Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Wat is KRACHTWERK(T) ?
Aanmeldingsinfo voor professionals die de Jeugdhulp kennen
KRACHTWERK(T) is een product van Trefplaats Jeugdhulp, een regionaal samenwerkingsverband van
Jeugdhulpaanbieders die de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en de samenwerking
met brede instap en voorveld wil verbeteren in een afgelijnd werkingsgebied van 12 Kempense gemeenten
(zie onderaan). In Vlaanderen worden momenteel 15 regionale samenwerkingsverbanden met hetzelfde
doel opgestart (zie uitbreidingsbeleid Jeugdhulp werf 1). Onze Trefplaats kreeg de opdracht om met de
bijkomende middelen jaarlijks 200 (nieuwe) gezinnen te ondersteunen. Dit is een project dat met vereende
krachten, voortschrijdend inzicht en structureel beleidsoverleg wil verder timmeren aan de weg voor een
meer toegankelijke Jeugdhulp.
KRACHTWERK(T) is een nieuw hulpaanbod ‘in afwachting van of alternatief op’ de opstart van een
rechtstreeks toegankelijke module Jeugdhulp (RTJ) van één van de zes sectoren in de Integrale Jeugdhulp.
KRACHTWERK(T) gaat met gezinnen aan de slag om vanuit hun vragen, krachten en indien gewenst in
samenwerking met anderen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het moment.
Onze samenwerking wordt aangeboden vanuit een regionaal intersectoraal team van ruim 10 vte
KRACHTWERK(T)-coaches en vrijwillige coaches van Burgersaanzet (EKC, Lus, ATK, Magenta en Domo).
Bijkomend zijn er twee ondersteunende functies die tijdens het traject kunnen aangesproken worden: een
Eerstelijnspsycholoog (ELP) en een functie Diagnostiek.
Wat doen we ?
Met KRACHTWERK(T) werken we met gezinnen samen rondom concrete gezinsnoden en binnen diverse
levensgebieden, waarbij we veel zorg besteden aan het tot stand komen van een transparante
samenwerkingsrelatie en een proces voor vraagverduidelijking & beeldvorming door het gezin. Samen
werken we aan de opmaak van een helder Gezinsplan (zie schema).
Hier kunnen door het gezin andere mensen bij betrokken worden: eigen netwerk, professionele hulp- en
dienstverleners, zorgaanbieders, mensen, diensten en organisaties uit de nabije omgeving… Ook tijdens de
uitvoering van het Gezinsplan blijven we betrokken. We willen gezinnen helpen de regie over hun leven te
behouden en gepaste ondersteuning te vinden.
Een traject duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. We werken met ‘bekwame spoed’ en doen een
appel op aanwezige en aanspreekbare krachten. We hopen dat gezinnen na de samenwerking versterkt
zullen zijn in hun oplossingsgerichte competenties en dat een deel onder hen na de KRACHTWERK(T)
samenwerking mogelijk géén vraag meer heeft voor de aangemelde RTJ module.
Hoe kan er aangemeld worden ?
We werken met een telefonische permanentie van 3 x 3 uur per week (zie onderaan). Week per week wordt
in teamverband beslist hoeveel en welke trajecten kunnen opgestart worden, zodat aanmelders onmiddellijk
zicht krijgen op mogelijke opstart. We werken niet met een wachtlijst.
Zijn er (minimale) voorwaarden/criteria?
KRACHTWERK(T) vertrekt vanuit een welzijnsperspectief op jongere(n) en hun context.
- De jongere & context die worden aangemeld wonen of verblijven in het werkingsgebied.
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Er is in het gezinssysteem minimaal 1 kind (0-18) betrokken of er is een zwangerschap aan de gang.
Er is minimaal 1 gezinslid dat met KRACHTWERK(T) wil samenwerken aan het tot stand komen van
een Gezinsplan.
Conform de bepalingen uit de oproep kan een KW traject aangevraagd worden als er binnen de
maand (nog) géén RTJ-module kan opgestart worden. Kan er wél een RTJ typemodule opgestart
worden of is er een module aan de gang, dan is een KW-traject in principe niet nodig. Het is dus van
belang dit vooraf na te gaan bij één van de 20 RTJ aanbieders in onze regio. Een hulpmiddel hierbij is
het Provinciaal Info- en aanspreekpunt RTJ van Jongerenwelzijn tel. 03/614 51 50 Bereikbaar op ma di - do - vr: 9u tot 12u – Een actueel overzicht van het regionaal RTJ aanbod vind je op
https://www.infopunttrawant.be/wegwijzer.php

En wat met bestaande RTJ wachtlijsten ?
Als KRACHTWERK(T) opgestart wordt, kan het gezin ondertussen op de betreffende RTJ wachtlijst aangemeld
worden of blijven staan. Als het gezin na verloop van tijd aan de beurt is voor opstart voor de RTJ module,
kan de module worden opgestart en/of kan het KRACHTWERK(T) traject voor beperkte tijd verder lopen.
Wanneer kan niet opgestart worden ?
Er zijn globaal gezien slechts twee redenen waarbij geen aanvraag kan gebeuren:
a. Als er voor de jongere al een aanvraag gedaan is voor niet-rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp
(NRTJ), vb. residentieel, intensief…
b. KRACHTWERK(T) is géén crisishulp. Als er een inschatting is dat Crisishulp nodig is, dan kan de
aanmelder het Crisisteam -18 contacteren.
Welke gegevens zijn nodig voor een aanmelding ?
De overheid ontwikkelt een registratiesysteem voor RTJ hulpvragen dat sectoroverschrijdend door alle RTJ
organisaties dient gebruikt te worden. Het doel van deze registratie (die dus voorafgaat aan de eigen sector
registratie) is om samen de impact te meten van het project en nieuwe verbeterdoelen rond de
toegankelijkheid van Jeugdhulp te ontdekken.
In deze online 1G1P- tool registreren alle organisaties inkomende RTJ hulpvragen in 3 stappen:
Voor een KRACHTWERK(T) traject zijn de gegevens voor stap 1 en 2 nodig:
Stap 1: Persoonsgegevens jongere (+ RR nummer), gegevens aanmelder, hulpvraag (vb. RTJ
module), verwachte timing/wachtlijst. Als een consulent betrokken is vragen we vooraf af te
stemmen.
Stap 2: Er zijn twee mogelijkheden:
o Binnen de maand moet iets gebeuren vanuit de RTJ organisatie (een gesprek, wachtlijst,
vraagverduidelijking, alternatief aanbod…
o OF: is een KRACHTWERK (T) traject een valabel alternatief voor de wachttijd tot opstart RTJ
module ?
Stap 3 – na verloop van tijd & op datum:
a. opstart RTJ module en registratie binnen de sector (Binc, REGAS, GIR..)
b. uitstroom: RTJ hulp is niet meer nodig
Alvast bedankt om samen een verschil te maken !
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