap is Basisondersteuningsbudget – BOB). 

Voor het BOB is er geen aanvraag nodig. De aanvraag voor een PVB bestaat uit twee stappen; 

1. Opmaak van een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (situatie van de persoon, 

vraag naar ondersteuning, hoogdringendheid, dagen,…) 

2. MDT zal een multidisciplinair verslag opmaken (aan de hand van het 

zorgzwaarteinstrument – ZZI) waarin de ondersteuningsnoden gestipuleerd worden.  

Vb. dringende nood → meteen over een PVB beschikken (beoordeeld door de Provenciale 

Evaluatiecommissie – PEC, en de Regionale Prioriteitencommissie – RPC) 

Ook voor hulpmiddelen en aanpassingen → formulier Aanvraag voor Ondersteuning → PEC 

beoordeelt → provinciaal kantoor neemt beslissing 

 

Wat als de persoon niet akkoord gaat met de beslissing? →Er kan een beroep aangetekend 

worden bij de Arbeidsrechtbank 

 

Het gebruik van een PVF 

Eerste stap: kiezen van de zorg en ondersteuning 

Verder: kiezen van organisaties of personen voor de hulp (een erkende VAPH zorgaanbieder kan 

zowel in cash als met een voucher betaald worden, andere personen of organisaties kunnen enkel in 

cash betaal worden.) 

 

Minderjarige; de opdracht van team jeugdhulpregie om zorgaanbieder te zoeken 

Meerderjarige: registreren bij de centrale registratie van zorgvragen (CRZ) 

Overeenkomst met wederzijdse rechten en plichten!! 

 

De doelgroep 

‘elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel 

tussen functiestoornis van mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard, beperkingen bij het 

uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. Eerste keer ondersteuning moet 

aangevraagd zijn voor 65 jaar en moet verblijven in Vlaanderen of Brussels Hoofdstedelijk gewest.  
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4.4 Kansen en uitdagingen 

4.4.1 Kansen en uitdagingen voor de cliënt en zijn netwerk 

Het ondersteuningsdenken stelt de cliënt en zijn netwerk meer centraal (regie en zelfbeschikking). In 

het persoonsgericht ondersteuningsproces staat een persoonlijk ondersteuningsplan centraal. 

Personen met een beperking worden vaak niet in het proces betrokken en het ondersteuningsplan is 

veelal een opsomming van diensten die de voorziening levert of is te veel gericht op de 

doelstellingen van de voorziening. Het is te veel een instrument voor professionelen. Door de 

grotere differentiatie in mogelijke ondersteuning en de nauwere samenwerking met reguliere 

diensten, zal het ook belangrijk zijn dat cliënten en hun netwerk hun weg vinden in het hele aanbod 

en een keuze op maat kunnen maken. Dit alles zal gerealiseerd worden door persoonsvolgende 

financiering, waarbij de bedragen van deze financiering nog niet duidelijk zijn. Zal het 

basisondersteuningsbudget voldoende zijn om de ondersteuning te behouden én zal de inschaling 

van de zorgzwaarte rekening houden met moeilijk meetbare zaken zoals sociaal en emotioneel 

welbevinden? 

 

4.4.2 Kansen en uitdagingen voor de begeleider 

Door de verschuiving naar vraaggestuurde zorg, verandert de positie en functie van de begeleiders. 

Ze moeten positieve interesse hebben in de behoeften en wensen van de cliënt en zijn netwerk. Dit 

betekent een zorgvuldige afweging van mogelijkheden, noden en wensen van de cliënt en zijn 

netwerk en de mogelijkheden van de begeleider en de voorziening. De begeleider heeft de rol van 

coach, ondersteuner, bruggenbouwer en moet zich creatief en flexibel opstellen. Ook zorgen voor 

een samenwerking met medewerkers van andere diensten. Er moeten initiatieven ontstaan waarbij 

elke cliënt zijn eigen team rond zich heeft om te overleggen. 

 

4.4.3 Kansen en uitdagingen voor de organisatie 

Voorzieningen zijn niet langer uitvoerders/beheerders van een statisch beleid, maar worden 

aangemoedigd om zelf de positie van ontwikkelaar in te nemen en een netwerk rond zich op te 

bouwen. Door bruggen te slaan tussen voorzieningen en over sectoren heen kan de expertise van de 

organisaties gedeeld worden. Een volgehouden communicatie en afstemming tussen alle 

betrokkenen is een noodzakelijke voorwaarde om doelen te bereiken. Sociaal ondernemerschap is 

belangrijk bij het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen en bij het omzetten van problemen 

in kansen door het vinden van innovatieve oplossingen, met het genereren van economisch kapitaal 

als middel.  Er moeten risico’s genomen worden en out-of-the-box gedacht worden = grote uitdaging 

voor overheid en organisaties die zich vasthouden aan de veiligheid van strikte regelgeving. 
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Hoofdstuk 5 – Historiek en organisatie van de 

geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen  
5.1 Inleiding  

RIZIV = Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering  

GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg  

Oorzaken voor het niet zoeken van professionele hulp:  

• Foutieve diagnosestelling 

• Gebrek aan adequate doorverwijzing  

• Stigmatisatie  

• Geen gepaste zorg krijgen  

• Lange wachttijden in de GGZ 

De OESO stelt vast dat België amper investeert in de GGZ: ondanks het veelvuldig 

voorkomen van psychische/psychiatrische problemen besteedt België slechts 6% van 

alle uitgaven voor gezondheidzorg aan de GGZ.  

Laatste 150 jaar: psychiatrische zorg in België geëvolueerd van ‘middeleeuwse 

toestanden & praktijken’ naar een volwaardige tak van de gezondheidszorg, bestaande 

uit diverse voorzieningen/werkvormen.  

5.2 Historiek  

Prehistorie/traditionele culturen: ziekte & waanzin worden toegeschreven aan boze 

geesten -> medicijnmannen/sjamanen worden ingeschakeld om met de geestenwereld 

te communiceren.  

➔ Behandeling bestond uit: toedienen van geneeskrachtige kruiden, 

schedelboring (boze geesten uit hoofd laten “ontsnappen”,…  

➔ Hippocrates = grondlegger van de moderne geneeskunde -> ziekte wordt 

veroorzaakt door onevenwicht in lichaamsvochten.  

➔ Enerzijds repressieve/bestraffende aanpak – anderzijds 

rustgevende/verzorgende aanpak  

Middeleeuwen: therapieën die het therapeutisch proces symboliseerden -> band 

tussen zieke en ziekte werd doorbroken door lichaamsdelen af te binden, uit te snijden 

of te ontknopen.  

➔ Schriktherapieën en geselingen  

➔ Volgens het Christendom -> ‘bezeten door de duivel’ = straf van God voor 

eerdere zonden.  Exorcisme = duiveluitdrijvingen  

12de eeuw: ontstaan gast-en dolhuizen -> armen, bedelaars en kranzinnigen van de 

straat halen. ➔ Kerk had lange tijd een monopolie inzake ‘krankzinnigenzorg’  

Nieuwe tijd: Frans filosoof Michel Foucault (1984) beschouwde deze periode als 

periode van ‘de grote opsluiting’ (‘le grand enfermement’) = 



lOMoARcPSD|7923562 

 

krankzinnigen/geesteszieken werden verbannen uit steden en opgesloten in 

gestichten/instituten om hen af te zonderen om de maatschappij te beschermen.  

5.2.1 Ontstaan van de GGZ in Vlaanderen  

Kanunnik Petrus Jozef Triest en dokter Jozef Guislain = pioniers van de GGZ in België.  

Werkten samen om de mensonterende  Kanunnik Triest -> vanuit religieuze en 

humane overwegingen toestand in Gentse krankzinnigengestichten  Dr. Guislain -> vanuit 

medisch-wetenschappelijke inzichten aan te pakken.  

Triest, oprichter van de religieuze ordes van Zusters & Broeders van Liefde, werd 

aangesteld als directeur van krankzinnigengestichten. Dr. Guislain = hoofdgeneesheer 

met als doel een aangepaste behandeling uit te werken.  

• Centraal = orde, regelmaat en rust  

• Aanbieden van een gezonde/gevarieerde voeding 

• Het in contact treden met geesteszieken en het toepassen van arbeidstherapie 

Voornaamste therapeutische element = de ‘morele behandeling’ waarbij de arts 

gebruik maakte van zijn moreel gezag om patiënten te beïnvloeden.  

• Schriktherapieën: onverwachte koude douches  

In die tijd was het Guislaininstituut het enige ‘krankzinnigeninstituut’ in België -> stond 

model voor de uitbouw van de psychiatrische zorg in België.  

 Jozef Guislain speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van de 

allereerste wet met betrekking tot de behandeling van krankzinnigen.  

 Psychiatrische instellingen in die tijd stonden onder toezicht van minister 

van Justitie -> bescherming van maatschappij stond voorop.  

 Eerste ‘open’ afdeling in psychiatrie ontstonden pas in 1930 

 Na WO2 -> complete bevoegdheid gaat over naar het ministerie van 

Volksgezondheid 

5.2.2 Uitbouw van de ‘moderne psychiatrie’  

Evoluties in de behandeling van personen met psychische problemen  
‘Totale instituten’ waar ze niet buitenkwamen -> een collectivistisch regime met arbeid 

en therapie als centrale elementen.  

4 belangrijke mijlpalen/zorginhoudelijke ontwikkelingen:  

1. Introductie van de elektroshocktherapie (1930): liet patiënten toe om hun 

wanen en hallucinaties te onderdrukken.  

o ECT = Elektroconvulsietherapie: als geen andere therapievorm heeft 

geholpen o TMS = Transcraniële Magnetische Stimulatie  

2. Ontstaan van de psychotherapie = via verbale therapieën de 

gemoedstoestand van patiënten op een pos manier beïnvloeden.  

o Invloed van Freud: psychoanalyse  

3. Intrede van de 1ste generatie psychofarmaca in de jaren ‘50 o Nadeel: 

gevaar voor overdosering  

o Belangrijk aandachtspunt: ieder psychofarmacum kan gewenning en 

verslaving met zich mee kan brengen  
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4. ‘Anti-psychiatrische beweging’ = radicale kentering binnen bestaande 

psychiatrische praktijken -> zette zich af tegen de sterk gemedicaliseerde 

aanpak die de oorzaak van de aandoening enkel bij het individu legde. o 

Voorvechters: Cooper, Laing en Szasz 

o Situeren ziekmakende invloeden in de maatschappij + in vraag stellen 

van de rol van de residentiële psychiatrie.  

Veranderingen in de zorgorganisatie  
1963 = keerpunt in geschiedenis van psychiatrie in België, er werd plaats gemaakt voor 

behandeling!! 

Door de hervorming van de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering was er 

financiële tussenkomst in de kosten van behandeling/verblijf van geesteszieken. Ook 

kosten verbonden aan de collocatie (=gedwongen opname) worden gedekt door de 

ziekte-en invaliditeitsverzekering. ➔ Ter bescherming van het individu 

Nieuwe tussenkomst van de ziekteverzekering ging gepaard met de introductie van de 

nieuwe ziekenhuiswet, waardoor vroegere gestichten werden omgebouwd tot 

ziekenhuizen.  

➔ 23 dec 1963: ziekenhuiswet omschreef de erkenningsvoorwaarden voor 

gezondheidszorginstellingen die betoelaagd worden door het RIZIV.   

Ook het ambulante luik werd uitgebouwd:  

- Voorlopers van ambulante centra voor GGZ ontstonden vanaf jaren ‘30 

- Doel: preventief werken + vroegtijdig opsporen van psychiatrische problemen  

- Werden door de overheid gesubsidieerd  

Residentiële psychiatrie: stond voor chroniciteit, het medisch model en de 

individualisering van geestelijke gezondheidsproblemen.  

1999: decreet op de geestelijke gezondheidszorg -> alle diensten GGZ werden gevat in 

een fusieoperatie die resulteerde in een nieuwe naam ‘centra voor geestelijke 

gezondheidszorg’. 

➔ Ruim aanbod GGZ gespreid over Vlaanderen  

➔ Hierdoor werd er definitief gebroken met het idee dat niet enkel de 

maatschappij & individu moeten worden beschermd, maar dat het individu ook 

moet worden behandeld.  

Institutionaliseringsgedachte uit de VS kwam ook bij ons binnengewaaid, vooral als 

gevolg van een rationaliseringsbeweging in de gezondheidssector in de jaren ’80 -> 

ziekenhuizen moesten sluiten of fuseren.  

PVT = Psychiatrische Verzorgingstehuizen -> gericht op gestabiliseerde bewoners die 

nog een kleine mate van zorg/ondersteuning nodig hebben.  

IBW = Initiatief Beschut Wonen -> patiënten wonen zelfstandig met een bepaalde 

mate van begeleiding.   

Deze 1ste kanteloperatie = de ‘eerste (verplichte) reconversie’ in de psychiatrie.  
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- Provinciale overlegplatforms GGZ  werden opgericht om de afstemming tussen 

de betrokken GGZ-organisaties te optimaliseren.  

- 1995: Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen = adviesorgaan van 

federale minister van Volksgezondheid, maakte het bilan op van deze 

kantelbeweging en oordeelde dat de vooropgestelde doelstellingen waren 

gerealiseerd.  

- 1997: Nationale Raad formuleerde een visie op de toekomstige organisatie van 

GGZ gebaseerd op zorgcircuits en netwerken.  

 In evaluatierapport: sprake van nood aan nieuwe zorgvormen  

- 1998-2000 -> opnieuw ziekenhuisbedden converteren naar bijkomende bedden 

in psychiatrische verzorgingstehuizen.  

Federale overheid gaf de GGZ-actoren mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe 

zorgvormen, vb.: forensische kinder-en jeugdpsychiatrische eenheden (ForK), outreach 

voor kinderen en jongeren, psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT), activering, 

therapeutische projecten,…  

- Termen ‘netwerk’ & ‘zorgcircuits’ werden ingeschreven in ziekenhuiswet  

- 2002: techniek om alternatieve zorgvormen mogelijk te maken werd wettelijk 

vastgelegd.  

Belangrijkste keerpunt in recente geschiedenis van de psychiatrie -> 2010: Belgische 

overheid heeft op basis van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving de verdere 

reorganisatie van de huidige GGZ voor de doelgroep volwassenen mogelijk gemaakt.  

➔ ‘Balanced care model’  = psychiatrische ziekenhuizen kunnen hun financiële 

middelen gebruiken om de zorg voor patiënten te vermaatschappelijken en tot 

betere/aangepaste zorg te komen.  

5.3 Organisatie  

 5.3.1 Het klassieke aanbod  

Momenteel vormen psychiatrische ziekenhuizen één van de vele behandelvormen 

binnen de GGZ.  

Overzicht GGZ-voorzieningen:  

Psychiatrische ziekenhuizen (PZ) 

Functie: aanbieden van gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg aan personen met 

een psychiatrische problematiek. 

Hier kan men terecht voor:  

- Gespecialiseerde programma’s gericht op behandeling van 

stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, 

verslavingsproblemen en andere psychiatrische ziektebeelden.  

Onderscheid tussen:  

 a) 3 doelgroepen: 

1. Kinderen & jongeren: K-bedden en plaatsen voor opname en behandeling 

van kinderen met ernstige psychiatrische problematiek.  
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2. Volwassenen: o A-bedden voor opname en behandeling o T-bedden 

voor voorgezette behandeling 

o IB-bedden voor intensieve behandeling (behandeling in A of T bedden is 

onmogelijk) o Gezinsverpleging  

3. Ouderen: SP-psychogeriatrie (geSPecialiseerde dienst voor behandeling & 

revalidatie) b) Type hospitalisatie:  

1. Dag-en nacht hospitalisatie = volledige hospitalisatie  

2. Daghospitalisatie  

3. Nachthospitalisatie   

 c) Type behandeling voor volwassenen/ouderen:  

− Acute of intensieve behandeling (opname in A-bedden, IB-bedden of 

in diensten psychogeriatrie) 

 − Langdurige behandeling en resocialisatie (T-bedden) 

Psychiatrische ziekenhuizen bieden ook ambulante zorg aan in de vorm van 

consultaties & nabehandeling, er bestaan ook afdelingen voor forensische kinder-en 

jeugdpsychiatrie (For-K).  

➔ For-K  = voor kinderen/jongeren tss 12-18 jaar die onderworpen zijn aan een 

gerechtelijke maatregelen  uitgesproken door de jeugdrechter. Jongeren met 

ernstige ontwikkelings-of psychische problemen die strafbare feiten hebben 

gepleegd.  

➔ Deze afdeling richt zich op het reduceren/stabiliseren van de psychiatrische 

problematiek + verminderen van kans op antisociaal gedrag.  

Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ) 

Vanaf 1973 -> oprichten van 1ste psychiatrische afdelingen in AZ (PAAZ-diensten).  

➔ Richtten zich vooral op urgentiepsychiatrie en kortdurende behandeling van 

volwassenen/ouderen.  

➔ Deze diensten werken meer generalistisch dan psychiatrische ziekenhuizen.  

➔ PAAZ beschikt over:  

o Psychiatrische afdelingen 

o Psychiatrisch aanbod op spoeddiensten van het AZ o 

Liaisonconsultaties door psychiaters op somatische diensten en 

kinderafdelingen.  

Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) 

- Ontstaan vanaf jaren ’90 uit de reconversie van ziekenhuisbedden 

- Kleinere leefgroepen van 6-8 bewoners 

- Veel aandacht aan woonbegeleiding 

- Zorgvorm waarbij psychiatrische stoornissen al chronisch worden beschouwd + 

blijvende residentiële ondersteuning is nodig 

- Personeelsnormen: 8 VTE-gekwalificeerden + 5 zorgkundigen per 30 bewoners 

Doel = alternatieve woon-en zorgvorm voor 2 types bewoners met een 

chronische/gestabiliseerde psychiatrische problematiek die een duidelijke mate van 

begeleiding/verzorging nodig hebben:  

1. Personen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek  
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2. Personen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische 

stoornissen  

Initiatieven Beschut Wonen (IBW) 

IBW = woonvorm gericht op resocialisatie en re-integratie van patiënten na hun 

behandeling uit een psychiatrisch ziekenhuis.  

- Fase van de nazorg 

- Ook ontstaan uit reconversie van ziekenhuisbedden  

- Doel: op termijn doorstromen naar een volledig zelfstandig leven  

- IBW kreeg ook de rol toebedeeld om voor een werkingsgebied de 

opdrachten psychiatrische zorg in thuissituatie en activering te 

organiseren.  

Begeleiding richt zich op het huisvesten & begeleiden van bewoners die omwille 

van hun psychiatrische problematiek enerzijds over onvoldoende zelfstandigheid 

beschikken en anderzijds niet voldoende autonoom kunnen functioneren om 
alleen te wonen.  

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

- Ambulante diagnostiek, vroegdetectie en psychotherapie individueel of in 

groep  

- Behandelen van kinderen met ontwikkelings-, eet- en 

stemmingsstoornissen en volwassenen met stemmings- of 

persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblemen en 

aanpassingsstoornissen.  

➔ Personeelsequipe: psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers 
en in beperkte mate verpleegkundigen.  

Revalidatiecentra  

Klemtoon in de sessies van de ambulante revalidatiecentra op -> het herwinnen 

van verloren vaardigheden of het zich ontwikkelen als persoon ondanks de 

beperking veroorzaakt door het psychiatrisch ziektebeeld.  

 - Residentiële revalidatiecentra biedt 24uurs behandeling, zoals:  

o Behandeling van verslavingsproblemen in 
crisisinterventiecentra (CIC) 

o Kortdurende therapeutische programma’s (KTP) o 

Drugvrije therapeutische gemeenschappen (TG) 

5.3.1.2 Enkele cijfergegevens ter illustratie  

➔ Zie P285 

5.3.2 Het niet-klassieke aanbod en zorgvernieuwende projecten  

5.3.2.1 Gezinsverpleging  

Verbonden met de steden Geel en Lierneux. 

 Stad Geel: druk bezocht bedevaartsoord met oog op genezing van 

krankzinnigheid, niet alle geesteszieken gingen nadien naar huis 
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waardoor ze in plaatselijke gezinnen werden ondergebracht = begin 

van de gezinsverpleging.  

 Lierneux: hier wonen zo’n 500 ‘kostgangers’ gesteund door 

wijkverpleegkundigen  

Gezinnen zetten hun deur open voor patiënten met een chronische psychiatrische 
stoornis die ze bij hen thuis opvangen met toezicht en ondersteuning vanuit het 
ziekenhuis.  

- Geborgenheid van pleeggezin biedt de kans om opnieuw een plaats te vinden in 

de maatschappij.  

- Vanuit OPZ = Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis worden patiënten 

ondersteund en begeleid door een netwerk van diensten en zorgverleners.  

- Neemt een geïsoleerde plaats in binnen de recente GGZ-vernieuwingen  

- Sluit aan bij de concepten ‘vermaatschappelijking van de zorg’ & ‘stepped care’ 

Inhoudelijke sterktes:  

o Zorg in de 

samenleving o Sociale 

integratie o 

Destigmatisatie 

Systematische zwaktes:  

o Beperkte 

beschikbaarheid 

pleeggezinnen o 

Verouderd/weinig 

geëvolueerd systeem o 

Systeem heeft weinig 

waardering gekregen 

5.3.2.2 Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) 

Ontstaan vanuit problemen in de samenleving eind jaren ‘90 i.v.m. leven zonder 

aangepaste psychiatrische zorg of uit het ziekenhuis ontslagen worden zonder 

aangepaste ondersteuning.  

➔ Men gaat er hierbij vanuit dat zorg beter verstrekt kan worden daar waar de 

persoon met psychische problemen zich bevindt.  

➔ Regionale samenwerkingsverbanden tss GGZ en thuisgezondheidzorg  

Intussen werden projecten PZT structureel verankerd/uitgebreid via de initiatieven 

beschut wonen (1 VTE-begeleider per 100.000 inwoners) 

 - Project 107 

Verschil tussen begeleiding in PZT en via beschut wonen ligt vooral in de intensiteit van 

de begeleiding en de aard van de begeleiding.  
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5.3.2.3 Activering  

Vanaf 2001 -> projecten ‘activering’ = waaier aan activiteiten op de domeinen arbeid, 

vorming, vrije tijd en ontmoeting. Deze samenwerkende partners bieden 2 vormen 

van begeleiding aan:  

1. Cliënten laten deelnemen aan georganiseerde groepsactiviteiten  

2. Cliënten via trajectbegeleiding toeleiden naar reguliere aanbieders van diensten 

inzake arbeid, vorming en vrijetijds-en sportclubs  

Domein ‘arbeid en vorming’ 

Arbeidszorg = continuüm aan ondersteunende maatregelen die middels het 
aanbieden van arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve/dienstverlenende 
setting, aan die personen omwille van persoons en of maatschappijgebonden 
redenen niet (meer) kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of 
beschermde tewerkstellingscircuit, het gewaarborgde recht op arbeid aanbieden.   

Door participatie aan arbeidsmatige activiteiten wordt de maatschappelijke (re-) 

integratie en participatie bevorderd en worden functies van arbeid bereikbaar.  

Centraal = re-integratie, participatie en verhogen van algemeen welzijn.  

➔ Arbeidszorg draagt bij tot algemeen welzijn van deelnemers en beoogt een min. 

levensvatbaar inkomen.  

➔ Verrichten enkele dagdelen per week arbeidsmatige activiteiten onder 

begeleiding.  

3 grote groepen arbeidszorgmedewerkers:  

1. Personen met psychische/psychiatrische problematiek  

2. Personen met lichamelijke/verstandelijke beperking 

3. Personen in meervoudige achterstellingsproblematiek  

Domein ‘vrije tijd en ontmoeting’ 

Activiteitencentra: accent ligt op het aanbieden van een dagstructuur en op 

expressie/kunstzinnige activiteiten.  

Aanloop-of ontmoetingstehuizen:  

- Doel:  plek creëren voor mensen die in hun leven moeilijkheden ondervinden 

om aan te knopen met de maatschappij.  

- Doelgroep:  mensen bij wie psychische of psychiatrische problemen leiden tot 

beperkingen in hun dagelijks functioneren -> hun ‘anders-zijn’ leidt tot sociaal 

isolement.  

- Spelen cruciale rol bij de uitbouw van herstelondersteunende GGZ  

- Bieden de kans om ervaringskennis te delen en ervaringsdeskundigheid uit te 

bouwen.  
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- Vb.: Poco Loco in Gent  -> werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering: 

nadruk op het levensverhaal en op het geven van voordrachten om positieve 

beeldvorming en destigmatisering van psychische problemen te faciliteren.  

5.3.2.4 Multidisciplinair overleg (MDO) rond mensen met psychiatrische stoornissen  

Opgestart in 2007 als experiment onder de noemer ‘therapeutische projecten’ (TP). 

 Doel  = overleg rond patiënt organiseren/coördineren om zo tot samenwerking en 

zorgcontinuïteit te komen tussen betrokken organisaties en het leefmilieu van 

de patiënt.  

 Vooral patiënten met langdurige/complexe problematiek 

 Op casusniveau zorgen voor sectoroverschrijdend overleg waarbij 

samenwerkende actoren pogen om tot een betere afstemming tussen 

verschillende hulpverleners te komen. 

April 2011: MDO werd geïntegreerd/gefinancierd door de GDT = Geïntegreerde 

Diensten Thuiszorg die in Vlaanderen worden opgenomen door 

Samenwerkingsverbanden Eerstelijn (SEL). Als gevolg van de 6de staatshervorming 

werd de bevoegdheid over GDT overgeheveld naar de gemeenschappen. 

5.3.2.5 Outreach initiatieven en mobiele equipes  

Team van hulpverleners stapt zelf naar de patiënt vanuit het idee dat mensen met een 

psychiatrische aandoening in de samenleving thuisbehoren en daar ondersteund 

moeten worden.  

➔ Outreach vertrekt vanuit idee van vermaatschappelijking van de zorg -> 

multidisciplinaire zorg van ziekenhuizen wordt ingezet onder de vorm van 

geïntegreerde zorg in de samenleving (community-based mental health care).  

➔ Werkt drempelverlagend 

➔ Zowel voor volwassenen als voor kinderen/jongeren 

➔ Ondersteuning bieden aan initiatieven bijzondere jeugdzorg/gezinnen die 

geconfronteerd worden met kinderen of jongeren met gedrags-of psychische 

problemen of verstandelijke beperking.  

Outreach initiatieven binnen de forensische kinder-en jeugdpsychiatrie, zowel voor- en 

nazorg.  

 Voorzorg : om probleem te voorkomen, probleem- en ontwikkelingsgericht te 

werk gaan om ondersteuning te bieden aan de jongere, zijn/haar context en 

team.  

 Nazorg:  na een opname, doel = heropname voorkomen en maatschappelijke re-

integratie bevorderen.  

Ontslagmanagement: patiënten worden gedurende 3 maanden na hun ontslag uit 

psychiatrisch ziekenhuis opgevolgd/ondersteund door een ontslagmanager om een 

heropname te voorkomen. 

5.3.2.6 Patiënten-en familieverenigingen  

De de-institutionalisering van de GGZ bracht een accentverschuiving met zich mee:  
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- Centraal: ambulante en mobiele hulpverlening 

- Meer verantwoordelijkheid bij de patiënt en zijn/haar sociaal netwerk  

- Beroep doen op de draagkracht van patiënten en hun ondersteunend netwerk  

Organisaties/verenigingen die zich richten op zelfhulp/ondersteuning van GGZ-

patiënten en familie:  

• Uilenspiegel  

• Ups en Downs 

• Similes  

• Familieplatform Geestelijke Gezondheid  

• KOPP (= Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) 

• Lus VZW 

• Sarahbeweging 

 Zie Pagina 291-292 

5.3.3 De veranderde organisatie van de zorg: uitbouw van zorgcircuits en zorgnetwerken  

Zowel Vlaamse als Federale overheid zijn bevoegd voor GGZ -> beleidsnota’s 

gelanceerd:  

- ‘Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van 

zorgcircuits en zorgnetwerken’ (2010) 

- Vlaams actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019: installeren van een lange 

termijnvisie om de GZZ te versterken. 

 Alle partners worden als gelijkwaardig aanzien  

 Kernbegrippen: inclusie, institutionalisering, autonomie & 

participatie Twee punten van het Vlaams Actieplan 

Geestelijke Gezondheid:  

1. Versterken van de globale, geïntegreerde en zorgnoodgestuurde 

geestelijke gezondheids-en welzijnszorg vanuit een 

samenlevingsgericht kader.  

2. Implementeren van strategieën voor het bevorderen van de geestelijke 

gezondheid en de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen.  

Ze willen de transitie initiëren van een aanbodgestuurde GZZ naar een vraaggestuurde 

GZZ.  

Gevolg van de 6de staatshervorming -> verschuiving van bevoegdheden op het vlak van 

zorg en ondersteuning voor personen met een psychische problemen.  

➔ Sinds 2014: Vlaamse overheid beschikt over meer mogelijkheden om een 

eigen beleid uit te zetten/vorm te geven.  

5.3.3.1 Zorgcircuits en netwerken voor volwassenen  

In de gids ‘Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van 

zorgcircuits en zorgnetwerken’ -> 5 strategieën om tot een gemeenschapsgerichte GGZ 

te komen voor de doelgroep volwassenen met psychiatrische stoornissen:  

1. De-institutionalisering: intensieve/gespecialiseerde ambulante zorgvormen als 

alternatief voor een ziekenhuisopname.  
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2. Inclusie: revalidatie en rehabilitatieopdrachten en herstelgerichte 

ondersteuning, samenwerking met sectoren is noodzakelijk (onderwijs, 

arbeid,…).  

3. Decategoralisatie: via zorgcircuits en netwerken een samenwerking realiseren 

tussen en met de ouderenzorg, GGZ, sector voor personen met beperking en 

justitie.  

4. Intensifiëring van de zorg in ziekenhuizen  

5. Consolidatie: regularisatie van verschillende pilootprojecten, zowel federaal al 

op niveau v/d gemeenschappen en gewesten, binnen het globale GGZ-concept.  

Toepassing van artikel 107 van de ziekenhuiswet  

- 2009: Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besloot om de concepten 

‘zorgcircuits’ en ‘netwerken’ te implementeren in de GGZ.  

- Door de toepassing van artikel 107 kunnen ziekenhuizen een deel van hun 

budget flexibel toewijzen om in samenwerking met andere zorgactoren de 

verschillende voorgeschreven functies projectmatig in te vullen.  

Art.107 laat ziekenhuizen toe om een deel van hun ziekenhuisbedden buiten gebruik te 

stellen met behoud van hun financiële middelen en om vrijgekomen middelen en 

personeelsleden te gebruiken om de zorg voor psychiatrische patiënten te 

vermaatschappelijken.  

Alle bevoegde overheden werkten een kader uit waarbinnen de GGZ-actoren in 

samenwerking met andere zorgorganisaties met art 107 kunnen experimenteren.  

De overheden willen via ‘het project 107’ vijf grote principes introduceren in de GGZ: 

1. Versterken van liaison vanuit de GGZ naar eerstelijnszorg 

2. Rol van patiënt versterken als beheerder van eigen geestelijke gezondheid en 

de rol van familieleden vergroten  

3. Komen tot een socio-professionele inclusie: initiatieven nemen om de 

integratie van patiënten in de maatschappij en werkomgeving te bevorderen. 

4. Huisvesting: samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen  

5. Inschakelen van mobiele teams: individuele opvolging van de patiënt in zijn 

leefomgeving door een gespecialiseerd zorgteam.  

Doel: strategieën uitwerken die een oplossing bieden voor alle geestelijke 

gezondheidszorg noden.  

‘  Overlegorgaan 107’  definieert de  opdracht van het netwerk  als:  

‘De missie van een netwerk = het organiseren van een effectieve samenwerking tussen 

actoren, zowel uit de GGZ-sector als erbuiten, binnen een werkingsgebied met het oog op 

het mogelijk maken dat elke persoon – of zijn naasten – die een probleem met zijn 

geestelijke gezondheid ervaart – of dreigt te ervaren – hulpbronnen, actoren en zorg-en 

diensteverleners kan vinden, die binnen het netwerk onderling samenwerken om bij te 

dragen aan zijn behandeling en herstel.’ 

5 functies van het vernieuwd GGZ-model:  
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Samengevat: art.107 dient zich te richten op de realisatie van 5 functies:  

1. Functie 1: activiteiten inzake preventie & promotie van GGZ, vroegdetectie, 

vroeginterventie, screening en diagnosestelling.  

2. Functie 2: ambulante, intensieve behandelingsteams voor zowel acute als 

chronische psychische problemen.  

3. Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie. 

4. Functie 4: intensieve, residentiële behandelunits voor zowel acute als 

chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is 

5. Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien 

het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.  

Functie 1: activiteiten inzake preventie & promotie van GGZ, vroegdetectie, 

vroeginterventie, screening en diagnosestelling.  

- Doel: snel ingaan op elke aanmelding + snelle diagnose stellen  

- Vb.: psychiatrisch expertiseteam in het netwerk Noord-West-Vlaanderen, 

teams vroegdetectie en interventie (VDIP) en de eerstelijnspsychologische 

functies.  

Functie 2: ambulante, intensieve behandelingsteams voor zowel acute als chronische 

psychische problemen.  

- Mobiele teams die ondersteuning en begeleiding bieden in de thuisomgeving 

van de cliënt -  Twee onderdelen:  

1. Functie 2a (mobiel crisisteam): personen in crisis met acute psychiatrische 

problemen  

 MCT = Mobiel Crisis Team binnen PAKT 

2. Functie 2b: zorg en ondersteuning aan personen met langdurige 

psychiatrische problematiek  

 PAKT = netwerk van zorgverleners en zorgverlenende voorzieningen 

werkzaam in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse ardennen.  
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 MOBILteam = ‘Mobiele Ondersteuning en Behandeling in de 

Leefomgeving’ 

 AZiS+ = Assertieve Zorg in de Samenleving 

- Mobiele equipes zijn een toonaangevend voorbeeld van vermaatschappelijking 

van de GGZ Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale 

inclusie. 

- Realisatie van psychosociale rehabilitatie waarin er met mensen met een 

psychiatrische stoornis wordt gewerkt rond herstel & sociale inclusie.  

- Financieren van een arbeidscoach in een revalidatiecentrum in elk netwerk  

Functie 4: intensieve, residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische 

psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is 

- Intensieve residentiële behandelunits binnen de AZ en PZ 

- Voor patiënten die nood hebben aan intensieve behandelingen  

- Deze units bieden een intensieve/gespecialiseerde zorg waarbij opname zo kort 

mogelijk is 

- Er is nood aan verdere intensifiëring van deze behandelunits  

Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het 

thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.  

- Ontwikkeling van specifieke woonvormen voor personen met een langdurige en 

gestabiliseerde zorgafhankelijkheid  

- Programma’s op maat van de cliënt die ervoor moeten zorgen dat de persoon 

terug een ingang vindt in de samenleving.  

- Woonvormen zelf bieden steun in de organisatie van het dagdagelijks leven van 

patiënten.  

Een bepaalde functie hoeft niet samen te vallen met een specifiek team!  

Organisatorisch: netwerkcoördinator voor de ontwikkeling van netwerk & de 

concretisering van het art.107-project. Elke GGZ-actor duidt een verantwoordelijke aan 

= aanspreekpunt van organisatie.  

Op cliëntniveau: GGZ-actor = referentiepersoon of case manager.  

➔ Focus ligt op de noden/behoeften van de patiënt 

➔ Referentiepersonen zijn verantwoordelijk voor succesvol verloop van traject 

van de patiënt ➔ Referentiepersoon = brug tussen verschillende beschikbare 

zorgvormen binnen een netwerk. 

➔ België – 2011 -> 19 projecten art.107: op niveau van patiënt moeten de 

betrokken diensten een zorgcircuit vormen.  

5.3.3.2 Zorgcircuits en netwerken voor kinderen & jongeren  

2012: bekrachtigen van de ‘Gemeenschappelijke Verklaring voor de realisatie van 

netwerken en zorgcircuits in de GGZ voor kinderen en jongeren’ door de 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.  
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2015: ‘De gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ 

werd goedgekeurd -> uit deze gids komen de voornaamste motieven voor deze 

vernieuwing naar voor:  

1. Het ontoereikende aanbod vs de behoeften  

2. De niet-geïntegreerde werking van de GGZ voor kinderen en jongeren  

3. De GGZ voor kinderen en jongeren die onvoldoende rekening houdt met de 

gezondheidsdeterminanten en de socio-economische context 

Missie voor het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid: 
‘Het geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren richt zich naar alle kinderen en jongeren 
met psychische problemen, evenals hun natuurlijke en hulpverlenende context. Kernopdrachten zijn: 
vroegdetectie, screening en oriëntatie, diagnostiek, behandeling, inclusie in alle levensdomeinen en 
uitwisselen/samen inzetten van expertise. 

De noden en behoeften van het kind of de jongere en hun context staan centraal. Vanuit een 
teamwerking en multidisciplinaire aanpak wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden 
en achtergrond van het kind of de jongere, maar eveneens met de krachten en beperkingen 
van behandelmethoden. Er wordt samengewerkt met andere betrokken organisaties.’ 

Nationaal plan voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen/jongeren -> 

4 strategische doelstellingen vertaal in operationele doelstellingen en 36 acties.  

Doel: dat elk provinciaal netwerk van samenwerkende actoren, zowel de GGZ als 

andere sectoren, die betrokken zijn bij kinderen/jongeren minstens een gecoördineerd 

aanbod van 5 functies realiseert binnen de provincie -> 5 functies:  

A. Vroegdetectie, screening en oriëntatie o Vroegdetectie = 

analyse van eerste tekenen van een mogelijk 

psychische/psychiatrische problematiek met of zonder 

hulpvraag.  

o Screening = exploratie van de signalen  

o Oriëntatie = actief richten van het kind/jongere en zijn context naar een 

gepast hulp- of zorgaanbod.  

B. Diagnostiek o Het holistisch exploreren op basis van het bio-

psycho-sociaal model  

o Zo volledig mogelijk beeld krijgen van de problematiek  

C. Behandeling o Het op specialistische, gestructureerde en 

methodische wijze uitvoeren van activiteiten of het nemen 

van beslissingen die ingrijpen op het psychisch, sociaal en/ of 

somatisch functioneren.  

o Doel = het verbeteren of behouden van het niveau van functioneren, 

het verminderen van de lijdensdruk en het bevorderen van herstel.  

D. Inclusie in alle levensdomeinen o Inclusie = 

gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap  

o Ondersteunings-of ontwikkelingsactiviteiten die tot doel hebben het 

kind/jongere zo volwaardig mogelijk te laten participeren.  
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E. Uitwisselen en samen inzetten van expertise o Competentie 

en expertise uitwisselen en bundelen om de continuïteit en 

de professionaliteit te optimaliseren.  

5.3.3.3 Zorgcircuits en netwerken voor ouderen  

Gevolg van de 6de staatshervorming: Vlaamse verantwoordelijkheden met betrekking 

tot de zorg-en dienstverlening voor ouderen werden verder uitgebreid. Dit opent 

perspectieven om tot een betere afstemming voor de doelgroep ‘ouderen met 

psychiatrische stoornissen’ te komen.  

Centrale waarden binnen het huidige beleid van de Vlaamse overheid: 

- Toegankelijkheid  

- Betaalbaarheid  

- Kwaliteit 

Doel: participatie en ontplooiing van ouderen verder uitbouwen en 

consolideren/voortzetten.  

➔ Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020  wil andere beleidsdomeinen betrekken 

om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en 

actief kunnen deelnemen aan de samenleving.   

Vlaams ouderenbeleidsplan focust op 4 centrale thema’s via volgende strategieën:  

 1  Preventie via:  

 − Sport & beweging 

− Gezondheidsdoelstellingen, vb.: gezond gewicht, val-en 

fractuur preventie 2  Participatie via:  

 − Onderwijs, media en cultuur  

 − Langer werken en werkbaar werk  

−

 Beleidspar

ticipatie 3  

Wonen via:  

 − Een decretaal kader voor gemeenschappelijk wonen  

− Het semi-automatisch toekennen van een huurpremie aan personen met 

een laag inkomen die huren op de private markt 

 − Het verhogen en beter spreiden van het aantal sociale woningen  

 − Het aanbod van sociale verhuurkantoren adequater maken  

− Private huurmarkt ‘socialer’ maken door het implementeren van 

een huurdecreet 4  Zorg via:  

− De organisatie van de zorg door het aanbieden van gedeelde zorg door 

zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, 

woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten en netwerken GGZ, dit 

vanuit de eigen regie van de cliënt  

 − Vlaamse sociale bescherming voor langdurige zorg-en ondersteuningsnoden  

− Flanders’ Care = het programma van de Vlaamse overheid dat inzet op 

innovatie en ondernemerschap in de zorg met als missie: ‘op aantoonbare 

wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en 

verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.’ 
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− Inzetten op mantelzorgers en vrijwilligers, door o.m. het faciliteren van de 

combinatie van werk en mantelzorg.  

5.3.4 Gespecialiseerde zorg voor specifieke groepen  

Specifieke deelgebieden waarin beroep gedaan wordt op orthopedagogische expertise:  

5.3.4.1 De K-diensten  

K-dienst = kinderpsychiatrische dienst in een AZ of PZ, een dienst neuropsychiatrie 

voor de observatie en behandeling van kinderen die crisishulp, observatie of actieve 

behandeling nodig hebben.  

− In Vlaanderen: 17 erkende K-bedden, vb.: De Kaap, De Korbeel, het Universitair 

Centrum voor Kinder-en Jeugdpsychiatrie en de kinder-en jeugdpsychiatrie van 

de UZ Gent.  

 − Onderhevig aan de ziekenhuiswetgeving  

− Multidisciplinair team: kinderpsychiater, geneesheer-specialist, 

psycholoog/orthopedagoog en een maatschappelijk werker/sociaal 

verpleegkundige 

− Worden op basis van hun leeftijd opgevangen in kleine leefeenheden van 6-

10 kinderen − Ziekenhuisschool = type 5 

K-diensten hebben een 3-delige opdracht:  

1. Crisisopvang  

2. Intensieve observatie 

3. (kortdurende) behandeling  

Na de opname op een K-dienst volgt een observatieperiode in functie van een goede 

beeldvorming (diagnostiek) en handelingsplanning -> kinderen worden geobserveerd in 

uiteenlopende situaties.  

Belangrijke aspecten van een opname in een kinderpsychiatrische dienst: 

• Het betrekken van het thuismilieu 

• Gezinsbegeleiding  

Gericht zijn op het zo snel mogelijk laten terugkeren van het kind naar het vertrouwde 

thuismilieu. Indien dit niet aangewezen blijkt (vb. bij mishandeling) zal een alternatieve 

oplossing gezocht worden, vb.: binnen een pleeggezin, een begeleidingstehuis of een 

onthaal-oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC).  

Somatisch probleem -> opname op een gewone kinderafdeling van een AZ.  

Kinderen met psychiatrische ziektebeelden en gedragsproblemen -> gesloten 

gemeenschapsvoorzieningen.  

Psychiatrische ziektebeelden met dringende medische verzorging -> samenwerking 

tussen een kinderafdeling van een AZ en een K-dienst.  

➔ Toestand van patiënt zal hierbij eerst gestabiliseerd moeten worden.  
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5.3.4.2 Ondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende 

psychische en/of gedragsproblemen  

= situaties van mensen met een verstandelijke beperking die omwille van psychische 

en/of gedragsproblemen als ‘vastgelopen’ worden ervaren en die de ondersteunende 

organisaties voor grote uitdagingen stellen.  

 Vaak kampen deze personen met ernstige problemen in hun 

persoonlijkheidsontwikkeling, die dikwijls fluctuerend/wisselend zijn van aard.  

De aspecifieke verschijningsvorm van psychiatrische stoornissen bij personen met 

verstandelijke beperking verklaart ook waarom de klassieke psychiatrische aanpak 

meestal tekort schiet.  

➢ Aard en complexiteit van problematiek slorpt bij de opvang van deze mensen 

heel wat middelen op en is er haast ‘één-op-één begeleiding’ noodzakelijk  

➢ De gewone ‘standaardondersteuning’ volstaat niet -> aangepaste 

ondersteuning op maat is nodig. Het sociaal-emotioneel ontwikkelingsmodel 

van Dosen biedt hiervoor interessante aanknopingspunten.  

➢ Vb. van behandelunits: De Palissant, Vliet en De Steiger -> gericht op 

kortdurende observatie/behandeling van personen met een verstandelijke 

beperking die aangemeld worden omwille van manifeste psychiatrische en/of 

gedragsproblemen.  

➢ Voltijdse hospitalisatie, maar ook mogelijkheid tot dag-of nachthospitalisatie.  

➢ MDT staat in voor observatie en behandeling  

Ongelijkheden qua financiering (zie P307-308) blijven vandaag de dag voortduren 

waardoor de omkadering in woonvoorzieningen voor personen met beperking hoger is 

dan in opname-en behandelingseenheden in PZ voor deze groep.  

5.3.4.3 Zorgcircuits voor geïnterneerde personen en plegers van seksuele delicten  

Internering = beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur die wordt opgelegd aan 

personen die strafbare feiten hebben gepleegd, maar die omwille van hun 

geestestoestand niet toerekeningsvatbaar verklaard zijn.  

 Persoon wordt niet verantwoordelijk gesteld voor het plegen van strafbare feiten 

omwille van zijn psychische toestand of omwille van een verstandelijke 

beperking.  

 Het moet gaan om een misdaad of een ‘als wanbedrijf omschreven feit’ 

Internering = een veiligheidsmaatregel die er toe strekt de maatschappij te beschermen 

en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt geboden die zijn 

toestand vereist -> met het oog op re-integratie in de maatschappij.  

Zorg gericht op een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke re-integratie en 

verloopt via een zorgtraject waarin aan de geïnterneerde persoon telkens zorg op maat 

wordt geboden.  

Uitvoering van deze maatregel: 

- Ligt in handen van de KBM = Kamer ter Bescherming van de Maatschappij -> 

strafuitvoeringsrechtbank voorgezeten door een magistraat en samengesteld 

uit:  
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▪ Een assessor sociale re-integratie  

▪ Een assessor klinische psychologie  

- Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, griffie en de advocaat van de 

geïnterneerde persoon wonen de zitting bij (ook de justitie-assistent en 

directeur van de instelling).  

- België: 5 KBM’s  

- KBM beslist over duur, plaatsing en modaliteiten van de internering  

Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt 

door een hoge graad van comorbiditeit.  

 Meest voorkomende stoornissen: persoonlijkheidsstoornissen, psychotische 

stoornissen, middelenmisbruik, seksuele stoornissen en een verstandelijke 

beperking.  

5.3.4.3.1 Intrapenitentiaire zorg  

(in de gevangenis) onderscheid tussen zorg voor geïnterneerde personen en andere 

gedetineerden met psychiatrische problematiek.  

Onder druk van 24 veroordelingen van de Belgische Staat door het Europese Hof voor 

de Rechten van de Mens in Straatsburg, ontwikkelden de ministers van Justitie, 

Volksgezondheid en  

Binnenlandse Zaken een gezamenlijk masterplan ‘gevangenissen en internering’ om de 

resterende geïnterneerde personen zo snel mogelijk te laten uitstromen uit de 

gevangenis en adequate zorg en behandeling te voorzien.  

 5.3.4.3.2Extrapenitentiaire zorg  

IOP = Invrijheidsstelling Op Proef -> mensen worden vanuit justitie verder opgevolgd 

door een justitie-assistent verbonden aan een justitiehuis.  

 Taak van justitie-assistent: daders van misdrijven begeleiden bij uitvoering van de 

straf/maatregel waartoe de rechter beslist heeft.  

 Geïnterneerde kunnen hun periode van IOP doorbrengen in zorg-en 

ondersteuningsvormen: PZ, PAAZ = Psychiatrische Afdelingen Algemeen 

Ziekenhuis, IBW = Initiatieven Beschut  

Wonen, TG = Therapeutische Gemeenschappen, PVT = Psychiatrische 

Verzorgingstehuizen, in VAPH-voorzieningen,…  

 Ambulant: geïnterneerde personen kunnen door Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG), mobiele teams, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

en ambulante diensten VAPH ondersteun worden.  

‘forensisch psychiatrische patiënten -> kunnen in het externe zorgcircuit worden 

toegewezen aan specifieke initiatieven = het categoriaal aanbod. 

➢ Dit aanbod kwam tot stand door 4 grote veranderingen op het terrein, namelijk 

het samenwerkingsakkoord van 1998 tussen Federale Staat & Vlaamse 

Gemeenschap (CAWCGG):  

1. Begeleiding/behandeling van daders van seksueel misbruik 

2. Oprichting van gespecialiseerde afdelingen voor behandeling van seksueel 

delinquenten 
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3. Opening van 3 ‘medium security’-zorgcircuits = pilootprojecten die zijn 

opgestart in 2002 en waarvan het voortbestaan bestendigd werd in het 

Federaal Meerjarenplan Justitie en Sociale Zaken.  

 Bestaan uit: intensieve behandeleenheden, PVT, IBW en outreach-

teams.  

 3 PZ die over zorgcircuits beschikken: UPC St. Kamilus, OPZC en het 

PC St. JanBaptist.  

4. Erkenning van 3 afdelingen voor geïnterneerden met verstandelijke 

beperking (VAPH) 

 3 residentiële VAPH-projecten die zich richten tot geïnterneerde 

personen met verstandelijke beperking en gefinancierd worden 

door het VAPH.  

Zie verder P314-315!!  

5.4. Programmatie, erkenning en subsidiëring  

Overheden ->  3 soorten instrumenten om capaciteit en aard van zorgvoorziening te sturen: 

1. De programmatie behelst de vastlegging van de maximale capaciteit voor een 

bepaalde zorgvorm 

2. De erkenning regelt de voorwaarden waaraan een bepaalde zorgvorm moet 

voldoen 

3. Financiering regelt hoe zorgvorm wordt gefinancierd  

5.4.1  Programmatie  

Wettelijk vastgelegde programmatienormen bepalen hoeveel psychiatrische 

bedden/plaatsen er mogen zijn per 1000 inwoners.  

Tot 1 juli 2014 gebeurde dit voor de cijfers van de PZ, PAAZ, PVT en IBW door het 

federaal niveau, maar vanaf de 6de staatshervorming gebeurt dit voor de IBW en PVT 

door de gemeenschappen. Voor ziekenhuizen ligt dit complexer -> financiering van 

ziekenhuizen = federaal gebleven.  

5.4.2  Erkenning  

De erkenningsnormen leggen vast aan welke voorwaarden een zorgvorm moet voldoen 

om zijn activiteiten te mogen ontplooien en financiering te ontvangen.  

➔ Erkenningsnormen bepalen de juridische vorm van de initiatiefnemer (vb.: een vzw of 

openbaar bestuur), doelgroep aan patiënten, minimaal vereiste personeelsequipe 

uitgedrukt in VTE per kwalificatie en minimale kwaliteitseisen voor de zorg.  

➔ Zie P317!!!  

5.4.3  Subsidiëring  

PZ en psychiatrische afdelingen van AZ worden gefinancierd via de verpleegdagprijs die 

wordt berekend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze prijs dekt:  

- Het resterende deel van de investeringskost (gebouwen: grootste deel wordt 

door de gemeenschappen gefinancierd) 



lOMoARcPSD|7923562 

 

- De zorgkost voor de opgenomen patiënten 

- De uitbatingskosten (onderhoud, verwarming, administratie, informatica,…) 

Systeem van de gezinsverpleging -> valt onder ziekenhuiswetgeving.  

➔ Zie P318-319!!  

5.5. Recente evoluties  

Op niveau van zorgverlening: evolutie van residentiële zorg naar ondersteuning in de 

thuissituatie, van medische expertise naar ervaringsdeskundige ondersteuning en van 

aanbodgestuurde naar vraaggerichte zorg.  

+ Participatie van familieleden & sociale en informele netwerk beoogt een breder 

draagvlak voor ondersteuning van personen met psychische problemen -> het verlaat 

het traditioneel lineair denken over personen met een psychische aandoening. 

Dit veranderende referentiekader zorgt voor een verschuiving  

Verschuiving van paternalistische en institutionele zorg naar sociaal-

maatschappelijke ondersteuning vanuit een krachten-en contextgericht 

denken.  

Publicatie van DSM-5 zorgde voor discussies over aard & oorsprong van psychiatrische 

stoornissen.  

 Introductie van het begrip  ‘herstel’ of ‘recovery’ :  

- Herstelparadigma binnen GGZ zet zich af tegen de traditionele en medische 

benadering van ‘geesteszieken’ en focust op de mogelijkheid van een 

kwalitatief leven mét een psychische kwetsbaarheid door het accent te 

verleggen naar competenties, hoop, empowerment,… - Herstel = individueel 

proces dat bij iedereen een andere invulling krijgt.  

- Leamy -> kernelementen van ‘recovery’ in hun ‘CHIME-framework’:  

• Connectedness  

• Hope 

• Identity  

• Meaning  

• Empowerment  

Twee vormen van ‘recovery’:  

1. Klinisch herstel = het uitblijven van symptomen + een functionele verbetering.  

2. Persoonlijk herstel = een persoonlijk/uniek proces van verandering van 

attitudes, waarden, gevoelens, doelen, competenties en rollen. Het leiden van 

een bevredigend, hoopvol en zinvol leven ondanks de beperkingen die de ziekte 

met zich meebrengt (Anthony).  

Herstel gaat over het ontwikkelen van betekenis en zin in het leven en voorbij het 

gegeven van de mentale stoornis te groeien.  
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➔ Streven naar het herwinnen van de regie over het eigen leven + optimaliseren 

van levenskwaliteit met focus op het ontwikkelen van betekenisvolle 

relaties/competenties. 

➔ ‘Herstelacademies’  in Vlaanderen: een plek waar een wereld van ziekte, 

isolement en beperking geruild kan worden voor een omgeving van hoop en 

zelfsturing, keuzes maken en participatie in de samenleving in onderlinge steun 

en verbondenheid.  

Grote uitdaging voor de sector = de vermaatschappelijking van de zorg:  

‘Een verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met 
beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met emotionele 
problemen,… met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek 
in de samenleving te laten innemen, hen daarbij ondersteunen en de zorg zoveel 
mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.  

➔ Begrippen die hierbij belangrijk zijn: de-institutionalisering, community care, 

empowerment, kracht-en contextgericht werken, vraagsturing en respijtzorg.  
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Pleegzorg in Vlaanderen 
Pleegzorgdriehoek 

 

Doelgroepen (sector) 

• Gezinnen/kinderen in moeilijke opvoedingssituaties  (K & G, AWW)   

• Kinderen in verontrustende opvoedings-situaties, o.a. NBMV (BJB) 

• Kinderen met een handicap (VAPH) 

• Kinderen met psychiatrische problematiek GGZ) 

• Volwassenen met (vermoeden van) handicap of psychiatrische problematiek 

 

Pleegzorg in cijfers 

 

• 7150 kinderen (en volwassenen) 

• 30% kleuters/kinderen/jongeren 

• 10 % volwassenen 

• 2/3 van aanvragen kunnen niet opgenomen worden (500 kdn per jaar!) 

• 25 % met VAPH-erkenning 

• 85 % trauma (o.a. seksueel misbruik)  

• 80 % gehechtheidsproblematiek 

• 4680 gezinnen 

• 77% sociaal- of familiaal netwerk 

• meer aanbod voor jonge kinderen (lagere school), dan nood aan vraagkant (vraag vr opvang 

van baby’s/kleuters & jongeren) 

 

Organisatie Vlaamse pleegzorg 

 

• Voor 2014: 26 diensten voor pleegzorg, met elk eigen specialiteit 

• Vanaf 2014: 1 dienst per provincie (Vlaams Pleegzorgdecreet)  

- multidisciplinaire teams  
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- regionaal aanbod 

- modulering (IJH) 

Modules 

 

• Ondersteunende pleegzorg 

• Perspectiefzoekende pleegzorg 

• Perspectiefbiedende pleegzorg 

• Behandel(ings)pleegzorg 

• Opvang NBMV en Vluchtelingenfamilies (bijzondere werkvorm sinds 2016) 

 

Ondersteunende pleegzorg 

 

• Ter ondersteuning van regulier verblijf (thuis of voorziening) 

• Terugkeer naar huis/opvangsituatie zeker 

• Tijdelijk: 3 – 20 maanden 

• Kan onderbroken 

• RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp 

 

Perspectiefzoekende pleegzorg 

 

• Veiligheid/ontwikkeling van kind/gast vraagt om opvang in ander gezinsmilieu 

• Perspectief onduidelijk: terugkeer mogelijk? Ander pleeggezin? 

• Contextbegeleiding noodzakelijk 

• Tijdelijk: 6 maand 

• NRH: niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

 

Perspectiefbiedende pleegzorg 

 

• Terugkeer naar huis niet mogelijk / niet in het belang van het kind 

• Belang van volledige integratie/hechting in het pleeggezin 

• Intense begeleiding van het pleeggezin 

• Duur: onbeperkt (jaarlijks evaluatie) 

• NRH: niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

 

Behandelingspleegzorg 

 

• Ernstige gedrags- of emotionele problemen of psychiatrische problemen maken aanvullende 

hulp noodzakelijk 

• Bovenop andere module 

• Gestandaardiseerde behandelmodules 
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• Behandeling: max. 6 maand 

• RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp (teambeslissing!) 

 

Kind 

• Kinderen mét of zonder handicap 

• Verontrustende OpvoedingsSituatie (meestal) 

• Op vraag van: 

- ouders of hun netwerk 

- gezinshulpverlening 

- Gemandateerde Voorziening: Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) en 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 

- Jeugdrechter 

Ouders 

 

Aanmeldingsproblematieken 

• opvoedingsproblemen 

• gedragsproblemen 

• psychiatrische problemen 

• handicap 

• kansarmoede 

• materiële problemen 

• … 

 

Pleeggezinnen 

Voorwaarden 

• stabiele en veilige plek voor kinderen 

• objectieve criteria: leeftijd, gezondheid,... 

• voorbereidingsprogramma volgen: criteria 

 

Ondersteuning 

• psycho-pedagogische begeleiding 

• onkostenvergoeding 

 

Selectie – criteria 

• Openheid en duidelijkheid in contact 

• Graag samenwerken 

• Sterke opvoedingskwaliteiten 

• Positief zelfbeeld 

• Kunnen inschatten wat pleegzorg meebrengt 

• Verliesdeskundigheid 
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Begeleiding 

Opvoedingsondersteuning 

• Ontwikkeling van het pleegkind 

• Relatie pleegkind – pleegouders 

• Relatie pleegkind – ouder(s) 

• Relatie pleegouders – ouder(s) 

 

 

Roldifferentiatie 

 
Sturende theorieën/principes 

• Gehechtheid   

• Trauma - Resilience 

• Systeemdenken / contextuele denken 

• Roldifferentiatie  

• Verbondenheid 

• Empowerment 

• Competentieontwikkeling (training): opvoedingsvaardigheden 

 

Principes IJH/pleegzorg 

• Kind centraal (IVRK, Decreet Rechtspositie Minderjarige) 

• Gezinsgericht 

• Inclusie 

• Empowerment & Emancipatie 

• Subsidiariteit 

• Vraaggestuurd/’Hulp-op-Maat’ 

• Kwaliteitszorg 

• Evidence Based (‘Does it work?’) 
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Opvang vluchtelingen 

 

• Samenwerkingsverband Vlaamse Gemeenschap nav ‘vluchtelingencrisis’ 

• Werving & voorbereiding kandidaat-pleegouders 

• Selectie jongeren én families ism opvangcentra (bv. Minor Ndako) 

• Tussen droom en werkelijkheid…. 

 

Pleegzorg in Geel 
Psychiatrische gezinsverpleging 

Geel, een uniek sociaal experiment 

• Natuurlijk en spontaan ontstaan 

• In 7de Eeuw Dymphna gevlucht naar Geel 

• Vader liet haar onthoofden 

• Ze werd/wordt vereerd als de heilige van de ‘geesteszieken’ 

• Haar stoffelijke resten trokken ‘geesteszieke’ personen aan van over heel de wereld 

• Vanaf 14de E openden plaatselijke gezinnen hun huizen voor deze mensen 

 

Onvoorwaardelijk 

 

• Gezinnen, dikwijls met kinderen, namen gasten op 

• Geen informatie, maar ook geen vooroordelen over psychiatrische diagnose 

• Gezien als individuen, die opgenomen worden in het gezinsleven 

• Ze worden familie 

 

Opmerkelijk 

 

• OPZ pas in 1861 gebouwd (1e transformatie) 

- Mensen konden er terecht voor psychiatrische behandeling 

- Professionele omkadering psychiatrische gezinsverpleging 

- In 1940, 2000 ‘gasten’ in Geel 

- In 1970, 1700 ‘gasten’, 1350 bij pleeggezinnen en 350 in OPZ 

• Voortschrijdende professionalisering (nu: multidisciplinair, gemengd systeem: gezin, buurt & 

OPZ dragen samen zorg) 

- Van boerderijleven naar dagcentra en bezigheidstherapie 

 

Kernelementen van de gezinsverpleging 

 

• Maximale integratie en inclusie in gezinscontext 

• Openheid van de samenleving 
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• Aanvaarding van de inherente beperkingen van patiënten 

• Sterke band tussen gasten en pleeggezinnen 

• Wederzijdse loyauteit 

• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel van verschillende generaties naar de gasten 

 

 

Inhoudelijke sterktes 

 

• Zorg in de samenleving 

• Sociale integratie 

• Destigmatisatie 

• Sluit aan bij concepten:  

- ‘vermaatschappelijking van de zorg’ (les 29/3) 

- ‘Stepped care’ (getrapte zorg): die zorg die op dat moment voor de hulpvraag de 

meest effectieve zorg is.  

= Doel is om met weinig stappen, resultaat te boeken.  

 

Uitdagingen psychiatrische pleegzorg 

• Net als IBW, PVT en PZT staat psychiatrische pleegzorg in voor zorg van personen met 

langdurige psychische problemen  

• Verschil met gewone pleegzorg:  

- Psychiatrische problemen 

- Langdurig, permanent (vaak levenslang) 

- Valt als enige pleegzorgvorm onder federale bevoegdheid (OPZ, 

hospitalisatiestatuut, wet KB 10 april 1991) en dus niet onder Vlaams Decreet 

Pleegzorg (1 januari 2014) 

• Hospitalisatiestatuut (cfr. OPZ Geel): 

+: Directe toegang tot gespecialiseerde GGZ aan voordelig tarief: 

- Ze kunnen geen gebruikmaken van reguliere eerstelijnsdiensten in de GGZ ofwel 

moet OPZ betalen ( visie van zorgvernieuwing - art. 107;  idee van 

vermaatschappelijking) 

• Nood aan: afschaffen hospitalisatiestatuut, investeer in krachtige en betaalbare 

eerstelijnsGGZ, erkend statuut voor de vrijwilligers, één referentiepersoon voor elke patiënt 

(continuïteit) 

 
“When I visited the town recently, I saw guests strolling or bicycling in the streets, chatting, working in shops. I 

would not have known that they were boarders (apart from the occasional odd mannerism or behaviours), 

except that my hosts, from the hospital, were able to identify them for me. 

In the world at large, the mentally ill are often isolated, stigmatized, shunned, feared, seen as less than fully 

human. 

But here, in this little enclave of Geel, it seemed to me, they were respected as fellow beings, treated with 

affection and care 

– at least as much as anyone else.”  
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De-institutionalistie 
NOG NIET!!!!! 

 

 

 

 

 

Vermaatschappelijking 
NOG NIET!!!!! 

 

 

 

 

Family QOL - Magentaproject 
 

 

 

 


	INLEIDING EN HISTORIEK
	I1. SITUERING OPLEIDINGSONDERDEEL
	I2. WERKVELDEN IN BEWEGING
	5 werkvelden
	Indeling boek
	Werkvelden in beweging
	Organisatie
	Dynamisch karakter, aanhoudende uitdagingen
	Zware besparingen

	I3. ORGANISATIE VAN ZORG IN VLAANDEREN
	3.1 HOE IS DE ZORG GEORGANISEERD
	3.2 ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
	3.3 DE BIJZONDERE JEUGDZORG
	3.4 ONDERWIJS VOOR LEERLINGEN MET EEN (FUNCTIE)BEPERKING
	3.5 DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
	3.6 NAAR EEN INTEGRALE JEUGDHULP
	De krachtlijnen


	I4. HISTORIEK VAN DE ZORG
	4 mensbeelden
	3.1 GESCHIEDENIS VAN DE ZORG VOOR 1900
	Vroegmoderne tijd (15 e  -18 e  eeuw)
	Renaissance (15e -16e E)
	Vanaf 20   ste eeuw: diverse stromingen
	Pas na WO1, maar vooral na WO2
	Vanaf jaren 60-70



	Hoofdstuk 1 – Naar een Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen
	1.1 Inleiding
	1.2 Historiek
	1.2.1 Inleiding
	1.2.2 Kritieken op de organisatie van de jeugdhulpverlening
	1.2.3 Integrale Jeugdhulp: een werk van lange adem (P24-30 lezen ter verduidelijking!!)

	1.3 Huidig beleid en organisatie
	1.3.1 Vernieuwd decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp (2013)
	1.3.1.1 Missie
	3.2.1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
	3.2.1.1 De brede instap

	3.2.2 De Intersectorale Toegangspoort (ITP) regelt de toegang tot de Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)
	3.2.3 De gemandateerde voorzieningen
	3.2.4 De gerechtelijke toegang tot de jeugdhulp
	3.2.5 Crisisjeugdhulp, bemiddeling & cliëntoverleg
	3.2.6 Jeugdhulp buiten het toepassingsgebied van IJH
	3.2.7 Voorbeelden van trajecten in de IJH


	1.4. Voornaamste vernieuwingen en uitdagingen
	1.4.1 Innovatieve concepten
	1.4.2 Uitdagingen voor en kritieken ten aanzien van de IJH

	1.5 Besluit

	Hoofdstuk 2: Ondersteuning en plaatsing van kinderen en jongeren in situaties van verontrusting
	2.1 INLEIDING
	2.1.1 SITUATIE VAN VERONTRUSTING
	2.1.2 PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE (POS)
	2.1.3 TOENAME JONGEREN IN JEUGDHULPVERLENING
	2.1.4 OPDRACHT JONGERENWELZIJN IS DUBBEL

	2.2 HISTORIEK
	12 EEUW
	HUMANISME
	INDUSTRIEEL REVOLUTIE IN 18E EN 19E EEUW
	1833: BROEDERS VAN LIEFDE ONTWIKKELEN OPVOEDKUNDIGE AANPAK
	BEGIN 20E EEUW
	2.2.1. DE KINDERBESCHERMINGSWET VAN 1912
	2.2.2. DE WET BETREFFENDE DE JEUGDBESCHERMING VAN 1965
	2.2.3. DE STAATSHERVORMINGEN EN GECOÖRDINEERDE DECRETEN VAN 1990
	•  nu: ‘problematische opvoedingssituatie’ (POS) bevoegdheden m.b.t. jeugdbijstand overgeheveld naar gemeenschappen
	•  nu: ‘problematische opvoedingssituatie’ (POS) bevoegdheden m.b.t. jeugdbijstand overgeheveld naar gemeenschappen
	Burgerlijk wetboek & wetten ter aanvulling ervan

	BELANGRIJKSTE PRINCIPES VAN DE GECOÖRDINEERDE DECRETEN BJB VAN 1990
	DE TOEGANG TOT DE JEUGDBIJSTAND TOT 2014
	Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
	De bemiddelingscommissie
	De Jeugdrechtbank

	2.2.4. DE GEWIJZIGDE WET OP DE JEUGDBESCHERMING VAN 2006
	Beschermingsmodel
	Herstelrecht
	Penalisering en sanctionering


	2.3 ORGANISATIE EN AANBOD VAN JONGERENWELZIJN
	2.3.1. INLEIDING
	2.3.2 INDELING VAN PRIVATE VOORZIENINGEN VOLGENS
	2.3.3. NOOD AAN FLEXIBILISERING VAN HET JEUGDHULPAANBOD: HET MFC-PROEFPROJECT
	2.3.4. DE ONTWIKKELING VAN HET EXPERIMENTEEL MODULAIR KADER (EMK)
	2.3.5 RECENTE ONTWIKKELINGEN

	2.4 HET HUIDIG (MODULAIR) JEUGDHULPAANBOD
	2.4.1 DE PRIVATE VOORZIENINGEN
	2.4.2 (REGULIER ERKENDE) PROJECTEN
	2.4.3. DE PUBLIEKE JEUGDINSTELLINGEN

	2.4. EEN TERUGBLIK EN BLIK IN DE TOEKOMST

	Hoofdstuk 3: Onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften samenvatting
	3.1 Inleiding
	3.1. 1 Stoornis- versus diversiteitsdenken
	3.1.2 Inclusie & inclusief onderwijs als fundamenteel recht

	3.2 Historiek
	3.2.1 Ontstaan v een duaal systeem
	3.2.2 Gelijke onderwijskansen (GOK-decreten)
	3.2.3 Decreet leerzorg
	3.2.4 Stappen naar het M-decreet

	3.3 Actuele situatie
	3.3.1 Het M-decreet: wettelijk kader
	Krachtlijnen

	3.3.2 Redelijke aanpassingen
	Redelijke aanpassingen in 3 groepen

	3.3.3 De verschillende onderwijstypes en opleidingsvormen
	Overzicht v.d. onderwijstypes & opleidingsvormen
	Kanttekeningen bij het denken in typologieën
	Omschrijving v.d. onderwijstypes

	3.3.4 Toelating tot het (buitengewoon) onderwijs
	Verslag tot toegang buitengewoon onderwijs

	3.3.5 Organisatie van het buitengewoon onderwijs
	Buitengewoon Kleuteronderwijs (BuKo)
	Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLo)
	Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSo)
	Onderwijs aan huis
	Tijdelijk onderwijs aan huis
	Permanent onderwijs aan huis

	3.3.6 Geïntegreerd onderwijs
	Voorwaarden
	Gemotiveerd verslag
	Geïntegreerd versus inclusief onderwijs

	3.3.7 Organisatie v.h. inclusief onderwijs
	3.3.8 Het nieuwe ondersteuningsmodel
	3.3.9 Ondersteuning vanuit de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
	Het project protocollering diagnostiek
	3.8.1.1.1 Fase 0: brede basiszorg
	3.8.1.1.2 Fase 1: verhoogde zorg
	3.8.1.1.3 Fase 2: uitbreiding van zorg
	3.8.1.1.4 Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC)


	3.4 besluit

	Hoofdstuk 4 : Begeleiding, opvang en ondersteuning van personen met een beperking
	4.1 Inleiding
	4.2 Historisch overzicht van de door de overheid georganiseerde zorg
	4.2.1 Het gemeentefonds en het speciaal onderstandsfonds (1876-1960)
	4.2.2 Het Rijksfonds en het Fonds 81 (1963-1990)
	4.2.3 Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (1980-2005)
	4.2.3.1 Inleiding
	4.2.3.2 Basisprincipes Vlaams Fonds
	4.2.3.3 Opdrachten van het Vlaams Fonds (1990)
	4.2.3.4. Krachtlijnen van het Vlaamse Fonds

	4.2.4 Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, vanaf 2006)
	Organisatie van het VAPH
	Doelgroep
	Verloop van de procedure
	Aanvraag voor voorlopige ondersteuning
	Dringende aanvragen
	Latere aanvragen

	Het registreren van zorgvragen (wachtlijstwerking)

	4.2.5 Erkende diensten en voorzieningen op vlak van wonen en opvang/zorg
	Ambulante voorzieningen (systeem van consultaties: begeleiding op dienst/thuis)
	Semi- residentiële voorzieningen (opvang van 8-18u, ook tijdens de vakanties)
	Residentiele voorzieningen (permanente opvang/behandeling)

	4.2.6Ondersteuning op vlak van leren en werken
	4.2.7 Het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)
	2.4.8 Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen

	4.3 Het nieuwe ondersteuningsdenken
	4.3.1 theoretisch kader
	4.3.2 Perspectief 2020: een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking
	Inleiding
	Doelstellingen van perspectief 2020
	Kritische succesfactoren
	Strategische projecten
	Gevolgen voor de werking van het VAPH
	Aanbod van het VAPH
	Aanvraagprocedure
	Het gebruik van een PVF
	De doelgroep



	4.4 Kansen en uitdagingen
	4.4.1 Kansen en uitdagingen voor de cliënt en zijn netwerk
	4.4.2 Kansen en uitdagingen voor de begeleider
	4.4.3 Kansen en uitdagingen voor de organisatie


	Hoofdstuk 5 – Historiek en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
	5.1 Inleiding
	5.2 Historiek
	5.2.1 Ontstaan van de GGZ in Vlaanderen
	5.2.2 Uitbouw van de ‘moderne psychiatrie’

	5.3 Organisatie
	5.3.1 Het klassieke aanbod
	Overzicht GGZ-voorzieningen:
	Psychiatrische ziekenhuizen (PZ)
	Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ)
	Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT)
	Initiatieven Beschut Wonen (IBW)
	Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
	Revalidatiecentra

	5.3.1.2 Enkele cijfergegevens ter illustratie

	5.3.2 Het niet-klassieke aanbod en zorgvernieuwende projecten
	5.3.2.1 Gezinsverpleging
	5.3.2.2 Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT)
	5.3.2.3 Activering
	5.3.2.4 Multidisciplinair overleg (MDO) rond mensen met psychiatrische stoornissen
	5.3.2.5 Outreach initiatieven en mobiele equipes
	5.3.2.6 Patiënten-en familieverenigingen

	5.3.3 De veranderde organisatie van de zorg: uitbouw van zorgcircuits en zorgnetwerken
	5.3.3.1 Zorgcircuits en netwerken voor volwassenen
	5.3.3.2 Zorgcircuits en netwerken voor kinderen & jongeren
	5.3.3.3 Zorgcircuits en netwerken voor ouderen

	5.3.4 Gespecialiseerde zorg voor specifieke groepen
	5.3.4.1 De K-diensten
	5.3.4.2 Ondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen
	5.3.4.3 Zorgcircuits voor geïnterneerde personen en plegers van seksuele delicten
	5.3.4.3.1 Intrapenitentiaire zorg
	5.3.4.3.2Extrapenitentiaire zorg



	5.4. Programmatie, erkenning en subsidiëring
	5.4.1  Programmatie
	5.4.2  Erkenning
	5.4.3  Subsidiëring

	5.5. Recente evoluties

	Pleegzorg in Vlaanderen
	Pleegzorgdriehoek
	Doelgroepen (sector)
	Pleegzorg in cijfers
	Organisatie Vlaamse pleegzorg
	Modules
	Ondersteunende pleegzorg
	Perspectiefzoekende pleegzorg
	Perspectiefbiedende pleegzorg
	Behandelingspleegzorg
	Kind
	Ouders
	Pleeggezinnen
	Ondersteuning
	Begeleiding

	Roldifferentiatie
	Sturende theorieën/principes
	Principes IJH/pleegzorg
	Opvang vluchtelingen


	Pleegzorg in Geel
	Psychiatrische gezinsverpleging
	Geel, een uniek sociaal experiment
	Onvoorwaardelijk
	Opmerkelijk
	Kernelementen van de gezinsverpleging
	Inhoudelijke sterktes
	Uitdagingen psychiatrische pleegzorg


	De-institutionalistie
	Vermaatschappelijking
	Family QOL - Magentaproject

