Werf 1 uitbreidingsbeleid: Samenwerking tussen voorveld, brede
instap en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod.

Samenwerkingsverband Trefplaats Jeugdhulp Kempen
Vanaf dit najaar wordt onze laagdrempelige jeugdhulp ook in de Kempen structureel
versterkt. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, trekt in
totaal 15 miljoen euro uit om 15 regionale samenwerkingsverbanden op te starten die de
verbinding tussen voorveld, brede instap en rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod
(RTJ) aanzienlijk moeten versterken met het project 1Gezin1Plan.
Het doel van deze uitbreiding is om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen
en de toegang tot de RTJ hulp te verbeteren. Elke regio krijgt 1
miljoen euro om jaarlijks minimaal 200 gezinnen méér te
begeleiden & ondersteunen. Centrale opdracht is dat de regio
een zicht houdt op alle RTJ vragen in een afgebakend
werkingsgebied en dat iedere hulpvraag binnen de maand
wordt beantwoord.
Om in regio Kempen een projectvoorstel in te dienen werd samenwerkingsverband
‘Trefplaats Jeugdhulp’ (we treffen elkaar…) opgestart, met 32 organisaties en diensten uit
het welzijns- en het onderwijslandschap die willen samenwerken om Jeugdhulp beter
toegankelijk te maken. Trekker van het project is CAW De Kempen. We schreven een
projectvoorstel dat groen licht kreeg van het intersectoraal aansturingscomité in Brussel.
Een bijkomend aanbod voor direct beschikbare hulp…
Ook in onze regio kunnen de wachttijden voor heel wat RTJ modules oplopen van minimaal
enkele maanden tot zelfs verschillende jaren. Omdat ‘op een wachtlijst staan’ amper
meerwaarde biedt, zijn we de voorbije jaren op zoek gegaan naar goede praktijken en
alternatieven om gezinnen op wachtlijsten toch enigszins te kunnen helpen:
verhelderingsgesprekken, overbruggingshulp, kijken wat er in eigen kracht & netwerk kan
gebeuren, vormingsaanbod, gezamenlijk wachtlijstbheer… Iedere organisatie heeft in meer
of mindere mate alternatieven gezocht om het wachtlijstprobleem aan te pakken.
Met De Trefplaats kunnen we via deze uitbreiding explicieter
inzetten op een ruimer direct beschikbaar aanbod wanneer er
omwille van een wachttijd nog geen RTJ module kan opgestart
worden. Concreet betekent dit dat we in het najaar met de werf 1middelen een intersectoraal hulpverleningsteam opstarten om
een nieuw, bijkomend hulpaanbod voor gezinnen aan te bieden
dat in een vroeg stadium van hulpvragen kan ingezet worden: een
KRACHTWERK(T) traject. Dit hulpaanbod richt zich specifiek op (eerste) hulpvragen waarvoor
er in samenwerking met gezinnen een plan van aanpak met flexibele hulp kan opgemaakt

worden. Kan er wél een RTJ typemodule opgestart worden, dan is dit tussentijds traject niet
nodig.
Voor de inzet van de middelen werden we gevraagd een afgebakend doelgebied met ca.
250.000 inwoners uit te tekenen. Dit werden 12 gemeenten die de verbinding maken tussen
onze 4 centrumsteden Turnhout, Mol, Geel en Herentals. Met verder: Arendonk, OudTurnhout, Dessel, Balen, Meerhout, Laakdal, Herselt en Olen. Dit
werkingsgebied werd samengesteld op basis van verschillende
criteria: de gevraagde verbinding in een aaneengesloten gebied en
een vergelijking van ‘hoogste noden’ op basis van cijfers rond
kansarmoede indicatoren, taal moeder-kind, schooluitval,
werkloosheid, handicap enz. Samen wonen ruim de helft van onze
inwoners van arr. Turnhout in ons werkingsgebied (57%).
De Trefplaatspartners gaan samen de vraag voor alle RTJ hulp in dit
gebied moeten registreren in een nieuwe registratietool om samen de impact te meten van
het project en nieuwe verbeterdoelen rond de toegankelijkheid van Jeugdhulp te ontdekken.
In directe samenwerking met Trefplaats partners en het diverse RTJ aanbod…
In onze regio bieden 21 partnerorganisaties zélf erkende modules RTJ aan: VAPH (9 org.),
Jongerenwelzijn (6), CLB (2), K&G (2), CGG (1), CAW (1). Andere Trefplaats partners zijn:
Welzijnszorg Kempen en OCMW’s, organisaties voor vrijwilligerswerk, Huizen van het Kind,
Gemandateerde Voorzieningen …
Het spreekt voor zich dat elkaar leren kennen en verbinding zoeken rond ons aanbod, één
van de belangrijkste doelstellingen zijn van de Trefplaats. Maar in de eerste plaats zijn we
aan de slag gegaan met een plan om de minimale engagementen van de oproep op een
innovatieve manier aan te pakken: jaarlijks 200 gezinnen méér helpen, contact binnen de
maand, met krachtgerichte, laagdrempelige hulp i.s.m. lokale partners & eigen netwerk,
rond concrete gezinsnoden én aandacht voor alle levensgebieden, de mazen van het net
dichten en ook bij crisis en verontrusting, niet overdragen maar opvolgen, een verzekerd
aanbod begeleidingen voor onze
gemandateerde voorzieningen, een vlotte
doorstroom naar RTJ mogelijk maken…
Hiervoor willen we niet alleen
samenwerken met gekende partners in de
Jeugdhulp, maar ook met mensen,
diensten en organisaties in de nabije
omgeving rondom de gezinnen zélf: eigen
netwerk, zorgaanbieders & huisartsen,
verenigingen en diensten, Huis van het Kind, OCMW…
Want KRACHTWERK(T) !

We geloven in de kracht van gezinnen en in de kracht van professionals. Met dit bijkomend
aanbod dat ‘voorafgaand’ aan ‘meer ‘probleemgebonden’ RTJ typemodules kan aangeboden

worden, willen we gezinnen vooral proberen helpen de regie over hun leven te behouden
en nodige ondersteuning te vinden. We willen bijdragen aan het herstel van het gewone
leven en kiemen leggen voor duurzame verandering.
Voor de opstart van ons samengesteld KRACHTWERK(t) team
kiezen we voor één globaal methodisch kader en enkele
standaarden die het traject gaan vormgeven. We halen onze
eerste inspiratie uit Gezin Centraal en 1Gezin1Plan: we zijn
present, werken oplossings- en netwerkgericht (rondom een
Gezinsplan) en met de focus op de eigen beeldvorming door
het gezin. We helpen gezinnen hun sociaal en professioneel
netwerk te mobiliseren en gaan met diverse methodieken doelgericht en planmatig aan de
slag. We hopen dat gezinnen na de samenwerking versterkt zullen zijn in hun
oplossingsgerichte competenties en dat een groot deel van de gezinnen na de flexibele
samenwerking misschien géén verdere hulpvraag meer zal stellen.
Ons team bestaat uit mensen die tewerkgesteld zijn in liefst 9 verschillende organisaties,
wat ook een mooie uitdaging vormt. Maar we doen dit bewust: deze organisaties kunnen we
ook beschouwen als de ‘voornaamste dragers’ van het wachtlijstprobleem in onze regio en
dooreen deze samenwerking maken we ook gebruik van elkaars expertise & flexibel aanbod
in de trajecten.
Het grootste deel van de middelen gaat naar de inzet en opleiden van 1G1P-Gezinscoaches
die met de gezinnen aan de slag gaan. Er gaan ruim 10 vte KRACHTWERK(T) coaches aan de
slag vanuit CAW, CKG Lentekind, OVBJ’s De Waaiburg, Ter Loke en Cirkant, MFC Oosterlo
en OOOC Kruislink. Om ons aanbod te versterken met de samenwerking met burgers, is er
een partnerschap met Burgersaanzet opgestart, dit zijn 5 organisaties die werken met
vrijwilligers (EKC, Lus, ATK, Magenta en Domo). CGG De Kempen staat in voor de uitbouw
van een eerstelijnspsychologische functie en OOOC Kruislink voor diagnostiek ifv.
problematische leefsituaties. De coördinatie van het team gebeurt vanuit CAW De Kempen.

Zie ook: Wat is KRACHTWERK(T) - aanmeldingsinfo

