


De Opdracht.

 Het bieden van onmiddellijke zorg voor ieder 

kind tussen -9 mnd en 3 jaar dat zich bevindt in 

een precaire opvoedingssituatie met verregaande 

verontrusting omwille van problemen in het gezin 

en waarbij uithuisplaatsing geïndiceerd is.



Het jonge kind: een traditie van 

samenwerken

 Initiatieven t.a.v. Kinderopvang / Limburgs Steunpunt OO / Opvoedingswinkels / 
HVHK … als voedingsbodem en ontmoetingen

 Overleg CKG’s, pleegzorg, Agentschap jongerenwelzijn (2006) recent + VK

 Monitoring(soverleg) van kinderen die verblijven in CKG’s

 Werkgroep jonge kind met bedreigde hechting (Ligant)

Sinds juni 2008 vanuit Therapeutische Projecten in de schoot van SPIL

 Observatorium (sinds eind 2011)

 Vlaams addendum bij publicatie van Femmie Juffer over kinderen in problematische 
opvoedingssituatie: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/1d974a_db91a75d1c284a19a8554af63b9e4ccb.pdf

 En nog goede praktijken … 

 Werf 2: oproep, schrijf-en stuurgroep, concept, coördinator zorggarantie (Ines 
Dirkx), engagementsverklaring, flowchart

https://docs.wixstatic.com/ugd/1d974a_db91a75d1c284a19a8554af63b9e4ccb.pdf


Partnerschap ikv Zorggarantie

 Crisishulp aan Huis Crisismeldpunt CMP

 OOOC - Kompas CIG- de Zeshoek

 Ziekenhuizen VK-Hasselt

 Kinderpsychiatrische voorzieningen Kind en Gezin

 Medische en niet medische kraamzorg Wit-Gele Kruis

 Pleegzorg Limburg CKG Molenberg + De Stap + De Hummeltjes

 ACT- Limburg OVBJ De Wiekslag + De Oever + St.Vincentius

 CAW Ons Kinderhuis + Jeugdzorgcentrum

 LIGANT – GGZ Gemandateerde voorzieningen OSD, OCJ, …



Doelgroep

 Regio: Limburg

 Leeftijd: kinderen tussen -9 maanden en 3 jaar: problemen kunnen zich ook

al prenataal/perinataal ontwikkelen/manifesteren, mogelijkheid van detectie

via ziekenhuizen of andere basisvoorzieningen

 Precaire opvoedingssituatie: multifactorieel!

 Dreigende uithuisplaatsing: thuiscontext biedt onvoldoende veiligheid met

inzet van (in)formeel netwerk, nood aan snel ingrijpen om veiligheid te

garanderen

 Minimale bereidheid: Vrijwilligheid?



Uitgangspunten

 Uithuisplaatsing = ingrijpend en mogelijk traumatiserend, daarom voldoende 
onderbouwing en objectivering!

 Streven naar:

• Kwaliteitsvol en onmiddellijk de veiligheid van het kind garanderen

• Op korte tijd (3 maanden) een stabiele lange termijn oplossing: indien mogelijk in 
de thuissituatie, indien nodig in een (netwerk)pleeggezin of in een kleine 
gezinsvervangende leefgroep in het CKG

Steeds volgens de visie van één-gezin-één-plan: krachtgericht, netwerkgericht, 
regierol bij ouders

Én met aandacht voor en afgestemd op de noden van het kind



Casusgebonden middelen

Casusgebonden middelen = voor een selecte groep

• Wanneer reguliere aanbod met capaciteitstekort kampt of niet afdoende 

kwalitatief antwoord kan bieden

• Extra mogelijkheden die flexibel en op maat kunnen worden ingezet

• Aandacht voor innovatie en vernieuwing: creatief!! 

• 3 maanden, uitzonderlijk 1 keer verlengbaar (met helft budget)

• Max 50% budget naar verblijf

Voorbeelden: amberbegeleiding, veiligheidsplanning, supervisie door een SOS-trainer, 

ambulante dagopvang, verblijf in een CKG



Huis van het kind

Huisarts

Ziekenhuis
(Niet-) medische kraamzorg

Kind en Gezin

(brede instap)

Welke stappen zet je als aanmelder?

❑ Concretiseren van de verontrusting en mate van onveiligheid

❑ Bespreekbaar maken van de zorgen met de ouders

❑ Uitzoeken regulier aanbod

• Regulier aanbod beschikbaar: hier op inzetten, met aandacht 

voor een stabiel en veilig traject. Denk ook aan Kind en Gezin!

• Geen regulier aanbod beschikbaar: aanmelden bij 

casemanager

❑ Nagaan bereidheid van de ouders om deel te nemen aan de 

zorgtafel en samen een zorgplan op te stellen 

Casemanager

Gemandateerde voorzieningen (VK, OCJ) 

Jeugdrechter en SDJ

Diensten en organisaties

binnen Jeugdhulp

Zorgmanager + hulpverlener(s)

Zorgplan

Observatorium

Intervisie, advies 

en beleidssignalen,…

ZorgtafelWerf 2 – pool 

van deskundigen

Contactgegevens

Ines Dirkx
0490 44 82 58

ines.dirkx@ckgmolenberg.be

Crisispunt -18

ACT



1. Aanmelder

Huis van het kind

Huisarts

Ziekenhuis

(Niet-) medische kraamzorg

Kind en 
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(brede 
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Gemandateerde voorzieningen 
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1. Aanmelder

Huis van het kind

Huisarts

Ziekenhuis

(Niet-) medische kraamzorg

Kind en 

Gezin

(brede 

instap)

Gemandateerde voorzieningen 

(VK, OCJ) 

Jeugdrechter en SDJ

Diensten en 

organisaties

binnen Jeugdhulp

Welke stappen zet je als aanmelder?

❑ Concretiseren van de verontrusting en onveiligheid

❑ Bespreekbaar maken van de zorgen met de ouders

❑ Uitzoeken regulier aanbod

• Regulier aanbod beschikbaar: hier op inzetten, met aandacht voor 

een stabiel en veilig traject. Denk ook aan Kind en Gezin!

• Geen regulier aanbod beschikbaar: aanmelden bij casemanager

❑ Nagaan bereidheid van de ouders om deel te nemen aan de zorgtafel en 

samen een zorgplan op te stellen 



2. Zorgtafel

Casemanager

Zorgplan

Zorgtafel

Hulpaanbod met een zorgmanager



2. Zorgtafel

Casemanager

Zorgplan

Zorgtafel

• Binnen 48u

• Gezin (+ netwerk)

• Aanmelder

• 2 deskundigen uit Werf 2 – pool

• Case-manager

Hulpaanbod met een zorgmanager



2. Zorgtafel

Casemanager

Zorgplan

Zorgtafel

• Zorgen, krachten en doelen

• Plan A, Plan B, Plan C

• Bodemeisen

Hulpaanbod met een zorgmanager



3. Uitvoering zorgplan

Casemanager

Zorgplan

Zorgtafel

Hulpaanbod met een zorgmanager

Observatorium

Intervisie, advies 

en beleidssignalen,…

Crisispunt -18

ACT



3. Uitvoering zorgplan

 Opstart hulpverlening

 Communicatie met zorgmanager

 Evaluatie: elke 6 weken

 Termijn: 3 + 3 maanden



4. De praktijk

 60 aanmeldingen

 31 zorgtafels

 16 keer inzet van budget: amberbegeleiding, veiligheidsplanning, 

contextbegeleiding, ambulante opvang,…

 15 keer reguliere opstart: combinatie modules CKG, Pleegzorg, Crisishulp, 

volwassenhulpverlening/…



Vragen????

Ines Dirkx

Case-manager Werf 2 “Zorggarantie voor het jonge kind”

0490 / 44 82 58


