REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019

Limburg
17/11/2017

1.

TOEGANG
timing

1.1.

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

feb/17

invullen van het sjabloon 'typemodules begeleiding' kerngroep RTJ, Ellen
door de Limburgse voorzieningen
Hoefnagels

partners met aan
begeleidingsaanbod naar
jongeren: CLB, K&G, AWW,
BJB, VAPH

geen

mei-dec 2017

analyse van de resultaten door de werkstructuur van kerngroep RTJ, Tom Benaerts
het IROJ

kerngroep CJ, werkgroep
advies en planning, werkgroep
verontrusting, cliëntenforum

geen

sep/17

bespreking van de analyse door het IROJ

geen

voorjaar 2018

dialoogdag subregionale afstemming van het
begeleidingsaanbod
voorbereiding opstart info-en aanspreekpunt
ACT, Jan Nijs
continuïteit over opdrachten info - en adviespunt ACT, Jan Nijs
communicatie
continuïteit
bekendmaking aanbod RTJ (afhankelijk van de
kerngroep RTJ, Tom Benaerts
uitkomst van de afstemmingsoefening rond het
begeleidingsaanbod wordt bekeken of dit een eerste
stap naar bekendmaking kan zijn)

sectoren jeugdhulp, GGZ,
cliëntvertegenwoordigers
alle partners RTJ uit de
subregio's
sectoren jeugdhulp
sectoren jeugdhulp,
werkstructuur IROJ
sectoren jeugdhulp

1.2.

2017
2017

1.3.

2018

2.

CONTINUÏTEIT
timing

2.1.

acties

start sept 2017

acties
gemeenschappelijk RTJ - werking (aanmeldwijze,
aanmeldbehandeling, wachtbeheer,…)

kerngroep RTJ, Ellen
Hoefnagels
kerngroep RTJ, Tom Benaerts

trekker
kerngroep RTJ, Ruben
Tempelaere
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betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)
voorlopig: De Wiekslag, Huize
Sint Augustinus & Daidalos
vzw, tevens het
samenwerkingsverband COLim.

datum
goedkeuring
ACO

€ 1.000,00
geen
geen
?

budget DEP
WVG

budget JW
€ 2.500,00

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017
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2.1.

2.2.

voorjaar 2017

inventarisatie innovatieve praktijken 'groepsaanbod kerngroep RTJ, Tom Benaerts
tijdens de wachttijd voor RTJ-hulp'

partners RTJ

geen

2017

opzetten Off Road Partnership SOS voor 2 x 5
G(MANO) minderjarigen die lang wachten op
geïndiceerde hulp. Pilot : RTJ
voorzieningen sensibiliseren om beroep te doen op
cliëntoverleg
enzorgcontinuïteit
bemiddeling waar
aangewezen
stimuleren van
door
het actiever
inzetten van cliëntoverleg en Eigen Krachtconferenties in verontrustende situaties. Pilot : 1)
aanmeldingen bij GV met als hoofdzorg 'rode draad
en langer vasthouden'; 2) heraanmeldingen bij CMP

JW, OSD : Eric Berx

De Wiekslag en Daidalos,
gebruikers

5000 euro
17/11/2017
(werkingsmiddelen)

opstarten met en laten draaien van IROJ werkgroep
'jongvolwassenen'

Johan Neijens (CAW), Jan Nijs
(ACT)

opzetten van enkele experimentele
trajecten/(informele) steungroepen rond
jongvolwassenen
opzetten van vormingstraject 'start-to-network'

Johan Neijens (CAW), Jan Nijs
(ACT)

2017
2017, 2018

2.3. 2017

2018

2017

2.4.

Limburg

Provincie, loket CO + BM, Carla alle organisaties jeugdhulp
Indekeu
Werkgroep Verontrusting, GV JW, ACT (team continuïteit) én
OSD, provincie (loket CO),
werkgroep Verontrusting

geen
geen

voorzieningen BJB,
geen
voorzieningen VAPH, Cachet,
Oudersparticipatie, CAW, CGG,
EKC,
LUS, DOP BJB, voorzieningen VAPH, Cachet,geen
voorzieningen
Oudersparticipatie, CAW, CGG, EKC, LUS, DO

Johan Neijens (CAW), Jan Nijs
(ACT)
SPIL-werkgroep JOVO: Jeroen
Dillen

voorzieningen BJB, voorzieningen VAPH, Cachet,€Oudersparticipatie,
5.000,00
CAW,
17/11/2017
CGG, EKC, LUS, DO

?

2017

ontwikkelen van visie op GGZ-zorg voor jongeren in
transitieleeftijd: uitschrijven van visietekst en
aanbevelingen gericht aan de GGZ-netwerken in de
provincie (Ligant, Noolim, Reling)

2018?

netwerkevenement/studiedag rond GGZ-zorg voor
jongeren in transitie in Limburg. Evenement gericht
op verspreiding van visie en expertise en vergroten
van draagvlak (idee, nog verder uit te klaren)

?

2017

opzetten van ( informele) steungroepen rond
jongvolwassenen (cfr actie onder 2.3)

Johan Neijens (CAW), Jan Nijs (ACT)
voorzieningen BJB,
voorzieningen VAPH, Cachet,
Oudersparticipatie, CAW, CGG,
EKC, LUS, DOP
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Experten uit GGZ en belendende sectoren zoals VAPH,
geen Jongerenwelzijn, …

?

geen

REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019
2.5.

2.5.

Limburg

2017

continuering monitoring UHP -6 jarigen (verblijvers
in CKG's én voorzieningen BJB en pleegzorg)

JW, OSD: Veerle Stulens

CKG, Pleegzorg Limburg en ACT

€ 1.000,00

maandelijks

Observatorium - intervisiegroep in de schoot van WG
Jonge kind met bedreigde hechting' (lopende
casussen)
werkgroep Jonge Kind met bedreigde hechting: een
plek waar hulpverleners vanuit verschillende sectoren
elkaar ontmoeten om te reflecteren over goede
praktijken in de samenwerking en om knelpunten te
bespreken. Samen wordt er gezocht naar
oplossingen/alternatieven die soms resulteren in
concrete acties op het terrein. Er wordt ingezet op
geïntegreerde trajecten waarbij de Ligantnetwerkmedewerker van het Jonge Kind een
verbindende rol opneemt.

JW, OSD : Wendy Op 't Roodt

experten vanuit AJW, VAPH,
CKG, CGG, VK, ziekenhuizen,
K&G, pleegzorg, ….
alle sectoren met een aanbod
naar het jonge kind maken deel
uit van de werkgroep. Deze
zijn: BJB, ACT, OSD, CKG, K&G,
CAD, Katarsis, verschillende
medewerkers vanuit AZ, VAPH,
VK, pleegzorg, CLB, GGZ.

geen

trimesterieel

Ligant: Veerle Umans
(netwerkcoördinator LigantLimburgs netwerk geestelijke
gezondheid ki & jo Limburg))

0,25 FTE
medewerker jonge
kind wordt
gefinancierd met
middelen
hervorming FOD

2017

schrijven van een artikel, een Vlaams addendum bij Werkgroep Jonge Kind met
de leidraad van Femmie Juffer, beide als gezamenlijk bedreigde hechting, Veerle
basis/taal voor vorming binnen Limburgse
Umans
hulpverleningslandschap.

?

geen

2017

verkennend opzetten van 'post factum
leerbespreking' na ernstige gebeurtenis
exploreren van een SOS Partnership bij jonge
kinderen in (G)MANO. Pilot : CKG - OSD - Pleegzorg

betrokken voorzieningen bij de
spec casus
CKG, pleegzorglimburg.

geen

2017

K&G, GV
JW, OSD

2017-2019

continuering samenwerking OSD - psychiatrie
JW, OSD: Eric Berx
(instroom IBE, samen monitoren van vervolgtrajecten)

2.6.

2017 - 2019

opzetten van integrale trajecten voor jongeren waar JW, ACT: Johan Tuerlinckx
intersectorale samenwerking tussen BJB – VAPH –
GGZ nodig is

3.

CLIËNTPARTICIPATIE
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geen

geen

nrtj-aanbod van de sectoren
IJH, GGZ, sectorale overlegfora,
ACT/ITP

geen

17/11/2017
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timing

acties

trekker

3.1.

2018

dialoogdag cliëntvertegenwoordigers - IROJ leden:
Platform CV IROJ: Linda Aerts
uitwisselingsmoment tussen CV en overige IROJ-leden
met gesprekstafels over thema's waar CV nauw bij
betrokken zijn.

3.2.

2018

3.3.

nov/17

maatschappelijk onderzoek allochtone ouders en
jongeren in de jeugdhulpverlening
Studievoormiddag rond inzet van
vertrouwenspersoon - en steunfiguur in jeugdhulp

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)
Alle IROJ-leden

Platform CV IROJ: Musti Onlen sectoren jeugdhulp
IROJ, Jan Nijs

Limburg
budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO

nog
onduidelijk

nog
onduidelijk

Contactcomité Organisaties
Jeugdhulp Limburg, sectoren
jeugdhulp, platform
cliëntvertegenwoordigers IROJ,
cliënten, vertrouwenspersonen

4. VERONTRUSTING
timing

acties

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

4.1.

2017 e.v.

doorstart van het vormingsaanbod 'taal geven aan
verontrusting' waardoor alle sectorale medewerkers
in de vormingspool van 2016 gemandateerd zijn als
ambassadeurs

Kerngroep Verontrusting,
trekker ovk.

Sectoren IJH, GV, gebruikers

4.2.

2018

opzetten van 'intersectorale dialoogdag MANO' en
'casusgebonden feedback MANO voor betrokken
aanmelder'
organisatie van een studiedag 'netwerking in een
kader van verontrusting'

Kerngroep Verontrusting,
trekker : VK

alle sectoren IJH, alle
aanmelders, gebruikers

€ 1.000,00

Kerngroep Verontrusting,
trekker ovk.

sectoren IJH, GV, gebruikers

pro rata

2018
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€ 2.000,00

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017

17/11/2017

REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019
4.2.

4.3.

Limburg

2017, eerste semester

tweevoudig beleidssignaal voorbereiden/geven inzake Kerngroep Verontrusting,
1) Gap en wenselijke erkenning en middelen voor
Marina Punie. Ter
generieke opdrachten 'aanklampend werken met
voorbereiding van IROJ
verontrusting' buiten het beschikbare gemoduleerd
hulpaanbod en 2) opdat de doorzettende trend van
afnemende toegang/beschikbaarheîd voor
(gerechtelijke) mano hulp terug wordt omgekeerd.

OSD, GV, alle sectoren IJH,
gebruikers

geen

najaar 2017

Limburgse trend mbt dalende
beschikbaarheid/toegang tot gemoduleerd
(gerechtelijke) MANO jeugdhulpaanbod
documenteren en beslissen door IROJ over
redelijke/wenselijke verhoudingen in Limburg.

OSD, sectoren IJH, ACT, evt.
werkgroepen RTJ en WAP

geen

Werkgroep Verontrusting,
trekker ovk.

2017, tweede semester, e.v. proefproject Korte Keten Jeugdhulp opzetten bij de stapsgewijze
Werkgroep
uitrol
Verontrusting,
Family Justice
trekker
Centre
sectoren
ovk.
in Limburg
IJH, GV, OSD
medio 2017
ad hoc werkgroep Verontrusting wordt Kerngroep Verontrusting
2017 - 2019
programma Kinderen-uit-de-knel
CGG LITP: Caroline VanderhallenCGG LITP, VK en CAW

€ 2.000,00

17/11/2017
geen
geen

5. ADVISERING

5.1.

timing

acties

trekker

voorjaar 2007

verfijnen en doorvertalen van de visietekst naar
intersectorale regionale criteria
verspreiden van deze bijgewerkte visie en daaruit
volgende criteria naar de sectoren

Werkgroep Advies en Planning, sectoren jeugdhulp,
Jan Nijs
cliëntvertegenwoordigers
sectoren jeugdhulp,
Werkgroep Advies en planning, cliëntvertegenwoordigers
Raf Van Hoof
Werkgroep Advies en Planning, sectoren jeugdhulp,
Rudi Gerrits (mbv Adelheid
cliëntvertegenwoordigers
Houwaer)
Werkgroep Advies en Planning, sectoren jeugdhulp,
Thiery Taverne, Rudi Gerrits & cliëntvertegenwoordigers
Marc Goossens

2017

2017

analyse van de resultaten Begeleidingsoefening

2017 - 2018

opstellen van een regionaal planningsinstrument
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betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO

geen
geen

geen

€ 4.500,00

17/11/2017
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5.2.

2017

intersectoraal afgestemde adviseringsprocedure:
WAP werkt mee aan de Vlaamse werkgroep

Werkgroep Advies en Planning, sectoren jeugdhulp,
Rudi Gerrits & Thierry Taverne cliëntvertegenwoordigers

timing

acties

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

monitoring sept - okt 2017

vaststellen van sterke praktijken en hiaten in functie
van continuiteit binnen traject crisis en vervolg
bilaterale monitoring van het percentage
heraanmeldingen bij crisismeldpunt en traject OSD.

kerngroep CJ, Johan Neijens

CPL-18, AC, OSD, vervolghulp,
crisisnetwerk

Limburg
geen

6. CRISISHULP

6.1.
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budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
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6.1.

start op 01/2017

crisispleegzorg voor iedereen toegankelijk maken en Crisismeldpunt en Pleegzorg
garanderen van een vlotte inschakeling van
Limburg
pleeggezinnen voor minderjarigen in een crisissituatie
□ Crisispleegzorg lieert zich achter het crisismeldpunt.
□ We garanderen een directe communicatielijn rond
crisishulp via het meldpunt naar de dienst voor
pleegzorg.
□ Pleegzorg maakt werk van een specifieke pool rond
crisisgezinnen. D.w.z dat we enerzijds zorgen voor
crisisgezinnen die snel inzetbaar zijn en zich houden
aan de criteria van het hulpprogramma crisis.
Anderzijds zoeken we naar gezinnen die bereid zijn de
kinderen langer te houden en eventueel ook in het
reguliere kader de vervolghulp aan te bieden. Om ons
aanbod aan gezinnen zo ruim mogelijk te houden,
zullen we gerichte sensibilisering- en wervingsacties
organiseren.
□ Om de uitstroom na crisis zo vlot mogelijk te maken,
wordt met alle actoren gezocht naar een
vervolgoplossing.
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Deelnemers kerngroep crisis

Limburg

