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H1 Achtergrond
Decreet houdende de organisatie van
pleegzorg
van 29 juni 2012

Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de organisatie van pleegzorg
goedgekeurd op 8 november 2013

Website www.jongerenwelzijn.be/pleegzorg:
Online vanaf 6/1: focus op informatie voor diensten
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H2

Inhoud – wat verandert er?
Definitie pleegzorg
Pleegzorglandschap
Organisatie diensten voor pleegzorg
Vergunnings- en kwaliteitsvoorwaarden
Vormen van pleegzorg en bijhorende typemodules
Combinaties met hulp buiten de pleegzorg
(Kandidaat-)pleegzorgers
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H2 Definitie pleegzorg (1)
Wat is pleegzorg (art 2, punt 11)
“Zorg waarbij een pleegzorger vrijwillig,
onder begeleiding van een dienst voor
pleegzorg en tegen een kostenvergoeding,
een of meerdere pleegkinderen en/of
pleeggasten opvangt”.
Opmerking: netwerk- en bestandspleegzorg
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H2 Definitie pleegzorg (2)
Gevolgen voor de volwassenpleegzorg:
• WOP wordt niet meer beschouwd als pleegzorg.
• Sommige “tussenvormen” (samenleven met
vrijwilligers onder één dak) worden wel nog tot
pleegzorg gerekend. Voorwaarden:
– Is er sprake van samenwonen onder één dak = één domicilie?
– Is er sprake van een gezinsleven met een aantal dagelijkse activiteiten in
‘samenlevingsverband’? Met respect voor een enigszins meer zelfstandig
leven van de pleeggast kan dat ook via een aparte ruimte maar wel op het
adres/domicilie van de pleegzorger.
– Neemt de pleegzorger “verantwoordelijkheid voor het samenleven” op en
voelt hij zich vanuit dat gegeven betrokken bij het leven en welzijn van de
pleeggast?
– Wordt voldaan aan de andere criteria van het decreet en ontwerpbesluit,
bv. rond screening, attestering van de pleegzorgers, kostenvergoeding ...?
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H2 Pleegzorglandschap (1)
Van pleegzorg BJB, K&G, VAPH … naar ‘één pleegzorg’
onder dak bij Jongerenwelzijn.
Voor alle doelgroepen
Pleegkinderen: handicap, problematische leefsituatie,
psychiatrisch probleem, gedrags- en emotionele problemen

Pleeggasten: handicap, psychiatrisch probleem

Psychiatrische gezinsverpleging:
niet volledig geïntegreerd; wel samenwerking
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H2 Pleegzorglandschap (2)
Eén dienst per provincie
• Efficiëntie door schaalvergroting; wél laagdrempelige
contactpunten;
• Transparanter voor pleegzorgers;
• Meer mogelijkheden tot een grote, gedifferentieerde
pool van pleeggezinnen, gedifferentieerd werken én
gericht werken rond kwaliteit;
• Betere zichtbaarheid pleegzorg.
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H2 Pleegzorglandschap (3)
Werkingsgebied
• Focus op het hele Vlaamse Gewest en het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad.
• Referentiepunt werkingsgebied = woonplaats
pleegzorger.
• Samenwerkingsakkoorden tussen de diensten:
• In functie van gegevensuitwisseling in het geval dat een gezin
al “gekend” is bij één dienst, in het geval van verhuis …
• Personeelsleden als pleegzorgers
• Uitdoofscenario’s zijn mogelijk (afspraak 6 maanden)

Opmerking: wat met pleeggezinnen in ‘randgebieden’ ?
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H2 Organisatie diensten voor pleegzorg (1)
• Modulaire subsidiëring; voortraject en nazorg mee
ingecalculeerd (20%); enveloppesubsidiëring (meer
responsabilisering van de diensten).
• Intensifiëring van de begeleidingsfunctie (b.v. generieke
contextbegeleiding bij perspectiefzoekende pleegzorg).
• Meer participatie van alle betrokkenen in de werking
van de diensten: participatieraad.
• Een partnerorganisatie die de diensten kan
ondersteunen (bv. inzake registratie), inzet op
sensibilisering, ‘steungroepen’ organiseert, belangen
vertegenwoordigt en signaalfunctie naar overheid heeft
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H2 Organisatie diensten voor pleegzorg (2)
Opdrachten diensten voor pleegzorg
•
•
•
•

Pleegzorg bekendmaken
Zoeken en werven van pleeggezinnen
Screenen
Oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar één of meerdere vormen van
pleegzorg

•
•
•
•

Onthaal en verheldering van zorgvraag
Zoeken naar het meest geschikte pleeggezin
Samenwerkingsakkoord met de psychiatrische gezinsverpleging
Informatieverstrekking
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H2 Organisatie diensten voor pleegzorg (3)
Vervolg: opdrachten diensten voor pleegzorg
•

•
•
•

Begeleiding van pleegzorgers/pleeggezin, gezin van oorsprong,
pleegkind/pleeggast
Ondersteuning van pleegzorgers (o.a. melding kinderbijslag bij de
kinderbijslagkassen)
Participatieraad
Naadloze overgang
Zorgcontinuïteit

•

Nazorg

•

Opmerking:
Melding kinderbijslag aan de kinderbijslagkassen.
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H2 Organisatie diensten voor pleegzorg (4)
Samenwerking met de psychiatrische
gezinsverpleging Geel
-

Ingebed binnen psychiatrisch ziekenhuis (federaal); volledige
integratie binnen de nieuwe pleegzorgorganisatie is niet mogelijk.
Samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk met dienst provincie
Antwerpen.
Afspraken over screening, attestering, uitwisseling van expertise …
Voor pleegkinderen binnen de psychiatrische gezinsverpleging
(doelgroep verstandelijke beperking en psychiatrische
problematiek):
‘Vlaamse’ middelen voorzien via dienst voor pleegzorg
Antwerpen voor kostenvergoeding pleegzorgers en/of
behandelingsactiviteiten OPZ inzake psychiatrische
gezinsverpleging minderjarigen.
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H2 Vergunnings- en kwaliteitsvoorwaarden
-

Vergunningsvoorwaarden versus kwaliteitszorg
Vergunningsvoorwaarden (art. 10, 11 decreet; art. 17
t.e.m. 32; art. 58 BVR):
opdrachten diensten (cf. supra), vzw, typemodules,
werkingsgebied, personeel (voldoende en deskundig, goed
zedelijk gedrag, gezondheidstoestand …), meldingen weigering
attesten, toegankelijkheid en bereikbaarheid, antennepunten,
voldoende veilige en aangepaste infrastructuur, respect
(grond)rechten, wettelijke verzekeringen en andere,
informatieoverdracht, handelingsplan, afsprakennota, dossier,
melding ernstige gebeurtenissen, procedure grensoverschrijdend gedrag, respecteren van kwaliteitsnormen, verder
expliciteren van de screeningsprocedure.

-

Inspectie vergunningsvoorwaarden: 2014
Inspectie kwaliteit: 2015
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (1)

Ondersteunende pleegzorg
Perspectiefzoekende pleegzorg
Perspectiefbiedende pleegzorg
Behandelingspleegzorg
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (2)
Bron
Typemodules pleegzorg. Overzicht en beschrijving van de
typemodules met inbegrip van specifieke accenten voor de
pleegzorg ten aanzien van volwassenen

www.jongerenwelzijn.be
EN
Moduledatabank 2.0 (Integrale Jeugdhulp)
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (3)

Vertaling van vormen van pleegzorg naar
typemodules (zie tekst modules website).
• Telkens een verblijfstypemodule én een
begeleidingstypemodule
 Combinatie binnen de dienst voor pleegzorg MOET
• Een pleeggezin is niet ‘gebonden’ aan één
typemodule
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (4)
Ondersteunende pleegzorg
In het oog springende indicaties
-

‘Zeker’ dat pleegkind / pleeggast na de opvang gewoon terug naar huis of naar de
reguliere opvang- of leefsituatie kan (situationeel probleem);
Tijdelijke opvangnood of crisis omwille van een opvoedings- of samenlevingsprobleem;
Nood aan logeeropvang – tijdelijk.

Typemodules
-

Verblijf in een pleeggezin (ondersteunend - korte duur) (3 maand)
Verblijf in een pleeggezin (ondersteunend - lage frequentie) (20 maand)
Crisisverblijf in een pleeggezin (max. 2 weken)
Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten
(ondersteunende pleegzorg) (maandelijks)
Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten
(crisispleegzorg) (2 keer per week)
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (5)
Ondersteunende pleegzorg
Voorbeelden van occasioneel aanbod
-

Alleenstaande zieke ouder zonder netwerk (ook in het geval van pleeggasten!);
Opvang in afwachting van binnenlandse adoptie;
Weekendopvang ter ondersteuning van verblijf in een voorziening;
…

Positionering
-

Rechtstreeks toegankelijk

Domicilie
-

Niet bij het pleeggezin; ouders van oorsprong (minderjarigen)
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (6)

Perspectiefzoekende pleegzorg
In het oog springende indicaties
-

Probleemsituatie (opvoeding, ontwikkeling, leefsituatie, veiligheid …) waardoor
uithuisplaatsing zich opdringt.
Perspectief (nog) ‘in zicht’:
- Minderjarigen: terugkeer naar huis
- Pleeggast: men denkt aan zelfstandigheid of bepaalde woonvormen

Typemodules
-

Verblijf in een pleeggezin (perspectiefzoekend) (max. 6 maand; max. 1 keer
verlengen!)
Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten
(perspectiefzoekend) (wekelijks, 2 uur)
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (7)
Perspectiefzoekende pleegzorg
Positionering
-

Niet-rechtstreeks toegankelijk (minderjarigen)

Domicilie
-

Pleeggezin

Randaanbod
-

Netwerkobservatie
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (8)
Perspectiefbiedende pleegzorg
In het oog springende indicaties
-

(Re-) integratie in het gezin/zelfstandig leven is geen optie.
Intensieve hulp aan ouders (minderjarigen) of netwerk of in functie van
zelfstandig leven (volwassenen) heeft onvoldoende verandering bewerkstelligd.

Typemodules
- Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten
(perspectiefbiedende pleegzorg) (maandelijks)
- Verblijf in een pleeggezin (perspectiefbiedend - hoge frequentie) (gemiddeld 4 tot
7 nachten per week)
- Verblijf in een pleeggezin (perspectiefbiedend - lage frequentie) (gemiddeld 1 tot 3
nachten per week):
- Ondersteunend: tijdelijk, gezin nog pedagogisch beschikbaar
(minderjarigen): 20 maand duur;
- Perspectiefbiedend: structurele oplossing (+2 jaar; zwaartepunt van de
opvang ligt bij het pleeggezin). Specifiek in functie van combinatie met
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 23
voorziening.

H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (9)
Perspectiefbiedende pleegzorg
Positionering
-

Niet-rechtstreeks toegankelijk (minderjarigen)

Domicilie
-

Pleeggezin
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (10)
Behandelingspleegzorg
Indicaties
-

-

Er is sprake van ernstige gedrags- of emotionele problemen of psychiatrische
problemen die de mogelijkheid van een perspectiefzoekend of –biedend verblijf
in een pleeggezin overstijgen
Nood aan een specifiek behandelings- of trainingsaanbod gefocust op het
pleegkind of pleeggast of op de pleegzorgers

Typemodules
-

Behandeling (pleegzorg) (duur 6 maand; 4 uur)

Voorbeelden van aanbod
-

PVO (Pleegouders Versterken in Opvoeding)
Specifieke kindtherapieën (te maken met verwerking pleegzorgsituatie)
Extern aanbod: psychiatrisch behandelingspakket vanuit OPZ Geel, CGGZ,
OBC…
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (11)

Behandelingspleegzorg
Positionering
-

Rechtstreeks toegankelijk. De dienst beslist hier zelf over bij de start of ‘en cours
de route’

Aandachtspunten
-

Wanneer kiezen voor eigen behandelingspakket versus behandelingspakket
externe hulp?
Eigen behandelingspakket: geprogrammeerd: 25% van het totaal aantal
perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg.

Randaanbod
-

Video-interactiebegeleiding en varianten
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (12)
Inzet typemodules

Minderjarigen:
-

-

Tot 1 maart: comité/jeugdrechtbank of provinciale
evaluatiecommissie van het VAPH
Toegangspoort/jeugdrechtbank vanaf 1 maart

Meerderjarigen (uitgezonderd voortgezette hulp):
-

Dienst beslist zelf
Aantoonbare nood aan pleegzorg omwille van handicap of
psychiatrisch probleem (document opgesteld door of met
medewerking van een arts)
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (13)
Definitie handicap
“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van
een persoon dat te wijten is aan het samenspel
tussen functiestoornissen van mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het
uitvoeren van activiteiten en persoonlijke externe
factoren.”
(omschrijving UB)
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (14)
Definitie handicap
• Langdurig: geen personen met tijdelijke problemen van
medische of psychische aard;
• Belangrijk participatieprobleem: mensen die zich niet
zonder ondersteuning kunnen integreren (beperking bij
het uitvoeren van activiteiten);
• Functiestoornis : een mentale, psychische, motorische of
zintuiglijke stoornis zijn (bv. niet verslavingsproblematiek, integratieprobleem door migratie …)
• Niet: personen met beperkingen omwille van
ouderdomsverschijnselen
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H2 Vormen van pleegzorg en bijhorende
typemodules (15)
Wat met lopende situaties ?

Als er al een PEC-beslissing is, is dit OK en
moet er geen nieuw document door of met
medewerking van een arts worden opgemaakt.
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H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (1)
Als principe kan dit; mits complementariteit en coherentie vanuit
oogpunt cliënt én duidelijkheid rond financiering.

NRT-aanbod IJH: beslissing toegangspoort; permanente monitoring
Jongerenwelzijn.
RT-aanbod: beslissing dienst
Voorbeelden: thuisbegeleiding, MPI, diagnostiek OOC, ambulante en
mobiele begeleiding CKG, OBC, dagcentrum meerderjarigen VAPH,
crisisbegeleiding …

Ook jeugdrechter kan gelijktijdige combinatie voorstellen!

Volwassenpleegzorg: indien combinatie met VAPH-aanbod; voor
dát aanbod een PEC-ticket.
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H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (2)
Combinaties van pleegzorg (perspectiefzoekend of
perspectiefbiedend) met verblijfsaanbod
voorzieningen Jongerenwelzijn
•
•
•

Domicilie: pleeggezin
Kinderbijslag: Fonds Jongerenwelzijn; voorstel beslissing van
jeugdrechter 1/3de naar pleeggezin gaat
Kostenvergoeding voor pleeggezin
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H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (3)
Combinaties met internaatstelsel VAPH
(minderjarigen)
Internaat of semi-internaat
•
•
•
•

Domicilie: pleeggezin
Pleegezin wordt beschouwd als gewone gebruiker
Pleeggezin betaalt ouderbijdrage (max. 2/3de van kinderbijslag
bij gerechtelijke beslissing; andere situaties conform regelgeving
VAPH)
Kostenvergoeding voor pleeggezin
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H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (4)
Combinaties met thuisbegeleiding VAPH
(minder- en meerderjarigen)

- Bijdrage pleegzorger: 5 euro per huisbezoek
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H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (5)
Combinaties met residentiële voorzieningen
volwassenen (meerderjarigen)
- Tehuis werkenden, niet-werkenden, kortverblijf …
- Pleeggast betaalt gebruikersbijdrage voor voorziening
rekening houdend met zijn inkomen (deel van inkomen is
wel gewaarborgd)
- Kostenvergoeding voor pleeggezin
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H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (6)
Combinaties met dagcentrum volwassenen
(meerderjarigen)
- Pleeggast betaalt gebruikersbijdrage voor
voorziening, rekening houdend met zijn inkomen,
verminderd met hetgeen werd bijgedragen in de
kosten voor opvang in het pleeggezin
- Kostenvergoeding voor pleeggezin

WWW.JONGERENWELZIJN.BE

P 36

H2 Combinaties met hulp buiten pleegzorg (7)
Combinaties met persoonlijkeassistentiebudget (PAB)
- Indien arbeidscontract om iemand ‘in te huren’ voor
opvang (“PAB-assistent” = geen pleegzorg)
- Andere mogelijke combinaties worden nog onderzocht
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (1)
- Meer inspraak:
- Pleegzorgers zijn opvoedingsverantwoordelijken; hebben een stem bij
de toegangspoort (zie ook decreet Integrale Jeugdhulp);
- Mogelijkheid tot deelname aan participatieraad dienst;
- Belangrijke stem in partnerorganisatie;
- Betrokken bij opmaak en evaluatie handelingsplan;
- Opmerking: geen oplossing voor statuut pleegouder.

- Uniforme voorwaarden en
screeningsprocedure (attestering, herscreening)

- Uniforme ‘spelregels’ kostenvergoeding (leeftijd,
zorgzwaarte, gezinsbijslag, ev. inkomen pleeggast)

- Andere maatregelen
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (2)
Voorwaarden pleeggezinnen
!!! Voor bestands- én netwerkpleeggezinnen

1. Alle meerderjarigen uit het (kandidaat-)pleeggezin:
Uittreksel strafregister model 2 – verzoenbaarheid met
pleegzorg?
2. Voldoende draagkracht: kenmerken persoon pleegzorger,
competenties, materiële mogelijkheden, gezins- en
contextkenmerken.
Opmerking: geen limiet inzake max. aantal pleegkinderen; is aspect van draagkracht

3. Pleegzorg moet gedragen zijn door heel het gezin
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (3)
Screeningsprocedure
Attestering bij bestandspleeggezinnen
1. Selectie op basis van de 3 voorwaarden.
2. Beslissing (positief of negatief) meedelen met desgevallend profiel
pleeggezin of vermelding mogelijkheid herscreening.

3. Toetsen voorwaarden pleegkind/-gast aan profiel pleegzorger.
4. Na positieve toets: 3 criteria + respect voor ideologisch, filosofische en
godsdienstige overtuiging.

5. Gemotiveerd attest afleveren.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (4)
Screeningsprocedure
Attestering bij netwerkpleeggezinnen

1. Dienst screent binnen 6 weken na kennisname verblijf op basis van de
drie criteria.
2.Na positieve screening en respect voor ideologisch, filosofische en
godsdienstige overtuiging.
3.Gemotiveerd attest afleveren of gemotiveerde beslissing tot weigering.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (5)
Opmerking:
lopende pleegzorgsituaties lopen gewoon verder;

krijgen ‘automatisch’ een attest.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (6)
Screeningsprocedure
Intrekking attest
1. Dienst kan attest op elk moment intrekken als niet meer voldaan wordt
aan de 3 voorwaarden.
2. Na horen pleegzorger!
3. Beslissing meedelen met motivatie met vermelding mogelijkheid
herscreening.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (7)
Screeningsprocedure
Herscreening
1. Aan te vragen binnen 1 maand na ontvangst bestreden beslissing.
2. Door andere dienst voor pleegzorg (van andere provincie) – jaarlijks
wisselend rotatiesysteem.
3. Andere dienst: zo snel mogelijk herscreening + gemotiveerde
beslissing.
4. Eerste dienst neemt bij positieve beslissing de begeleiding verder op.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (8)
Screeningsprocedure
Bezwaar bij de Adviescommissie Voorzieningen voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Opmerking: regelgeving hierover in laatste fase goedkeuring

1.Tegen beslissing na herscreening die selectie of attest weigert of die
intrekking bevestigt.
2. Bezwaarschrift indienen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst
beslissing (gemotiveerd – aangetekende brief – gericht aan secretariaat
Adviescommissie).
3. Secretariaat Adviescommissie beoordeelt ontvankelijkheid.
4. Als bezwaar ontvankelijk: secretariaat bezorgt bezwaarschrift aan de 2
betrokken diensten voor pleegzorg en vraagt dossier op (binnen 15 dagen
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na ontvangst bezwaar – per aangetekend schrijven).

H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (9)
Bezwaar bij de Adviescommissie Voorzieningen voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (vervolg):
5. Diensten bezorgen dossier aan secretariaat (binnen 15 dagen).
6. Bezwaar behandeld door ‘Kamer voor welzijnsvoorzieningen’ van de
adviescommissie.

7. Kamer hoort beide diensten en indiener bezwaar op verzoek.
8. Secretariaat bezorgt advies binnen 75 dagen na ontvangst dossier aan
de diensten voor pleegzorg en aan indiener bezwaar.

9. Binnen 30 dagen na ontvangst advies of na verstrijken adviestermijn
neemt de dienst voor pleegzorg (eerste beslissing) een gemotiveerde
beslissing en deelt die mee aan indiener bezwaar.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (10)
Register weigering of intrekking attesten
1. De dienst meldt een situatie van weigering of intrekking attest
(eindbeslissing) aan Jongerenwelzijn.
Aan te geven elementen:
-Gaat het over weigering of intrekking?
-Naam pleeggezin, pleegkind/pleeggast
-Datum intrekking

2. Register wordt 10 jaar bijgehouden
3. Standpunt rond gebruik register: verder onderzocht
Zie ook stappenplan attestering op www.jongerenwelzijn.be
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (11)
Forfaitaire kostenvergoeding
- Per opvangdag! (verblijfsdag = begeleidingsdag, uitgezonderd de
ondersteunende pleegzorg).

- Parameters voor berekening: leeftijd, gezinsbijslag, eventuele eigen inkomsten,
zorgzwaarte.
- Bedragen: art 62 van het UB (van 7 tot 20,95 euro). Gekoppeld aan spilindex !
- Mogelijkheid bijkomende forfaitaire subsidie van 0,7 euro per pleegkind of
pleeggast per opvangdag omwille van ‘een aantoonbare verhoogde zorgzwaarte’
(afspraken tussen diensten!).
- Kostenvergoeding gestort door dienst voor pleegzorg aan de pleegzorgers.
- Overgangsmaatregel mogelijk voor minderjarigen met voordeel van ‘oud
systeem’ zolang ze in hetzelfde pleeggezin blijven.
- Bijdrage pleeggast met eigen inkomsten: 513 euro per maand bij inkomen van
min. 857 euro. Bijpassing bij minder inkomsten. Nooit af te staan: 344 euro.
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (12)
Bijzondere kosten
- Voor buitengewone medische of paramedische verzorging
- Gedeelte van meer dan 1000 euro

- Dossier voor te leggen aan Jongerenwelzijn
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H2 (Kandidaat-) pleegzorgers (13)
Andere maatregelen
Recht op volledige school- en studietoelage vanaf 1 jaar pleegzorg
(perspectiefbiedende): vanaf 1 september 2014

Zie www. studietoelagen.be
Voorrang in kinderopvang (inkomensgerelateerde én enkel voorschoolse)
+ laagste bijdrage (onafhankelijk van inkomen): vanaf 1 april 2014

Zie www.kindengezin.be/kinderopvang/nieuw-decreet/
/

/

www.kindengezin.bwww.kindengezin.be/kinder opvang/nieuw- decreet

Zie www.kindengezin.be/kinderopvang/nieuw-decreet/subsidies

Zakgeld en spaargeld: verantwoordelijkheid pleeggezin
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/nieuw-decreet/subsidies/
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H3 Pleegzorg en de IJH
Keuze voor pleegzorg
Participatiegedachte: ook voor
pleegzorgers
Maatregelenpakket jeugdrechter
Toegangspoort
Inzet typemodules
Crisishulpprogramma
Voortgezette hulp
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H3 Keuze voor pleegzorg (1)
Pleegzorg als eerste te overwegen zorgvorm bij
uithuisplaatsing minderjarigen
• Jeugdrechter heeft verantwoordingsplicht als hij niet kiest
voor pleegzorg (art. 46, decreet pleegzorg)
• Als principe belangrijk voor heel de integrale jeugdhulp, in
het bijzonder ook voor het team indicatiestelling en de
gemandateerde voorziening (cf. BVR IJH, art. 25 en 41).
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H3 Keuze voor pleegzorg (2)
Tussendoor: contra-indicaties pleegzorg
• Hulpverleningsgeschiedenis met frequente
overplaatsingen.
• Aanwijzingen dat het gedrag van de jongere of
volwassene gevaar kan opleveren voor het samenleven
in het pleeggezin of dat samenleven onmogelijk maakt.
• Weerstand bij cliëntsysteem nadat men goed
geïnformeerd is.
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H3 Participatiegedachte: ook voor
pleegzorgers
Participatiegedachte:
 pleegzorger als opvoedingsverantwoordelijke;
 vertaalt zich doorheen de verschillende fasen van de
jeugdhulpverlening (b.v. A-document, bemiddeling …)

~ zie decreet Integrale Jeugdhulp
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H3 Maatregelenpakket jeugdrechter
Maatregelenpakket jeugdrechter: maatregel mogelijk
voor max. 3 jaar voor - en +12jarigen. Lopende
maatregelen: lopen gewoon verder.
Bij plaatsing door jeugdrechter in verschillende
pleeggezinnen van kinderen uit één gezin: motivering
waarom ze niet in eenzelfde pleeggezin geplaatst
kunnen worden.
Lopende maatregelen: lopen gewoon verder;
maatregelen die betrekking hebben op ‘oude’ diensten
zijn vanaf 1 januari ook van toepassing op ‘nieuwe’
diensten.
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H3 De intersectorale toegangspoort
• Frequente aanmelders in het geval van pleegzorg (vermoedelijk):
MDT (ook bv. OCJ, VK), jeugdrechter, probleemgebonden RT voorziening
(v.b. CKG), dienst voor pleegzorg zelf (netwerkpleegzorg, vanuit RT
pleegzorg) …

• Beslissingsproces indicatiestellingsteam:
Is pleegzorg aangewezen + zo ja, welke typemodule pleegzorg?

• Jeugdhulpregie: goede afstemming met diensten voor pleegzorg
(ook dossiers met P-code).
Matching minderjarige-pleeggezin is verantwoordelijkheid van de diensten
voor pleegzorg zelf. Verdere afstemming: wordt nog onderzocht.
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H3 Inzet typemodules
• Voor pleegzorg kan enkel verwezen worden naar
vergunde diensten voor pleegzorg.
• Indicatiecriteria en FID-parameters.
Zie: ‘Typemodules pleegzorg. Overzicht en beschrijving van de typemodules
met inbegrip van specifieke accenten voor de pleegzorg ten aanzien van
volwassenen’

op www.jongerenwelzijn.be
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H3 Het crisishulpprogramma
• Crisisverblijfsmodule: als rechtstreeks toegankelijk aanbod
beschikbaar OF gekoppeld aan het crisishulpprogramma van de
integrale jeugdhulp.
• Keuze voor het één of voor het andere.
• Wel verwachting van maximale samenwerking met
crisishulpprogramma.

• In startfase geen verzekerd aanbod typemodule crisisverblijf
pleegzorg; eventueel op termijn verder bekijken.
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H3 Voortgezette hulp
• Enkel vanuit toegangspoort (niet van toepassing voor
jeugdrechter).
• Kan voor pleegzorg tot 21 jaar.
• Kan op ‘later’ moment, na beëindiging van hulp,
aangevraagd worden.
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H4
Verdere ondersteuning
vanuit Jongerenwelzijn
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H4 Verdere ondersteuning
Tweemaandelijks overleg met directies van diensten
voor pleegzorg.
Drie keer per jaar: uitgebreid pleegzorgoverleg waar
ook pleegzorgers, partnerorganisatie, koepels, VAPH
… vertegenwoordigd zijn.
Individueel overleg met diensten voor pleegzorg.
Monitoring:
• cijfergegevens rond inzet modules
• registratie andere indicatoren (bv. voortraject,
uitkomst) i.s.m. partnerorganisatie.
Communicatieaspecten: website, folder.
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Vragen na deze presentatie?
Roept deze presentatie nog vragen op ? Graag
bundelen per dienst en bezorgen aan:

benedikte.vandenbruel@jongerenwelzijn.be

geert.desloovere@jongerenwelzijn.be (financiële vragen)
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