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1 Administratieve gegevens 

a. Naam van het netwerk: RADAR 
 

b. Website van het netwerk: https://www.radar.be/ 
 

c. Voornaam en naam van de persoon (of personen) die instaat (instaan) voor de netwerkcoördinatie: 
                Toon Langeraert 

          Adres: Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen 
          GSM/Tel: 0474 03 98 72 
          E-mail: toon.langeraert@overlegplatformgg.be  

 
d. Aantal uren per week per persoon voor de functie netwerkcoördinatie: 1 VTE = 38 u. 

 
e. Datum van indiensttreding per persoon voor de functie netwerkcoördinatie: 01/07/2015 

2 Werking van het netwerk 

2.1 De netwerkcoördinatie 

 

2.1.1 Omschrijf de rol van de netwerkcoördinatie op basis van het mandaat van het 

netwerkcomité. 

 
De netwerkcoördinatie faciliteert, creëert en beheert het operationeel netwerk geestelijke 
gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. Dit houdt m.b.t. de geestelijke gezondheid 
van alle kinderen, jongeren en hun context volgende zaken in: 

● informeren van partners over het bestaan, het functioneren en de ontwikkeling van het 
netwerk. 

● inventariseren van bestaande relevante partners en projecten, hun aanbod, de wijze 
waarop er wordt samengewerkt. Updaten van deze informatie en kennis van regelgeving.  

● afstemming en samenwerking stimuleren en realiseren tussen actoren, diensten, 
organisaties, samenwerkingsverbanden, netwerken (volwassenen),  ... 

● afstemmen met de regionale overlegstructuren integrale jeugdhulp en met andere 
beleids- en samenwerkingsinitiatieven in de verschillende gemeenschappen en gewesten 

● ontmoeten van medewerkers, directies, ... van al deze partners, projecten, ... 
● faciliteren van processen naar en komen tot effectieve besluitvorming in 

werkgroepen/procesgroepen, netwerkcomité en netwerkforum. 
● realiseren van inspraak en empowerment van kinderen, jongeren en hun context in de 

verschillende niveaus van het netwerk 

mailto:toon.langeraert@overlegplatformgg.be
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● concretiseren en operationaliseren van programma’s o.b.v. minimale 
activiteitenprogramma’s 

● initiëren van innovatieve en doeltreffende strategische keuzes en acties 
● participeren aan coaching/intervisie en vergaderingen georganiseerd door de FOD 

Volksgezondheid 
● is verantwoordelijk voor de organisatie en de coördinatie van overleg binnen het netwerk  

 
Verslagen van het Netwerkcomité staan hier online ter inzage. 

2.1.2 Beschrijf in detail een doorsnee werkweek van de netwerkcoördinatie. Doe dit 

afzonderlijk voor elke persoon indien de coördinatie door meer dan één persoon 

wordt ingevuld. Behandel elke weekdag van maandag tot vrijdag. Vermeld voor 

elke dag, voor elk blok van 120 minuten, in detail de activiteiten van de 

netwerkcoördinatie. Geef uitleg waar nodig zodat duidelijk wordt waarom en op 

basis van welke doelstellingen de activiteiten worden uitgevoerd. 

Noot: onderstaande voorbeelden zijn louter exemplarisch. Geen enkele week is ‘doorsnee’; elke 
week ziet er anders uit.  
 
Maandag 

● 8u-9u15  
Laatste voorbereidingen treffen met de twee stafmedewerkers RADAR  i.f.v. ICC 

● 9u15-11u15  
Voorzitten ICC (inhoudelijk coördinatie comité): overleg met de ondersteuners, 
coördinatoren, netwerkpsychiaters, trajectcoördinatie en stafmedewerkers verbonden 
aan alle RADAR-programma’s (inclusief programma netwerk). Doel: opvolging en 
bijsturing van programma- en netwerkgerelateerde aangelegenheden, geïnitieerd door 
medewerkers/teams, werkgroepen, procesgroepen, netwerkcomité, netwerkforum en 
specifieke netwerkpartners.  

● 11u15-12u30 
Behandelen van individuele vragen van ICC-leden, telefoons beantwoorden en mails 
verwerken. 

• 13u30-16u30 
Deelname aan werkgroep met delegatie van netwerkcomité i.k.v. opmaak 
kaderdocumenten. Afwerken documenten en verspreiden van gemaakte afspraken.  

● 19u-21u30 
Deelname aan avondvergadering  (bv. beleidscomité IBE Oost- en West-Vlaanderen, 
algemene vergadering pleegzorg, regionaal zorgplatform, ELZ, LOK, enz.).  
 

Dinsdag 
● 9u30-11u30  

Voorzitten stuurgroep ervaringsdelen, innovatief project van RADAR, in Overkop: 
opvolging, bijsturing en planning van project van jongeren (14-25) over delen van 
ervaringen rond geestelijke gezondheid.  

https://overlegplatformgg.sharepoint.com/:f:/g/netwerken/Radar/EnreG58iE4JOi1C1uiE5c0YBZn5PrWNJSb0ZKlwRXS2cgg?e=a71546
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● 11u30-12u30 
Aansluitend overleg met voorzitter werkgroep participatie van het IROJ over mogelijke 
financiële bijdrage bij aankoop ‘grabbelbox participatieve basishouding’ en afstemming 
i.k.v. strategische keuzes voor werkgroep participatie. 

● 13u30-15u30 
Afstemmingsoverleg met andere netwerken/samenwerkingsverbanden/specifieke 
partners bv. netwerkcoördinatoren GG Oost-Vlaanderen, ondersteuner van het IROJ, 
1G1P, ACT, … i.k.v. opvolging van besluiten en gemaakte afspraken en het plannen en 
voorbereiden van agenda’s en strategische keuzes in de respectievelijke  overlegfora.  

● 15u30-17u30  
Berichten beantwoorden/versturen, telefoons plegen, mails beantwoorden/versturen 
 

Woensdag  
● 8u30-11u30 

Participeren aan netwerkcomité, procesgroep care/ondersteuningsteam of 
crosslink/connect o.l.v. voorzitter(s). Procesgroepen hebben duidelijk programma-
gerelateerde doelstellingen binnen jaaractieplannen en voeren beleidsvoorbereidend 
werk uit t.a.v. netwerkcomité of netwerkforum. Het netwerkcomité heeft meer globale 
netwerkgerelateerde doelstellingen binnen haar strategisch plan. Deze doelstellingen 
kunnen dus (in beperkte mate) ook gelinkt zijn aan programma’s. Rol van 
netwerkcoördinatie in deze overleggen: informeren en toelichten/geven van 
presentaties, methodiek i.f.v. bespreking voorbereiden/uitvoeren, voorstellen van besluit 
formuleren, beslissingen faciliteren. Opmaak en versturen van verslag wordt vanaf 2020 
in deze grotendeels opgenomen door stafmedewerkers. 

● 11u30-12u30 
Nabespreking met partners, bilaterale afspraken vastleggen, praktische taken uitvoeren, 
afspraken met voorzitters en stafmedewerkers concretiseren, … 

• 13u00-14u00 
Berichten beantwoorden/versturen, telefoons plegen, mails beantwoorden/versturen, 
....  

● 14u00-17u00 
‘Externe’ netwerking (studiedag/intervisie, netwerkmoment RADAR of andere 
samenwerkingsverbanden/netwerken, federaal of Vlaams overleg GGKJ, …).   
 

Donderdag  

• 8u30-11u00 
Overleg met stafmedewerkers, voorzitter netwerkcomité, netwerkpsychiater en 
regiocoördinator Vlaams overlegplatform GG Oost-Vlaanderen i.f.v. opvolging 
operationele en strategische acties in het netwerk en de voorbereiding van agenda’s van 
diverse overlegorganen.  

● 11u00-12u30 
Overleg met netwerkpromotor i.k.v communicatie over juridische en financiële afspraken 
met partner-werkgevers, begroting, afrekening, ...  

● 13u00-15u00 
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Deelname aan teamvergadering crosslink met netwerkpsychiater en regiocoördinator 
overlegplatform (of andere medewerkers uit de teams/het middenkader, directies, ...) 
i.f.v. competentieversterkend werken rond GG in Oost-Vlaanderen, de oriëntatiefunctie 
van het netwerkpunt, consult en advies, helderheid en laagdrempeligheid van het GG-
aanbod, samenwerking met eerstelijnszones, enz.   

● 15u00-17u00 
Overleg rond zorgtoeleiding in de schoot van de werkgroep zorgcontinuïteit (COMGGKJ). 
Verder uitwerken van kadertekst, maken van afspraken, leggen van contacten, ...).  
 

Vrijdag 
● 8u30-12u00 

Deelname aan IROJ, werkgroep IROJ/RADAR, … 
● 12u30-14u00 

Berichten beantwoorden/versturen, telefoons plegen, mails beantwoorden/versturen, 
....  

● 14u00-16u00 
Overleg Intersectorale Zorgnetwerken, externe netwerking (cfr. supra), … 

● 16u00-17u30 
Berichten beantwoorden/versturen, telefoons plegen, mails beantwoorden/versturen, 
....  

 

2.1.3 Wat zijn momenteel de belemmerende en faciliterende factoren voor de 

coördinatiefunctie binnen het netwerk? 

Faciliterend:  
● de zeer voelbare ondersteuning van twee stafmedewerkers. 
● het werken met voorzitters voor de diverse overlegfora in ons bestuursmodel.  
● zeer groot engagement en dito constructieve houding op micro-, meso- en macroniveau 

van een heel breed veld aan partners. Partners (inclusief medewerkers/vrijwilligers uit 
alle sectoren en partner-werkgevers) die op diverse manieren zeer veel 
verantwoordelijkheid opnemen.  

● de zeer goede samenwerking met en ondersteuning van de leden van de verschillende 
teams, de netwerkpsychiaters, de trajectcoördinatie, de aanspreekpunten, 
ondersteuners, coördinatoren van de programma’s, de leden (inclusief voorzitters) van 
werkgroepen, procesgroepen, netwerkcomité/netwerkforum. 

● de zeer goede samenwerking met en ondersteuning van de coördinatoren en actoren 
uit andere netwerken en samenwerkingsverbanden (minderjarigen, inclusief integrale 
jeugdhulp, én volwassenen; binnen én buiten Oost-Vlaanderen).  

● vlotte toegankelijkheid van de medewerkers van de federale en Vlaamse administraties.  
● de extra financiële ruimte die door het netwerk gecreëerd werd dankzij een zeer goede 

samenwerking tussen netwerkgerichte partner-werkgevers binnen een duidelijk 
afsprakenkader en met een groot vertrouwen in de twee netwerkcontractanten en de  
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netwerkpromotor. Deze ruimte stelde het netwerkcomité RADAR in de mogelijkheid om 
nieuwe keuzes te maken die op haar beurt motiverend en faciliterend werken.    
 

Belemmerend:  
● het ontbreken van een overkoepelend operationeel (!) HRM-beleid voor ter beschikking 

gestelde medewerkers (verbonden aan programma’s) kan ertoe leiden dat er veel 
kostbare tijd en energie verloren gaat in een uiterst kleine minderheid van medewerkers.  

● Het ontbreken van een daadkrachtig beleid dat een toereikend aanbod van kinder- en 
jeugdpsychiaters over provinciegrenzen heen faciliteert. 

● het ontbreken van een overzichtelijke, gedetailleerde en gezamenlijke weergave van 
gelieerde  ‘netwerkstructuren’ kan ertoe leiden dat er rolverwarring optreedt en de 
gewenste informatiedoorstroom niet sluitend is.  

● de soms uiteenlopende uitwerkingen van de diverse programma’s (onder eenzelfde 
noemer) en de verschillende keuzes die netwerkcomités GGKJ maken, en die een 
daadkrachtig globaal en geïntegreerd beleid soms bemoeilijken.   

● de verschillende regio-afbakeningen en structuren (en dito naamgevingen) die 
gehanteerd worden voor de netwerken GG kinderen en jongeren enerzijds en 
volwassenen anderzijds.  

● de diverse (nieuwe) initiatieven vanuit verschillende overheden, administraties of 
agentschappen. Deze lijken bij lanceringsfase niet altijd goed afgestemd op elkaar te zijn.   

● participatie van kinderen, jongeren en hun context op diverse niveaus in het netwerk is 
te beperkt en zorgt er ook voor dat de realiteit en het perspectief van ‘de cliënt’ 
onvoldoende rechtstreeks kan beleefd worden. Dit leidt ertoe dat deze realiteiten en 
perspectieven onvoldoende geïntegreerd worden, o.a. in het werk van de 
netwerkcoördinatie. 
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2.1.4 Indien de netwerkcoördinatie door meerdere personen wordt ingevuld, omschrijf 

dan de samenwerking tussen deze personen. Is er een specifieke taakverdeling? Zo 

ja, dewelke? Zo nee, leg uit. 

Het netwerkcomité RADAR nam in september 2019 de beslissing om de netwerkcoördinatie door 
1 VTE netwerkcoördinator te laten uitvoeren die in haar taken ondersteund wordt door twee 
halftijdse stafmedewerkers. Hun onderlinge taakverdeling wordt als volgt gevisualiseerd: 
 
 

 
 
 

2.1.5 Met welke andere coördinatiefuncties werkt de netwerkcoördinatie samen voor de 

ontwikkeling van het netwerk en een globaal en geïntegreerd 

hulpverleningsaanbod binnen het werkingsgebied van het netwerk? 

● Netwerkcoördinatoren GG ADS, Het PAKT en netwerk zorgtraject geïnterneerde personen 
● Regiocoördinator Oost-Vlaanderen van het Vlaams Overlegplatform GG 
● Coördinatoren van individuele partners uit alle sectoren 
● Ondersteuner van het IROJ, coördinatoren in diverse werven integrale jeugdhulp, … 
● Programmacoördinatoren, trajectcoördinatie, … 
● Coördinatoren van collega-netwerken kinderen, jongeren en volwassenen zijn tevens 

onontbeerlijk voor een goede ontwikkeling van ‘het eigen netwerk’.  
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2.2 De netwerkpsychiater(s) 

 

2.2.1 Omschrijf de rol van de netwerkpsychiater(s) op basis van het mandaat van het 

netwerkcomité. 

De netwerkpsychiaters hebben in de eerste plaats een klinische functie waarbij overleg en 
supervisie van en samen met andere medewerkers van de programma’s voorop staan. Zij 
bespreken en overlopen de (indicaties en) aanmeldingen, zijn betrokken bij de bespreking van de 
zorgtrajecten en nemen deel aan de teamvergaderingen in functie van hun beschikbare tijd. 
Rechtstreeks patiëntencontact is ook mogelijk maar varieert volgens de programma’s. 

 

2.2.2 Beschrijf in detail een doorsnee werkweek van de netwerkpsychiater. Doe dit 

afzonderlijk voor elke persoon indien de functie door meer dan één persoon wordt 

ingevuld. Behandel elke weekdag van maandag tot vrijdag. Vermeld voor elke 

dag, voor elk blok van 120 minuten, in detail de activiteiten van de 

netwerkpsychiater. Geef uitleg waar nodig zodat duidelijk wordt waarom en op 

basis van welke doelstellingen de activiteiten worden uitgevoerd. 

Dr. Nathalie Raes, voornamelijk verbonden aan het programma CARE (6u/week).  

 Maandag Dinsdag woensdag donderdag Vrijdag  

Flexibel in de loop van de week nog minstens 2h voor RADAR vergaderingen, rechtstreeks 
cliënt contact of bespreking. 

VM 1      

VM 2      

NM 1    Teamvergadering 
CARE 

 

NM 2    Aanmeldteam of 
Casusbespreking 
CARE 
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Dr.  Maarten De Meulenaere is voornamelijk verbonden aan het “Hulpprogramma 
gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven” (14 u/week, 
eventueel aangevuld met psychiater uren op nomenclatuur). (14h) 

 Maandag Dinsdag woensdag donderdag Vrijdag  

VM 
1 

Vergadering 
Netwerk (ICC, 
procesgroep, 
stuurgroep,…) 

Multidisciplinair 
overleg + 
evaluatie patiënt 
(in GI De Zande 
Beernem) 

Teamvergadering 
Ondersteuningsteam 

Multidisciplinair 
overleg + 
evaluatie 
patiënt (in GI De 
Zande 
Ruiselede/ 
Wingene) 

 

VM 
2 

Casusbespreking 
Ondersteuningsteam 

  Casusbespreking 
Ondersteuningsteam/ 
Afstemming 
coördinatoren 
Ondersteuningsteam 

Multidisciplinair 
overleg + 
evaluatie 
patiënt (in GI De 
Zande R/W) 

 

NM 
1 

Voorbereiding 
multidisciplinair 
overleg GI De Zande 

    Evaluatie 
patiënt (in GI De 
ZandeR/W) 

 

NM 
2 

Administratie     Evaluatie 
patiënt (in GI De 
Zande R/W) 

 

 

 

 

Dr. Eric Schoentjes, voornamelijk verbonden aan de programma’s CRISIS-CARE-CROSSLINK-
Trajectcoördinatie en vertegenwoordiging binnen Netwerkcomité (32u/week).  

 Maandag Dinsdag woensdag donderdag Vrijdag  
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VM 
1 

Teamvergadering 
Mobiele crisis UZ 
Gent 

Trajectcoördinatie Vergadering 
Netwerk 
(procesgroepen 
ed. 

  Regionaal 
Crisisoverleg 

VM 
2 

Evaluatie patiënt Evaluatie patiënt Vergaderingen 
Netwerk 
(procesgroepen 
ed.) 

  Evaluatie 
patiënt 

NM 
1 

Vergadering 
Netwerk (CARE, 
NWC, ICC ed.) 

Evaluatie patiënt   Vergadering 
Netwerk 
(CROSSLINK 
ea) 

Evaluatie 
patiënt 

NM 
2 

Vergadering 
Netwerk (CARE, 
NWC, ICC ed.) 

Evaluatie patiënt   Evaluatie 
patiënt 

Administratie 
Netwerk 

 

 

2.2.3 Wat zijn momenteel de belemmerende en faciliterende factoren voor de functie 

van de netwerkpsychiater binnen het netwerk? 

 
De goede samenwerking met de leden van de verschillende teams en de goede afstemming met 
de netwerkcoördinatie en de coördinatoren van de programma’s zijn duidelijke faciliterende 
aspecten. Het vinden van een netwerkpsychiater om het vertrek van Dr. Sara Van de Winkel te 
compenseren heeft voorlopig nog geen succes gekend. Haar taken binnen het CARE-team 
worden waargenomen door Dr. Raes en Dr. Schoentjes. 

 

2.2.4 Indien de functie van netwerkpsychiater door meerdere personen wordt ingevuld, 

omschrijf dan de samenwerking tussen deze personen. Is er een specifieke 

taakverdeling? Zo ja, dewelke? Zo nee, leg uit. 
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De samenwerking bestaat voornamelijk uit een duidelijke taakverdeling over de verschillende 
programma’s (zie overzicht hoger). Er is structureel overleg tussen de netwerkpsychiaters en ook 
gezamenlijke deelname aan de ICC vergadering. 

 

2.2.5 Beschrijf uitvoerig de samenwerking tussen de netwerkpsychiater(s) en de 

netwerkcoördinatie voor de ontwikkeling van het netwerk en een globaal en 

geïntegreerd hulpverleningsaanbod binnen het werkingsgebied van het netwerk. 

 
Dr. Eric Schoentjes is als vertegenwoordiger van de medewerkers met een klinische opdracht 
(dus ook de netwerkpsychiaters) aanwezig op het Netwerkcomité. Er is een sterke afstemming 
tussen de netwerkcoördinatie en Dr. Schoentjes. Regelmatig overleg ter voorbereiding van 
vergaderingen en opvolgen van genomen beslissingen is voorzien. Hierbij is er zowel aandacht 
voor de verdere operationele taken van de netwerkprogramma’s als betrokkenheid bij het 
opstellen en uitvoeren van het beleidsplan van RADAR. Alle netwerkpsychiaters nemen deel aan 
de ICC vergaderingen waar zowel operationele als strategische onderwerpen worden besproken. 

 

2.2.6 Omschrijf in detail de samenwerking tussen de functie van de netwerkpsychiater 

en andere artsen en/of (kinder)psychiaters 

 
De samenwerking tussen de netwerkpsychiaters en andere artsen of (kinder)psychiaters situeert 
zich op 2 niveaus. Op het gebied van rechtstreekse patiëntenzorg is dit vergelijkbaar met de 
samenwerking tussen artsen (of andere zorgberoepen) wanneer deze gezamenlijk betrokken zijn 
bij het zorgtraject van een kind/jongere en zijn gezin, waarbij overleg, afstemming en gedeelde 
verantwoordelijkheid voorop staan. Op beleidsmatig niveau trachten de netwerkpsychiaters het 
contact met collega artsen, kinder- en jeugdpsychiaters en volwassenen psychiaters te 
versterken door het organiseren van jaarlijks ontmoetingen waarbij informatie over het netwerk 
en zijn programma’s worden gedeeld en aan de hand van casuïstiek de verdere (potentiële) 
samenwerking wordt besproken. 

 

2.3 Algemeen functioneren 
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2.3.1 Bestaat er binnen het netwerk een gemandateerde groep die een opvolgende rol 

heeft en die het netwerkcomité en de netwerkcoördinatie dagelijks praktisch 

ondersteunt? Zo ja, beschrijf de samenstelling en concrete werkwijze van die 

groep. Zo nee, op welke manier en door wie wordt de dagelijkse werking van het 

netwerk opgevolgd? 

Neen, er is geen groep die hiervoor officieel gemandateerd is. De dagelijkse werking van het 
netwerk wordt opgevolgd door Raf Opstaele, voorzitter van het netwerkcomité en netwerkforum 
RADAR, Carine Eeckhout, regiocoördinator Vlaams overlegplatform GG Oost-Vlaanderen, Dr. Eric 
Schoentjes, netwerkpsychiater RADAR, Liesl Vereecke en Thomas De Veirman, stafmedewerkers 
RADAR, en Toon Langeraert, netwerkcoördinatie RADAR. Zij plegen ongeveer maandelijks 
overleg, ter opvolging en voorbereiding van netwerkcomité en netwerkforum en i.f.v. de 
dagelijkse werking.  
 
 

2.3.2 Geef bondig een voorbeeld van een reëel conflict tussen twee of meerdere 

netwerkpartners. Hoe wordt dit opgelost? Welke procedures worden gehanteerd? 

Waar zijn die procedures terug te vinden? Hoe kunnen partners die procedures 

raadplegen? 

De procedure is terug te vinden in de netwerkovereenkomst op de website van RADAR 
(https://www.radar.be/site/assets/files/1785/netwerkovereenkomst_radar_201805.pdf) onder 
artikel 9 p.11-12. Deze procedure is nooit in werking getreden want een conflict tussen twee of 
meerdere netwerkpartners heeft zich nooit voorgedaan.  
 

2.3.3 Welke partners zijn in 2018 en 2019 toegetreden tot het netwerk? Geef concreet 

de gevolgde toetredingsprocedure weer. Waar is die procedure terug te vinden? 

Hoe kunnen partners die procedure raadplegen? Hoe kunnen niet-partners die 

procedure raadplegen? 

Er zijn geen nieuwe partners toegetreden. De procedure is terug te vinden in de 
netwerkovereenkomst op de website van RADAR 
(https://www.radar.be/site/assets/files/1785/netwerkovereenkomst_radar_201805.pdf) onder 
artikel 8 p.11.  

https://www.radar.be/site/assets/files/1785/netwerkovereenkomst_radar_201805.pdf
https://www.radar.be/site/assets/files/1785/netwerkovereenkomst_radar_201805.pdf
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2.3.4 Geef concreet de te volgen procedure weer om het netwerk te verlaten. Waar is 

die procedure terug te vinden? Hoe kunnen partners die procedure raadplegen? 

Wanneer werd ze toegepast in de periode 2016 – 2019 en op welke ex-partners? 

Er zijn geen nieuwe partners uitgetreden. De procedure is terug te vinden in de 
netwerkovereenkomst op de website van RADAR 
(https://www.radar.be/site/assets/files/1785/netwerkovereenkomst_radar_201805.pdf) onder 
artikel 8 p.11.  

 

2.3.5 De netwerkcoördinatie heeft een beleidsmatige rol en opdracht voor wat betreft 

het faciliteren en coördineren van de globale ontwikkeling en het functioneren van 

het netwerk. Maar welke persoon of personen zijn binnen het netwerk 

verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de ter beschikking gestelde 

medewerkers? Beschrijf ook hun takenpakket en de manier waarop ze 

samenwerken. 

 
Per programma zijn één of meerdere medewerkers aangesteld die samen met 
verantwoordelijken bij de respectievelijke partner-werkgevers instaan voor de operationele 
aansturing van de ter beschikking gestelde medewerkers. Deze afspraken verschillen per 
programma. Op dit moment worden de bestaande functieomschrijvingen van alle functies 
geüpdatet.   

 

2.3.6 Beschrijf de manier waarop het netwerk en de betrokken werkgevers van ter 

beschikking gestelde medewerkers praktische afspraken hebben gemaakt inzake: 

 
Verlof- en ziekteregeling 
Voor alle programma’s, de betrokken medewerkers en de partner-werkgevers, geldt de afspraak 
dat verlof- en ziekteregeling alsook afspraken omtrent moederschapsbescherming deze zijn die 
elke werknemer met zijn/haar eigen werkgever heeft.  
Voor elk programma zijn duidelijke afspraken gemaakt tot wie medewerkers zich bijgevolg 
richten en welke administratieve verplichtingen moeten uitgevoerd worden voor verlof en in 
geval van ziekte. Het spreekt voor zich dat de respectievelijke partner-werkgevers in elk van de 
programma’s een belangrijke rol vervullen in het behouden van het overzicht in deze (met o.a. 
het mee bewaken van een correcte registratie) en het goedkeuren van verloven.  Partner-
werkgevers hebben daarbij per programma afspraken gemaakt over de specifieke rol van 
ondersteuners of coördinatoren.  
Binnen elk programma garandeert men permanentie voor aanmeldingen. Op vlak van 
interventies levert elke partner-werkgever maximale inspanningen om de beschikbaarheid van 

https://www.radar.be/site/assets/files/1785/netwerkovereenkomst_radar_201805.pdf
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medewerkers te garanderen en wordt  er bij plotse, ernstige en tijdelijke personeelsproblemen 
via onderlinge solidariteit tussen partner-werkgevers bekeken wie waar kan bijspringen.  

 

 
Vormingen 
Inhoudelijk: (team)coördinatoren bevragen jaarlijks de vormingsnoden van alle medewerkers. 
Op basis van deze bevraging worden er teamvormingen, intervisies en individuele vormingen 
ingepland. Dit wordt bijgehouden in een globaal vormingsplan waar eveneens de vormingen 
georganiseerd door de FOD Volksgezondheid zijn in opgenomen.   
 

Organisatorisch: wanneer er een teamvorming voor RADAR georganiseerd wordt kan er gratis 
beroep gedaan worden op de locaties van de partners. In de teams zijn afspraken gemaakt over 
de wijze waarop de bekomen kennis, inzichten en vaardigheden kunnen gedeeld worden met 
collega’s.   
 
Financieel: 

● Vormingen op teamniveau worden gefinancierd vanuit het flexibel vormingsbudget van 
de FOD en 10% van het flexibel budget van Crosslink. De programma’s kunnen een 
aanvraag tot teamvorming indienen bij de coördinator van Crosslink, die na overleg met 
netwerkcoördinatie mogelijke goedkeuring geeft. Dit beheer van de teambudgetten 
wordt vanaf 2020 door een stafmedewerker gedaan, waarbij de budgetten op basis van 
een vooraf vastgelegde verdeelsleutel over de programma’s verdeeld worden. 

● Individuele vormingskosten voor 2018 en 2019 kunnen door de partner-werkgevers niet 
in de werkingskosten RADAR opgenomen worden en zijn bijgevolg ten laste van de 
partner-werkgever zelf. Er bestaan per partner-werkgever of per programma afspraken  
over wat medewerkers hierover mogen verwachten.  

● Er werd in 2019 de afspraak gemaakt dat er per werknemer 300€ / VTE aan individueel 
vormingsbudget vrijgemaakt wordt om aan individuele vormingsnoden maximaal 
tegemoet te komen. Dit budget wordt vanaf 2020 vrijgemaakt uit de eigen financiële 
reserve van RADAR en kan na overleg met de teamcoördinator ingezet worden. 

● Hiernaast kunnen medewerkers van RADAR (in gelimiteerd aantal per team) gratis 
deelnemen aan open vormingen en intervisies die door RADAR Crosslink georganiseerd 
worden. 
 

Sommige programma’s hebben een opdracht tot deskundigheidsbevordering. Deze 
deskundigheidsbevordering wordt o.a. gerealiseerd door het aanbieden van brede vorming en 
intervisie of vorming op maat. Dit verloopt steeds in maximale afstemming met hun collega’s, 
lijnverantwoordelijke en werkgever. De lijnverantwoordelijken zorgen voor maximale 
transparante communicatie hierover via het ICC.   

Onkosten en transport 
Onkosten en transport worden doorgegeven conform de interne afspraken per partner-
werkgever. De verschillen in verzekeringen tussen de partner-werkgevers worden door de 
medewerkers die deel uitmaken van eenzelfde team aangehaald als een knelpunt.  
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Evaluatie 
Evaluatie situeert zich binnen de HRM-kadertekst die door het netwerkcomité van RADAR in 2019 
is uitgewerkt en die momenteel verder verfijnd wordt. Deze kadertekst behandelt 4 HRM-
aspecten: coaching, ontwikkelingsgesprekken, evaluatiegesprekken en correctiegesprekken en 
stipuleert de verantwoordelijkheden van medewerkers, lijnverantwoordelijken en werkgevers. 
We voegen deze tekst als bijlage 1 toe. De bepalingen in de kadertekst worden in 2020 
geconcretiseerd en operationeel gemaakt. Voor de periode 2018 en 2019 is het zo dat er per 
programma afspraken zijn gemaakt in het licht van de opvolging van medewerkers waarbij de 
werkgever minstens de finale verantwoordelijkheid draagt voor de evaluatie van haar 
medewerkers. Voor bepaalde programma’s (bv. care) bestonden er bij aanvang duidelijke 
afspraken met de werkgevers onder impuls van de coördinator i.k.v. een concreet HRM-beleid 
voor het team.  
 

Conflictoplossing in teams bestaande uit meerdere ter beschikking gestelde personen van één 
of meerdere werkgevers 
Vanuit alle programma’s wordt ernaar gestreefd dat collega’s over een conflict onderling met 
elkaar in gesprek gaan. De praktijk leert ons dat dit in de meeste gevallen effectief wordt 
toegepast, wat ook de beste resultaten oplevert. In een aantal gevallen hebben we moeten 
vaststellen dat het onderling in gesprek gaan over een conflict (na verloop van tijd) geen 
evidentie (meer) bleek te zijn. In een beperkt aantal gevallen dreigen conflicten uit te deinen en 
een negatieve invloed te hebben op meerdere personen binnen netwerk RADAR. De specificiteit 
van het werken in een netwerk zorgt ervoor dat het niet evident is uit te klaren wie wanneer 
welke verantwoordelijkheid wil, kan, mag of moet opnemen. We hopen enerzijds dat het 
concretiseren van het kaderdocument HRM gepaste antwoorden zal bieden, en anderzijds dat 
partner-werkgevers, gesteund door relevante actoren, snel en doeltreffend ondersteuning 
kunnen bieden of maatregelen kunnen nemen.  
 

2.3.7 Hoe werden deze afspraken vastgelegd? Hoe kunnen ze worden geraadpleegd? 

Geef ze. 

 
De partner-werkgevers beroepen zich op de netwerkovereenkomst die terug te vinden is op de 
website van RADAR. Daarnaast hebben de partner-werkgevers een omvattend afsprakenkader 
dat halfjaarlijks wordt gecorrigeerd en aangevuld. Zo werd het HRM-kader in 2019 aan dit 
document toegevoegd. In 2020 plannen we dit HRM-kader en haar concretisering verder te 
expliciteren en in het omvattend afsprakenkader voor partner-werkgevers en hun medewerkers 
op te nemen. Voor specifieke programma’s kunnen specifieke afspraken gemaakt worden tussen 
betrokken partner-werkgevers. Deze afspraken zijn terug te vinden in de respectievelijke 
verslagen.  
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2.3.8 Bestaat er binnen het netwerk een gemandateerde groep die een 

boekhoudkundige rol heeft en die het netwerkcomité en de netwerkcoördinatie 

praktisch ondersteunt? Zo ja, beschrijf de samenstelling en concrete werkwijze van 

die groep. Zo nee, op welke manier en door wie wordt de budgettaire huishouding 

van het netwerk opgevolgd? 

De netwerkpromotor, het Vlaams Overlegplatform GG,  vervult deze rol. Het overlegplatform 
wordt in deze tevens bijgestaan door een boekhoudkundig kantoor. Concreet voor RADAR wordt 
dit werk in hoofdzaak door Tania Leys verricht, i.s.m. een administratief medewerker van het 
overlegplatform, de regiocoördinator en de netwerkcoördinator. Er wordt op frequente 
tijdstippen overleg gepleegd i.k.v. de opvolging van de boekhouding. Er zijn afspraken gemaakt 
met de voorzitter van RADAR die zijn goedkeuring moet geven indien er verrichtingen gebeuren 
voor grotere bedragen (boven de 5000 euro).   
 
 

3 Strategie van het netwerk 

3.1 Inventaris van het hulpverleningsaanbod 

 

3.1.1 Beschrijf de wijze waarop de inventaris van het beschikbare hulpverleningsaanbod 

binnen het werkingsgebied van het netwerk wordt samengesteld en up-to-date 

gehouden.  

Netwerk RADAR heeft ervoor gekozen om volop in te zetten op de sociale kaart 
www.desocialekaart.be  
Concreet werd in 2018, in afstemming met medewerkers binnen de sector onderwijs en de 
afdeling continuïteit en toegang van Jongerenwelzijn besloten een gezamenlijk overleg in te 
plannen met medewerkers van “de (Oost-)Vlaamse sociale kaart”. Dit met als doel de krachten 
te bundelen en te bekijken hoe we, vanuit de verschillende sectoren “de sociale kaart” kunnen 
verfijnen en toegankelijker maken voor medewerkers binnen de verschillende sectoren.  
 
In 2019 werd het initiatief genomen om via de medewerkers, betrokken in de programma’s van 
RADAR, de hulpverleningsdatabase die uitgewerkt werd op basis van de database van de 
Afdeling Continuïteit en Toegang aan te vullen. Deze database wordt gebruikt omdat deze op 
termijn, via de moduledatabank, vlot binnen de Vlaamse Sociale Kaart kan geïntegreerd worden. 
Bovendien werd met de andere netwerken Geestelijke Gezondheid en de Afdeling Continuïteit 
en Toegang de afspraak gemaakt elkaars databasen onderling uit te wisselen.  
In het verleden werd het GGZ-hulpverleningsaanbod in Oost-Vlaanderen verzameld op de nog 
bestaande website www.popovggz.be. Deze info wordt echter beperkt tot GGZ-hulpverlening en 

http://www.desocialekaart.be/
http://www.popovggz.be/
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wordt sinds de recente fusie niet meer geactualiseerd. Wat de specifieke programma’s van 
RADAR betreft, zijn deze overzichtelijk terug te vinden op www.radar.be.  
Daarnaast werd in 2019, vanuit een werkgroep GG-aanbod en in nauwe afstemming met de leden 
van het ICC, een presentatie opgemaakt met als doel een algemeen beeld te kunnen schetsen 
van het GG-aanbod in Oost-Vlaanderen, de rollen die RADAR hierin opneemt en de verhoudingen 
hiervan tot andere sectoren in het werkveld. In 2020 plannen we deze presentatie uit te testen 
bij de collega’s van de afdeling continuïteit en toegang, te gebruiken op netwerkmomenten zoals 
“Ontdek RADAR” en beschikbaar te stellen op de website van RADAR.  

  

3.1.2 Is de inventaris toegankelijk voor alle netwerkpartners? Zo nee, waarom niet? Zo 

ja, hoe wordt die toegankelijkheid in de praktijk gegarandeerd? 

De info m.b.t. de programma’s van RADAR is terug te vinden via www.radar.be. De database 
m.b.t. de hulpverlening dient nog geïntegreerd te worden binnen de Vlaamse sociale kaart. Dit 
zal verlopen via de moduledatabank van de afdeling continuïteit en toegang.  
 

3.1.3 Is de inventaris toegankelijk voor kinderen, jongeren en hun context? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, hoe wordt die toegankelijkheid in de praktijk gegarandeerd? 

De info m.b.t. de programma’s van RADAR is terug te vinden via www.radar.be. De database 
m.b.t. de hulpverlening dient nog geïntegreerd te worden binnen de Vlaamse sociale kaart. Dit 
zal verlopen via de moduledatabank van de afdeling continuïteit en toegang.  
Om de informatie naar kinderen, jongeren en hun context nog beter te ontsluiten zouden er 
gerichte communicatiecampagnes moeten opgezet worden. In deze fase trachten we zo breed 
mogelijk in te zetten op het updaten van www.desocialekaart.be over sectorale, regio- en 
leeftijdsgrenzen heen; breder dus dan ‘ons eigen’ netwerk. Eens deze fase is afgewerkt, heeft 
RADAR de intentie om mee in te zetten op een zo breed mogelijk gedragen campagne die een 
heldere inventaris op een zo laagdrempelig mogelijke manier ontsluit  naar de brede bevolking.  

 

3.1.4 Is er uitwisseling van deze gegevens met andere netwerken? Zo ja, hoe? Zo nee, 

waarom niet? 

Ja, er is uitwisseling van deze gegevens met andere netwerken: RADAR Crosslink richtte in 2018 

het Netwerkpunt op. Het Netwerkpunt RADAR ondersteunt professionelen uit de 0e en de 1e lijn 

in hun zoektocht naar een gepast zorgaanbod voor kinderen en jongeren met (een vermoeden 

van) geestelijke gezondheidsproblemen. Het opzoekwerk dat het Netwerkpunt levert bij het 

zoeken naar antwoorden wordt gebundeld in een hulpverleningsdatabase, die uitgewerkt werd 

op basis van de database van de Afdeling Continuïteit en Toegang. Deze database wordt gebruikt 

omdat deze op termijn vlot binnen de Vlaamse Sociale Kaart kan geïntegreerd worden. 

http://www.radar.be/
http://www.radar.be/
http://www.radar.be/
http://www.desocialekaart.be/
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Bovendien werd met de andere netwerken Geestelijke Gezondheid en de Afdeling Continuïteit 

en Toegang de afspraak gemaakt elkaars databasen onderling uit te wisselen. 

Daarnaast wordt op de website van RADAR verwezen naar onder de rubrieken ‘andere 

hulpverlening’ en ‘andere netwerken’ naar de andere netwerken en de diverse websites waar 

kinderen, jongeren, en hun sociale en professionele context terecht kunnen.  

3.2 Strategisch plan 

3.2.1 Beschrijf het proces dat werd gevolgd om een strategisch plan te ontwikkelen. Wie 

nam hieraan deel? 

De aanzet tot het strategisch plan werd in 2016 gegeven door de netwerkcoördinatie en werd 
besproken op en aangepast door het netwerkcomité. Het vernieuwde strategisch plan werd 
voorgesteld en goedgekeurd op het netwerkforum van 16 oktober 2017.   
 

3.2.2 Wordt er een evaluatie voorzien van de doelstellingen en de acties vastgelegd in 

het strategisch plan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

Ja, per strategische doelstellingen werden subdoelen met telkens acties, timing, 
procesverantwoordelijken en opvolgingsstatus (nog niet gerealiseerd, aangevat of gerealiseerd) 
geformuleerd.  

 

3.2.3 Bestaat er binnen het netwerk een gemandateerde groep die instaat voor de 

opvolging van de uitvoering van het strategisch plan en die het netwerkcomité en 

de netwerkcoördinatie hierbij praktisch ondersteunt? Zo ja, beschrijf de 

samenstelling en concrete werkwijze van die groep. Zo nee, op welke manier en 

door wie wordt de realisatie van het strategisch plan opgevolgd? 

Neen, er is geen groep die hiervoor officieel gemandateerd is. Het strategisch plan van het 
netwerk wordt opgevolgd door Raf Opstaele, voorzitter van het netwerkcomité en netwerkforum 
RADAR, Carine Eeckhout, regiocoördinator Vlaams overlegplatform GG Oost-Vlaanderen, Dr. Eric 
Schoentjes, netwerkpsychiater RADAR, Liesl Vereecke en Thomas De Veirman, stafmedewerkers 
RADAR, en Toon Langeraert, netwerkcoördinatie RADAR. Zij plegen ongeveer maandelijks 
overleg, ter opvolging en voorbereiding van netwerkcomité en netwerkforum i.f.v. de opvolging 
van het strategisch plan.  
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3.2.4 Voorziet het netwerk een bijsturing, aanpassing of herwerking van het strategisch 

plan? Zo ja, op welke basis en op welke termijn? Hoe zal die aanpassing worden 

gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? 

Ja, het huidige strategisch plan loopt tot 2020. Het netwerkcomité is volop bezig om 
voorbereidingen te treffen voor een volledig vernieuwd strategisch plan 2020-2025. Het 
netwerkforum in het najaar 2020 zal  in het teken van dit strategisch plan staan, waarbij we input 
willen genereren van het brede veld aan partners. De piste om voor dit proces externe 
begeleiding te creëren wordt momenteel volop onderzocht.  
 
 

4 Programma’s 

4.1 Continuïteit individuele zorgtrajecten 

 

4.1.1 Beschrijf zo concreet mogelijk de overgang van crisiszorg naar vervolgzorg of 

langdurige zorg (care). Hoe verloopt de coördinatie en wisselwerking tussen de 

verschillende zorgprogramma’s? Welke concrete maatregelen heeft het netwerk 

genomen teneinde de continuïteit van individuele zorgtrajecten te optimaliseren? 

Hoe wordt dit opgevolgd en bijgestuurd? 

De coördinatie en wisselwerking tussen de verschillende zorgprogramma’s komt o.a. aan bod op 

het ICC waar elk programma is vertegenwoordigd. Daarenboven vormt de procesgroep een 

belangrijke actor in de evaluatie van elk programma, alsook in het breder kijken dan enkel de 

trajecten binnen de specifieke programma’s. Daarnaast draagt ook bilaterale overleg met andere 

programma’s of functies uit andere netwerken (bv. volwassenen) hiertoe bij. 

Echter, ervaring leert dat er uitdagingen en kansen zijn om de continuïteit van individuele 

zorgtrajecten te optimaliseren: bv. vlotter schakelen tussen meer en minder aanklampende zorg, 

tussen mobiele en ambulante hulp alsook aan een gedeelde opdracht van alle actoren jeugdhulp 

(inclusief onderwijs en GGZ) om in te zetten op versteviging van het cliëntnetwerk en om echt 

nauw samen te werken, zodat het kind/de jongere en zijn ouders hiervan de vruchten plukken.  

Trajectcoördinatie kan in dergelijke situaties de rode draad doorheen dit traject zijn en tracht 

betrokken hulpverleners goed op elkaar af te stemmen, met oog op de beste zorg en 

ondersteuning voor de kinderen/jongeren en hun omgeving. Ook hier geldt de regel ‘zo kort als 

mogelijk, zo lang als nodig’. Er wordt steeds ingezet op het empoweren van de context en 

betrokken hulpverlening zodat zij deze taak na verloop van tijd terug kunnen overnemen. 
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De doelgroepen van de programma’s van RADAR vertonen niet noodzakelijk een sterke overlap 

en zijn niet automatisch allen aangewezen op mobiele zorg. Daarom is er voornamelijk aandacht 

voor de samenwerking van een bepaald programma en de andere partners in het netwerk die 

een zorgaanbod hebben voor dat specifiek doelpubliek (bv. CONNECT 0-4 met perinatale zorg; 

CAR’s met programma’s voor heel jonge kinderen, CKG’s e.d.; CARE met MFC’s, IJH, private 

praktijken e.d.). Wanneer aangewezen kan er uiteraard beroep gedaan worden op simultane 

hulp van (2 of meer) RADAR programma’s. Dit is bv. zo wanneer een kind/jongere die begeleid 

wordt vanuit het Mobiel Care Team, RADAR Connect of Ondersteuningsteam jeugdhulp, 

geconfronteerd wordt met een crisissituatie. In zo’n geval kan gebruik gemaakt worden van de 

mogelijkheden van het programma crisiszorg. 

 

Het sneller doorstromen van kinderen en jongeren die geconfronteerd werden met een 

crisissituatie naar meer langduriger, aanklampende, outreachende zorg (wanneer aangewezen) 

is niet mogelijk omwille van de lange doorstroomlijst bij het programma CARE. Er is voor gekozen 

om geen prioriteit te geven aan bepaalde actoren of programma’s voor begeleiding door het 

Mobiel Care Team m.u.v. cliënten die reeds begeleid worden door een Mobiel Care Team in een 

ander netwerk of cliënten uit de intersectorale zorgnetwerken. Indien er nog een indicatie 

bestaat voor kortdurende outreachende zorg met het doel de crisissituatie zo sterk mogelijk te 

stabiliseren kan wel een module “Aanvullende Mobiele Crisisinterventie” opgestart worden 

binnen de werking van het programma crisis. 

  

4.2 Crisis K-bedden 

4.2.1 In het kader van het programma crisiszorg financiert de federale overheid onder 

meer de intensifiëring van de (semi)residentiële en de mobiele crisiszorg. Deze 

financiering is gelinkt aan een duidelijke voorwaarde: het netwerk reserveert 10 % 

van de binnen haar werkingsgebied erkende K-bedden voor kinderen en jongeren 

die zich in een niet-levensbedreigende crisissituatie bevinden. Dit zijn de zgn. crisis 

K-bedden. Geef zo concreet mogelijk aan op welke manier de met dit budget ter 

beschikking gestelde medewerkers flexibel worden ingezet zowel in de residentiële 

als in de mobiele crisiszorg. 

Binnen RADAR zijn er meer dan de vereiste 10% K-bedden omgevormd tot crisis-K-bedden. 
Bovenop de 7 “officiële” crisis-K-bedden (3 Karus Campus Melle; 2 AZ Nikolaas, 1 PC Dr. Guislain, 
1 UZ Gent) stellen ook de IBE van PC Gent-Sleidinge Campus Sleidinge, RKJ De Sleutel en de For-
K eenheid van Karus (Melle) elk nog 1 crisisbed ter beschikking (vaak met specifieke indicaties). 
De medewerkers die dankzij de bijkomende financiering werden aangeworven staan in de eerste 
plaats in voor de omkadering van de patiënten (en hun gezinnen) die opgenomen zijn op een 
crisis-K-bed. De ernst van de problematiek (voornamelijk acting-out en suïcidaliteit) en de korte 
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duur van opname, noodzaken een veel intensievere omkadering die deze personeelsleden 
proberen te bieden. Niet enkel de omkadering van de patiënten, maar ook intensieve contacten 
met andere personen uit het netwerk van de patiënten (familie, school en professionele 
hulpverleners) staan hierbij op de voorgrond. 
De bezettingsgraad van deze crisis-K-bedden is, analoog aan reguliere K-bedden, dermate hoog, 
dat zij in de praktijk “continu” bezet zijn, en dus dat de opgenomen kinderen en jongeren ook 
“continu” binnen de leefgroep dienen omkaderd te worden. Dit maakt dat in de praktijk de 
“flexibiliteit” van de medewerkers om ook mobiel ingezet te worden eerder beperkt is.  
Desalniettemin zijn deze medewerkers regelmatig betrokken bij de inschattingsgesprekken voor 
kinderen en jongeren die aangemeld worden voor opname (en dus nog niet in de leefgroep 
verblijven) en ook bij de vervolgzorg wanneer de patiënt de crisisopname heeft afgerond. 
Afstemming en ondersteuning van het (professionele) netwerk rond de patiënt na de opname is 
hierbij een belangrijk aspect van crisiszorg. 
In vele gevallen wordt deze extra financiering niet specifiek toegewezen aan één medewerker, 
maar verdeeld over een aantal personeelsleden, waaronder ook de personeelsleden die 
gefinancierd worden via de “reguliere” crisismiddelen. Dit maakt dat, alhoewel de extra flexibele 
financiering voornamelijk gebruikt wordt voor de extra omkadering die een crisisopname vergt, 
in de praktijk de medewerkers die dit uitvoeren ook andere crisisopdrachten opnemen zoals 
gezamenlijke eerste mobiele crisisinterventies (“primoslots”) als aanvullende mobiele 
crisisinterventies (“AMC’s”), dankzij de andere, reguliere, financiering van het programma CRISIS. 

 

4.2.2 Welke maatregelen heeft het netwerk genomen om te garanderen dat de 

expertise die werd opgedaan in de opvang en behandeling van specifieke jongeren 

in de crisis K-bedden doorstroomt naar de vervolgzorg (residentieel, ambulant, 

mobiel) en de thuissituatie/context van deze jongeren? 

Hier kan opnieuw het organisatiemodel van het programma CRISIS van RADAR aangehaald 
worden om dit te illustreren. Het programma CRISIS maakt niet gebruik van een “TEAM” model 
maar van een “FUNCTIE” model. De medewerkers die dus taken opnemen binnen het programma 
Crisiszorg, of met andere woorden die een crisisfunctie uitvoeren, hebben daarnaast ook 
reguliere taken binnen de setting waar ze tewerkgesteld zijn. 
Enerzijds zorgen zij dus dat hun algemene ervaringen in het werken met kinderen en jongeren in 
crisis gedeeld worden met andere medewerkers van het centrum of het team waarbinnen ze 
werken dankzij hun deelname aan  de reguliere patiëntenbesprekingen. 
Anderzijds is het hierdoor ook mogelijk dat de kinderen en jongeren die zij ontmoet hebben 
tijdens crisisinterventies (ambulant, mobiel of residentieel) kunnen “meegenomen” worden 
binnen hun reguliere werking, waarbij informatie-uitwisseling met hun collega’s, door hun grote 
proximiteit, vlotter verloopt. 
Daarenboven is het wekelijks vrijdagochtend overleg, waar alle uitgevoerde crisisinterventies 
(per regio; Waas en Dender, Gent-Eeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen) worden besproken door de 
crisismedewerkers, het perfecte forum om zowel algemene als generieke, ervaringen en 
expertise te delen. 
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4.3 Aanbod dubbeldiagnose 

 

4.3.1 Beschrijf in detail de manier waarop het netwerk de versterking van het aanbod 

voor dubbeldiagnose heeft geïntegreerd doorheen de programma’s van het 

netwerk. Geef specifieke werkwijzen voor elk programma weer. 

Indien er onder de term “dubbeldiagnose” begrepen wordt “er is sprake van een verstandelijke  
beperking én psychische problemen” kan volgende info meegegeven worden: 
Vanuit het Mobiel Care Team werd er van bij aanvang expliciet voor gekozen om medewerkers 
met grote deskundigheid rond verstandelijke beperking zo inclusief mogelijk in te zetten in het 
team: (o.a. alle outreachende)medewerkers  Fioretti (PC Dr. Guislain) en medewerker Cover-
team  RCGG. Deze expertise wordt sterk gedeeld met alle teamleden wat er ook voor zorgt dat 
elke medewerker van het Mobiel Care Team aan de slag kan gaan met kinderen en jongeren 
waarbij sprake is van dubbeldiagnose. Op die manier deed elke medewerker hierin extra 
expertise op, wat impliciet heeft bijgedragen tot een versterking van het aanbod van 
dubbeldiagnose. De combinatie van hoofd- en co-begeleider in elk traject maakte mogelijk dat 
een ‘minder ervaren’ collega rond dubbeldiagnose zich kon laten ‘versterken’ door een meer 
ervaren collega in dit domein. Aanvullend werd ook ingezet op de vorming op teamniveau rond 
de sociaal emotionele ontwikkeling van A. Dosen.  
Het Ondersteuningsteam jeugdhulp kan beroep doen op 100 uur gespecialiseerde 
zorg/expertise bij de samenwerkingspartners P.C. Dr. Guislain, Fioretti /Outreach De Steiger & 
De Sleutel. Indien aangewezen op casusniveau wordt het als een meerwaarde beschouwd om in 
dit partnerschap de consult & advies functie vorm te geven ter ondersteuning van de private 
voorzieningen. Op deze manier zal expertise in verband met middelengebruik en verstandelijke 
beperking met psychiatrische problematiek gedeeld worden. De gedeelde trajecten worden in 
duo opgenomen.  Tot op heden is er een concreet samenwerkingsplan uitgewerkt met de 
collega’s van Fioretti/Outreach De Steiger en staat dezelfde oefening met De Sleutel op de 
agenda. Op dit moment wordt het samenwerkingsplan uitgetest in de praktijk. In afstemming 
met Fioretti/Outreach De Steiger & De Sleutel werd afgesproken dat het Ondersteuningsteam 
mee zal registreren of er al dan niet sprake is van verstandelijke beperking en/of 
middelengebruik. Dit met het oog op sensibilisering en preventie. 
Binnen het programma Crisis vormt Fioretti (P.C. Dr. Guislain) één van de 13 partners die 
medewerkers inzetten voor mobiele interventies, inclusief extra capaciteit aanvullende mobiele 
crisisinterventies. Daarnaast hebben zij op de afdeling ook een crisisbed waarbij naast een mobiel 
aanbod ook in crisissituaties een residentieel antwoord kan geboden worden voor 
kinderen/jongeren met een mentale beperking en psychiatrische kwetsbaarheid.  
In de programma’s Connect en trajectcoördinatie zijn er via specifieke partner-werkgevers en 
medewerkers linken gelegd naar expertise omtrent dubbeldiagnose, zodat cliënten ook in deze 
een begeleiding op maat krijgen.  
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Echter, onder de term “dubbeldiagnose” worden binnen de programma’s van RADAR ook andere 
doelgroepen gevat bv. psychosegevoeligheid en middelengebruik. Deze twee aspecten worden 
zeer expliciet behandeld door de collega’s van het programma Connect 14-25. Zij organiseren 
hiervoor structurele overleggen met partners in kwestie, gezamenlijke vormingen, groepssessies, 
intervisies, enz. 
Het programma Crosslink dat mee instaat voor de intersectorale competentieversterking van 
medewerkers, heeft in 2018 en 2019 diverse vormingen en workshops over het thema 
“dubbeldiagnose” georganiseerd. Enkele thema’s hierbij zijn de combinatie met 
ontwikkelingsstoornissen, verslavingsproblematieken, ... 
 

4.4 Netwerkoverstijgend werken 

 

4.4.1 Rond welke topics en/of (sub)doelgroepen en op welke manier werkt het netwerk 

op vlak van aanbieden en organisatie van hulpverlening samen met andere GGKJ-

netwerken? 

Crosslink neemt deel aan diverse thema-specifieke overleggen met de andere Nederlandstalige 
netwerken:  

● Overleg Vlaams Vreemdgaan: inhoudelijke en organisatorische afstemming over 
Vreemdgaan 

● ADHD: afstemming over het thema ADHD en de website ‘Zorgpad ADHD’ 
● Infants/IMH 
● KOPP-KOAP 
● Cultuursensitieve zorg 
● ... 

 
Vanuit het Ondersteuningsteam en Mobiel Care Team (Outreachende GGZ in de Jeugdhulp): 

● zijn er afspraken met Mobiel Care Team WINGG en RADAR rond positionering t.a.v. en 
samenwerking met de private voorzieningen en GI De Zande.  

● vond een uitwisseling plaats tussen het Ondersteuningsteam en de collega’s van ZNA – 
Hulpprogramma gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp 
(PANGG). 

Bij complexe doelgroepen wordt er nauw met WINGG samengewerkt via gezamenlijke 
‘Intersectorale Zorgnetwerken’ en het Beleidscomité IBE Oost-en West-Vlaanderen. Aansluitend 
worden er voor de doelgroep kinderen en jongeren met een justitieel statuut gezamenlijke 
initiatieven genomen t.a.v. jeugdrechters, consulenten SDJ, enz. Het feit dat rond deze 
doelgroepen nauw wordt samengewerkt met één ander netwerk i.e. WINGG, vindt zijn oorsprong 
in bovenliggende structuren (Hof van Beroep Gent, Intersectorale Zorgnetwerken, …) 
Algemeen kan gezegd worden dat alle medewerkers in alle programma’s frequent samenwerken 
met collega’s uit de andere netwerken, waarbij op casusniveau gezamenlijke oplossingen worden 
gevonden voor gezamenlijke problemen. De lijnen tussen deze medewerkers zijn opvallend 
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korter geworden. Op casusoverstijgend niveau vinden deze collega’s elkaar intussen spontaan 
rond diverse thema’s (bv. thema’s Crosslink, IFIC, methodieken, …) of  door de FOD 
Volksgezondheid georganiseerde intervisies en vormingen. De goede samenwerking en daaruit 
voortvloeiende afspraken tussen alle netwerkcoördinatoren GGKJ in België werkt in alle 
bovenvermelde zaken (ons inziens) faciliterend.  

4.4.2 Wat is praktisch afgesproken met het netwerk geestelijke gezondheid voor 

volwassenen (107-netwerk) wiens werkingsgebied (deels) overlapt met het GGKJ-

netwerk teneinde de continuïteit van zorgtrajecten van jongeren vanaf 16 jaar tot 

jongvolwassenen van 23 jaar te optimaliseren? Hoe werden deze afspraken 

vastgelegd? Hoe kunnen ze worden geraadpleegd? 

Het Netwerkpunt van RADAR (Crosslink) werkt sinds de oprichting in 2018 nauw samen met het 

Netwerkpunt het PAKT en Advies en Coaching ADS, die een soortgelijke functie opnemen. 

Wanneer er aanmeldingen komen van jongeren tussen de 16 en 23 jaar en er twijfel is over welke 

werking de aanmelder het beste verder kan helpen, wordt er steeds gezamenlijk overlegd en 

samen naar het gepaste hulpverleningsaanbod gezocht. Hiernaast organiseren deze 

deelwerkingen, samen met de Afdeling Continuïteit en Toegang, 4x per jaar een overleg waarin 

de onderlinge samenwerking geëvalueerd en geoptimaliseerd wordt. 

Er is vanuit de verschillende programma’s van RADAR overleg met coördinatoren van de mobiele 

teams of de netwerken, in een aantal gevallen samen met medewerkers van de afdeling 

continuïteit en toegang (ACT) van het Agentschap Opgroeien. De zorgcontinuïteit van 

jongvolwassenen is in deze overleggen het centraal thema. Afspraken zijn per programma 

gemaakt. Ook op concreet casusniveau vinden er ad hoc, maar ook structureel overleggen plaats. 

Een voorbeeld van dat laatste is bv. het  driemaandelijks casusoverleg waarbij het mobiel 

crisisteam dubbeldiagnose (PC Dr. Guislain - SKIPI), mobiel crisisteam Het Pakt, team acute zorg 

ADS, Mobiel Crisis Team RADAR en het crisisteam CAW samenkomen om a.d.h.v. casuïstiek 

elkaars werking beter te leren kennen en de hulp/zorg meer op elkaar af te stemmen. Tijdens het 

overleg worden good practices gedeeld ter inspiratie en wordt moeilijk gelopen casuïstiek 

besproken teneinde de werking van de diensten beter op elkaar af te stemmen. In het 

programma crisis vinden er sporadisch gezamenlijke interventies (Mobiel Crisis Team RADAR en 

MCT/2a) plaats i.f.v. een inschatting.    

Een overkoepelend, gemeenschappelijk, vlot te raadplegen afsprakenkader voor de 

verschillende netwerken GG in Oost-Vlaanderen i.s.m. ACT i.k.v. de zorgcontinuïteit voor deze 

doelgroep, bestaat op heden helaas nog niet. Het lijkt zeer wenselijk dit te creëren, niet alleen 

vanuit het (beperkte) perspectief van programma’s of functies van netwerken, maar vanuit een 

breed netwerkperspectief met haar volledige aanbod.   
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4.5 Programma Connect 

4.5.1 Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk de actuele stand van zaken m.b.t. de 

operationalisering van het programma vroegdetectie en -interventie (connect). 

Welke doelstellingen worden er in 2020 vooropgesteld? 

Het programma Connect omvat, zoals in de template beschreven, drie accenten:  
• Connect 14-25 richt zich op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of 

middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar. Hiervoor worden 5,7 VTE 
medewerkers ter beschikking gesteld door CGG Waas en Dender, CGG Zuid-Oost-
Vlaanderen, CGG Eclips, RCGG, PC Gent-Sleidinge, PC Dr. Guislain en Karus.  

• Connect 0-4 (infants) bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van 
psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun 
(gezins-)context. Hiervoor worden 2,6 VTE medewerkers ter beschikking gesteld door 
MSOC Gent, CGG De Drie Stromen, CAR Oostakker en CKG Den Boomgaard. 

• Connect Accent A (0,4 vte) zet in op netwerkversterkend en competentiebevorderend 
werken m.b.t. preventie-, vroegdetectie en -interventie in Oost-Vlaanderen, met 
expliciete focus op doelgroep 5-13-jarigen. 

 
 
Connect 14-25 

De werking van Connect 14-25 werd in Oost-Vlaanderen opgedeeld in drie regio’s (Gent-
Meetjesland, Waas en Dender, Zuid-Oost-Vlaanderen). Het werkingsgebied van de regio Zuid-
Oost-Vlaanderen is tot op heden beperkt tot de regio Groot Aalst wat betreft de outreachende 
werking. Advies en consult is beschikbaar voor de volledige regio Zuid-Oost-Vlaanderen.   
In het team Connect 14-25 dient stevig ingezet te worden op differentiaal diagnostiek en wordt 
heel wat expertise vanuit andere werkingen geïntegreerd: 1) vroegdetectie en -interventie bij 
hoogbegaafde jongeren met psychische problemen; 2) uitwisseling en overleg met collega-
therapeuten in kader van beeldvorming; 3) jarenlange opgebouwde expertise vanuit de 
bestaande VDIP-werking in regio Waas en Dender.  
Connect 14-25 streeft een continuüm van selectieve preventie tot zorg na voor jongeren tussen 
14 en 25 jaar. Doel van de werking is om eerste signalen van een zich ontwikkelende 
psychosegevoeligheid sneller op de radar te krijgen en gepast curatief te interveniëren, voor de 
problematiek crisisinterventies vereist of verslechtert naar een meer chronische toestand.  
 
In 2019 werd in het programma Connect voornamelijk ingezet op volgende zaken:  

1) Afstemming en verbinding op provinciaal niveau via structureel teamoverleg. Dit met als 
hoofddoelstelling te kunnen werken vanuit een gezamenlijk gedragen visie.  

2) De bevordering van expertise naar het uitvoeren van gespecialiseerde screening en 
diagnostiek bij medewerkers van het programma was in 2019 een doelstelling en zal 
eveneens een doelstelling zijn in 2020. Blijvend beroep doen op de bestaande expertise 
binnen de regio Waas en Dender maakt hiervan deel uit.   

3) Actief inzetten op het ondersteunen van de context van de jongere. De directe sociale 
omgeving speelt namelijk vaak een sleutelrol in het herstelproces van de betrokken 
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jongere. Het zorgprogramma maximaliseert het herstel en de kansen op sociale re-
integratie. Meer specifiek overleggen medewerkers van Connect 14-25 met school, 
huisarts en wordt samengewerkt met verschillende organisaties binnen nulde en 
eerstelijn (bv. CLB, Overkop, JAC, jeugdverenigingen, ...) alsook doelgroepspecifieke 
initiatieven (bv. Bots en psychosecafé). Concrete voorbeelden hiervan zijn: 

• Wekelijks worden vanuit Connect 14-25 workshops omtrent psychische weerbaarheid 
(= GRIP-groep sessies) aangeboden in het Overkophuis te Gent. De thema’s die 
worden aangeboden, de coping die geoefend wordt in de workshop, verhogen de 
weerbaarheid tegen psychosegevoeligheid. De methodiek is heel laagdrempelig 
opdat alle aanwezige jongeren kunnen meedoen.  

• De medewerkers van Overkop werken actief mee aan sociale re-integratie. Bijzondere 
zorg gaat uit naar het voorkomen van sociaal isolement en het terug aangaan van 
sociale contacten. 

• De medewerkers proberen jongeren zoveel mogelijk toe te leiden tot BOTS . Dit is een 
ontmoetingsplek waar mensen met een psychotische kwetsbaarheid op een 
laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Er is een divers vrijetijdsaanbod 
en ook een aanbod dat inzet op psychische weerbaarheid. De CONNECT medewerkers 
zijn wekelijks aanwezig in BOTS. 

• Café P. nodigt een 6-tal keer per jaar mensen met psychotische kwetsbaarheid en hun 
omgeving uit om in gesprek te gaan rond een bepaald thema. Er wordt een spreker 
uitgenodigd om informatie te geven. Daarna wordt er met de spreker en met elkaar 
gepraat; vragen worden gesteld, ervaringen uitgewisseld. 

4) Het implementeren van evidence based methodieken binnen specifieke acties en 
interventies (o.a. Edie studie). Het integreren van bepaalde protocollen in de dagdaglijkse 
werking van het programma. Dergelijk protocollen worden aanbevolen om gepaste 
interventies per fase uit te voeren. Dit gaat van normaliseren, psycho-educatie tot het 
aanleren van specifieke coping.  

5) Zoeken naar afstemming en investeren in  verbindingen met andere programma’s binnen 
RADAR en partners in het werkveld. Zo werd bijvoorbeeld actief ingezet op het 
voorstellen van de werking van Connect 14-25 en het geven van teamvorming binnen 
voorzieningen BJB.  

6) Opnamevermijdend werken alsook voorkomen van een psychotische decompensatie via 
het toepassen van een aantal aspecten vanuit het “Open Dialogue model (Jaakko 
Seikkula). 

 
Vanuit ervaringen uit 2019 wensen we volgende knelpunten binnen het werk in Connect 14-25 
mee te geven: 

• Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening om enerzijds voldoende op maat van onze 
cliënten en hun context te werken en anderzijds de gemeenschappelijke provinciale visie 
te volgen. Dit heeft o.a. te maken met regionale verschillen in kader van vervolgzorg.  

• Vroegdetectie en -interventie vereist in bepaalde gevallen een  naadloze overgang naar 
specifieke vervolgzorg. Deze vervolgzorg is niet altijd onmiddellijk beschikbaar. 

  
Over de drie regio’s worden volgende centrale doelstellingen in 2020 vooropgesteld: 
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• Blijvend inzetten op het creëren van duidelijkheid in gemeenschappelijke visie op de 

verhouding tot ‘opname’ i.k.v. vroegdetectie en -interventie.  

• Blijven creëren van meer verbinding en samenhang m.b.t. het vroegdetectie- en 

vroeginterventiewerk in en tussen de drie subregio’s. Team, partner-werkgevers, 

stuurgroep, procesgroep en netwerkcomité hebben hier een opdracht in, waarbij eerst 

verduidelijkt moet worden wie welk (individueel) mandaat in deze (bestuurs)organen 

heeft en hoe de verhoudingen tussen deze organen zich vertalen. In 2020 wordt verkend 

op welke manier een provinciale coördinator hier een eventueel verschil kan maken. 

Effectieve besluitvorming en voelbare acties op korte en middellange termijn zijn 

noodzakelijk.  

• Actief inzetten op meer randvoorwaarden om medewerkers nog efficiënter met 

elkaar en extern te laten communiceren en hun werk (bv. de registratie) efficiënt te 

laten doen. 

• Actief inzetten op meer noodzakelijke en doelgerichte acties die verbindend werken tussen 

alle teamleden enerzijds en teamleden en beleid anderzijds.  

• Zoeken naar afstemming en investeren in verbindingen met andere programma’s binnen 

RADAR en partners in het werkveld. Deze dienen in 2020 verder uitgebreid en onderhouden 

te worden. Het efficiënt uitwerken van gestroomlijnde samenwerking met andere (mobiele) 

organisaties vormt een belangrijke taak voor Connect 14-25 in 2020. 

• In 2020 zullen de medewerkers van Connect 14-25 zich verder verdiepen in het model 

“Open Dialogue van Jaakko Seikkula”.  

Connect 0-4  

 Het CONNECT 0-4 team bestaat uit verschillende personen uit verschillende sectoren en biedt 

ondersteuning binnen de volledige provincie Oost-Vlaanderen.  Voor een gedetailleerd overzicht 

van het actuele team wordt verwezen naar bijlage 2. De coördinatie van het team is  in handen 

van de (vroegere) KDO-projectmedewerker van MSOC Gent. Een meer gedetailleerde weergave 

van de wijze waarop het KDO-project binnen Connect 0-4 is geïntegreerd geweest, is terug te 

vinden in bijlage 3. Door te kiezen voor medewerkers uit verschillende sectoren zijnde MSOC, 

CAR, CKG en CGG wordt gestreefd naar een integratie van verschillende invalshoeken en 

expertise m.b.t. infants en volwassenen binnen een kader dat sectoren overstijgt.  Er is ook een 

verslavingsarts ter ondersteuning  CONNECT 0-4.   

Bij de start van RADAR CONNECT 0-4 in 2018 werd sterk ingezet op bekendmaking.  Zowel online 

als telefonisch maar vooral face to face.  De medewerkers van CONNECT 0-4 hebben 

verschillende voorzieningen, overleggroepen, forumgroepen, platformen, etc. die in aanraking 

komen met de doelgroep in kaart gebracht en met hen contact gezocht.  Er werden 

PowerPointpresentaties gegeven, formulieren en folders gemaakt met achtergrondinformatie 

over CONNECT 0-4, het aanbod en de werking.  Op die manier zijn er op korte tijd zeer veel 

verschillende hulpverleners en organisaties bereikt.  Er wordt nog steeds ingezet op de 
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bekendmaking van CONNECT 0-4 om de vinger aan de pols te houden.  Hulpverleners zien vaak 

door het hulpverlenersbos de bomen niet meer.  Er wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de 

“ontdek radar” dagen om CONNECT 0-4 verder op de kaart te zetten. Door regionaal te focussen 

hebben de organisaties ook een lokaal aanspreekpunt bij vragen. 

Aanmeldingen voor CONNECT 0-4 verlopen online.  Het online aanmeldingsformulier is sinds de 

zomer van 2018 een werkbaar e-instrument.  Het is beschikbaar op de website van RADAR.  

Aanmeldingen komen via e-mail terecht bij de teamcoördinator die ze doorstuurt naar de collega 

in de juiste regio.  Het aanmeldformulier is laagdrempelig gehouden, zonder te veel verplichte 

velden.  Aanmelders vullen dit grondig in.  Omdat dit een nog relatief nieuw programma is, 

worden er ook aanmeldingen via andere kanalen toegelaten (vb. telefonisch of face to face) en 

tracht men tegelijk de weg naar het online aanmeldingsformulier te faciliteren (vb. samen 

invullen). De teamleden nemen na aanmelding binnen een tijdspanne van maximaal 2 weken 

contact op met de aanmelder. Tijdens dit eerste telefonisch contact worden de hulpvraag en 

verwachtingen van de aanmelder verhelderd.  Er worden afspraken gemaakt omtrent de nodige 

interventies.  Er is bewust gekozen voor een online aanmeldingsformulier.  Het geeft aanmelders 

de tijd om de situatie voor zichzelf op een rijtje te zetten.   

Bij de start van CONNECT 0-4 hebben de teamleden een workshop gekregen in het werken met 

EPD, zoals dat in elk programma van RADAR gebeurt.  Elke aanmelding wordt in EPD 

geregistreerd, met de nadruk op een zo vlot en efficiënt mogelijke manier van werken.  

Momenteel botsen medewerkers binnen de werking op enkele lacunes binnen EPD die in de 

toekomst met alle partners binnen RADAR verder zullen bekeken en opgelost worden. 

Sinds de start van CONNECT 0-4 zijn er 71 aanmeldingen  behandeld, verdeeld over drie regio’s 

binnen Oost-Vlaanderen: 21 casussen in de regio Gent Eeklo Deinze, 22 casussen in de regio Waas 

en Dender en 28 casussen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast werden er door de ter 

beschikking gestelde medewerkers van het MSOC in 2018 en 2019 in totaal 33 nieuwe 

aanmeldingen voor Oost-Vlaanderen behandeld. Dat brengt het totaal op 104 behandelde 

nieuwe aanmeldingen. Details van al deze cijfers zijn terug te vinden in bijlage 4.  

De meeste aanmeldingen die bij Connect 0-4 terecht komen zijn zonder meer te omschrijven als 

multi-problem.  Zelden is er 1 afgelijnde vraag of problematiek waar een hulp- of zorgverlener 

mee vast zit.  Momenteel is het nog niet mogelijk om hierover statistieken te presenteren.  We 

hopen dit in de toekomst wel te kunnen.  Maar op basis van de binnengelopen casussen kan 

gesteld worden dat de aanmeldingsproblematieken zich situeren op de drie niveaus van kind, 

ouder en context en dat er zich bijna binnen elke casus op deze drie niveaus problemen stellen: 

• Op niveau van de ouder gaat het voornamelijk over moeilijkheden in hechting, 

geestelijke gezondheidsproblemen bij één van de twee ouders, twijfels rond de 
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opvoedingsvaardigheden van ouders of de mentale beschikbaarheid, maar ook over zeer 

ernstige problemen zoals trauma, druggebruik en familiaal geweld.   

• Op het niveau van het kind gaan de zorgen vooral over hechting, ontwikkelings- en 

gedragsproblemen.   

• Op contextniveau betreft het gezinnen die kampen met financiële problemen, weinig 

netwerk hebben of beperkte toegang tot hulpbronnen.  

De aanmeldingsproblematiek is bijgevolg complex en niet altijd de vroegdetectie / 

vroeginterventie die misschien verwacht wordt.  Desalniettemin zijn de vragen die gesteld 

worden aan het team zeker terecht en te kaderen binnen de algemene werking van CONNECT 0-

4.  Er wordt dan ook getracht op alle aanmeldingsvragen een antwoord te bieden en 

hulpverleners opnieuw op weg te helpen, samen met de gezinnen.  

Een maand na het afsluiten van een casus wordt de aanmelder opgebeld voor een follow-up 

gesprek.  Er kan op basis hiervan gesteld worden dat de samenwerking met CONNECT 0-4 door 

de hulp -en zorgverleners als aangenaam en helpend wordt ervaren.  Zo goed als alle aanmelders 

waren tevreden met de consulten, de aangeboden hulp en de samenwerking met één van onze 

medewerkers.  De aanmelder werd enerzijds bevestigd in zijn positie binnen het gezin en kreeg 

nieuwe tools aangereikt om aan de slag te gaan.  Het out of the box denken van onze 

medewerkers werd zeker geapprecieerd.  De adviezen gegeven door CONNECT 0-4 werden in 

95% van de casussen gevolgd.  Wanneer het advies niet kon worden gevolgd, was dit omdat men 

botste op wachtlijsten, weerstand van ouders of andere praktische bezwaren.  Op basis van de 

follow-up kunnen we dus concluderen dat de werking van CONNECT 0-4 als helpend wordt 

ervaren en aanmelders tevreden zijn met de interventies.     

Momenteel wordt er door onze medewerkers ad hoc gepolst bij de aanmelder hoe het verder is 

gelopen in de casus en hoe ze de (samen)werking met CONNECT 0-4 hebben ervaren.  Om hier 

wat meer uniformiteit in te krijgen, zijn er een zestal standaardvragen opgesteld die vanaf 2020 

bij elke follow-up bevraagd worden. 

Tijdens de eerste twee werkingsjaren werd er op verschillende manieren afgestemd met de 

partners binnen RADAR.  Dit zowel in het kader van de bevordering van deskundigheid als in 

functie van intersectorale expertisedeling. Volgende initiatieven worden daarin onderscheiden:  

• Procesgroep Connect – Crosslink (ter opvolging en bijsturing van de accenten A, B en C en 

Crosslink) 

• Stuurgroep accent B (in het leven geroepen bij de uitrol en operationalisering van 

CONNECT 0-4 om meer in de diepte ondersteuning te bieden aan het programma; deze 

groep bestaat uit de partner-werkgevers, de medewerkers van CONNECT 0-4 en 
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beleidsmedewerkers die voeling hebben met de doelgroep van infants en het project 

genegen zijn) 

• Verbindend overleg infants (afstemming tussen CONNECT 0-4, Crosslink, Werf 2 en accent 

A in functie van gemeenschappelijke opdrachten zoals intervisies, vormingen, etc.) 

• ICC (coördinatorenoverleg RADAR met vertegenwoordiging uit alle bestaande RADAR-

programma’s) 

• Werkgroep Ontdek Radar (werkgroep met medewerkers uit alle programma’s die de 

ontdek RADAR dagen in Oost-Vlaanderen organiseert.  

Hiernaast is er ook RADAR-breed nauwe afstemming met preventiewerkers en partners die 

werken met infants en hun context:  

• Intersectorale overleggroep infants Oost-Vlaanderen 

• Vlaamse implementatiegroep IMH 

• Provinciale werkgroep KOPP/KOAP 

• KDO-intervisie 

• GIPS-overleg 

• ELP Kinderen en Jongeren Gent 

• Expertisegroep Ouders Onder Invloed  

• …  

Tot slot proberen de medewerkers zoveel als mogelijk aan te sluiten op lokale overleginitiatieven 

ter bevordering van de bekendmaking van CONNECT 0-4, het uitwisselen van expertise en delen 

van de visie rond Infant Mental Health.  We denken hierbij aan de perinatale netwerken of de 

overlegmomenten van de huizen van het kind. 

CONNECT 0-4 ondersteunt ook de organisatie van intervisietafels rond het thema infants.  In het 

najaar van 2019 vond reeds een 3-daagse intervisiereeks plaats in Lokeren die zeer positief werd 

geëvalueerd.  Momenteel loopt er een intervisiereeks in Gent en binnenkort start er een reeks in 

Lierde. Daarnaast heeft CONNECT 0-4 een workshop uitgewerkt om op een interactieve en 

experimentele manier deelnemers concrete handvaten te bieden in het werken met infants en 

hun context.  Thema’s die aan bod komen tijdens de workshop zijn hechting, geven van moeilijke 

boodschappen, spel en emotionele ontwikkeling bij kinderen, wat met ouders onder invloed, enz.  

Het team CONNECT 0-4 lijkt momenteel zeer goed te draaien.  Alle medewerkers ervaren een 

grote meerwaarde te bieden in het hulpverleningslandschap en ze hopen dit te kunnen 

bestendigen in de toekomst.  Het belang van vroegdetectie en vroeginterventie kan niet genoeg 

benadrukt worden, zeker bij infants.  Het is een klein team, goed op elkaar afgestemd, met een 

grote kennis op verschillende terreinen zoals IMH alsook GGZ voor volwassenen.  Dit is ook nodig 

om een antwoord te kunnen bieden op de complexiteit van de aanmeldingen.  
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In de toekomst wil men vanuit Connect 0-4 uiteraard verder inzetten op bekendmaking, het zo 

goed mogelijk opvolgen van casussen, het implementeren van de IMH-attitude en het investeren 

in nieuwe samenwerkingsverbanden. Er worden momenteel nog te weinig vroedvrouwen en 

huisartsen bereikt.  Voor deze laatste groep wordt samen met CONNECT 14-25 en Crosslink 

bekeken op welke manier ze beter kunnen bereikt worden in 2020.  

Ook in de link met de volwassenhulpverlening liggen opportuniteiten. Partners van de netwerken 

GG ADS en Het PAKT (inclusief OCMW-medewerkers) zullen in de toekomst nog gerichter 

geïnformeerd worden over de werking.  Daarnaast zullen partners waarmee samengewerkt 

wordt, op een meer gestandaardiseerde manier bevraagd worden.   

Connect Accent A 

Binnen Connect Accent A (0,4vte) wordt ingezet op netwerkversterkend en 

competentiebevorderend werken m.b.t. preventie-, vroegdetectie en -interventie in Oost-

Vlaanderen, met expliciete focus op doelgroep 5-13-jarigen. Deze tijdelijke opdracht werd 

oorspronkelijk voorzien van mei 2018 tot mei 2019 en werd intussen verlengd tot december 

2020.  

In 2018 werd sterk ingezet op kennismaking, informatieverzameling (welke goede praktijken zijn er 

al in Oost-Vlaanderen op het vlak van vroegdetectie en -interventie? welke noden leven er?) en 

netwerking binnen verschillende sectoren. Op basis hiervan werd, samen met de procesgroep en de 

stuurgroep van Accent A, beslist in de komende periode vooral in te zetten op volgende drie pijlers:  

1) competentieversterking van de 0de en de 1ste lijn 

Vertrekkende vanuit gesprekken met partners binnen VAPH, Kind en Gezin, CLB, GGZ, Logo’s,... en 

vanuit bestaande goede praktijken werd in 2018 gebrainstormd over de doelstellingen, het concept 

en de samenstelling van een open workshopaanbod met als thema preventie, vroegdetectie en -

interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren. Dit workshopaanbod dient zich te 

richten naar professionals werkzaam op nulde en eerstelijn en heeft als doel deze professionals 

sterker te maken in het oppikken en bespreekbaar stellen van eerste signalen die kunnen wijzen op 

(een risico op het ontwikkelen van) psychische problemen bij kinderen/jongeren. In 2018 werd, in 

overleg met medewerkers binnen Crosslink, bekeken aan welke bestaande netwerken/ initiatieven 

dit aanbod structureel zou kunnen verbonden worden. Dit met als doel het samengestelde 

workshopaanbod in de komende jaren meermaals per jaar te kunnen organiseren in en te laten 

reizen doorheen de provincie Oost-Vlaanderen.  

In 2019 werd een gevarieerd workshopaanbod met 17 workshops omtrent het thema preventie, 

vroegdetectie en - interventie samengesteld. O.a. diensten vanuit VAPH (Kwadrant, Tanderuis) en 

vanuit GG (VIGEL, CGG, programma’s RADAR, een aantal vzw’s (OTA vzw, SAM vzw, kom op tegen 

kanker,..) droegen hun steentje bij. Er werd tevens een kadertekst opgesteld ter verduidelijk van het 

opzet, de doelgroep en de doelstellingen van dit workshopaanbod.  
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Vervolgens werd, in samenwerking met de drie regionale netwerkoverleggen Jeugdhulp van het 

IROJ OVL (ondersteund door de RWO’s) bekeken op welke manier een concrete samenwerking kon 

bewerkstelligd worden. Er werd bij elk van de drie netwerken een draagvlak gecreëerd, een 

taakverdeling vastgelegd en een planning voor het organiseren van 3 workshopdagen omtrent het 

thema vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren opgemaakt.  

Tevens werd in 2019, in kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid te Sint-Niklaas, een 

try-out van het concept en een aantal workshops georganiseerd. Dit initiatief werd zowel door de 

organisatoren, als de sprekers en de deelnemers positief geëvalueerd.  

Op basis van de kadertekst, de gemaakte afspraken met de RWO’s en de regionale netwerken 

jeugdhulp en de evaluatie van de try-out, worden in 2020 drie workshopdagen ingepland en dit te 

Dendermonde, Zottegem en Gent.  

Daarbovenop zal in 2020, in nauwe samenwerking met RADAR Crosslink, een oproep gelanceerd 

worden richting de regionale overlegplatforms van de huizen van het kind. De regionale 

overlegplatforms van de huizen van het kind zullen gestimuleerd worden om gezamenlijk in te zetten 

op preventie, vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren door 

het organiseren van workshops omtrent dit thema. Een kadertekst werd hiervoor reeds in 2019, in 

nauw overleg met de intersectorale medewerkers van kind en gezin opgesteld.  

Er zal in 2020 geïnvesteerd worden in een degelijke evaluatie van het concept, de 

samenwerkingsverbanden en de inhoud van de workshops. Tevens wensen we het workshopaanbod 

nog verder uit te breiden en continuering van deze samenwerkingsverbanden te voorzien via het 

programma RADAR Crosslink vanaf 2021.  

In 2018 werd in de verkennende gesprekken met partners binnen VAPH, Kind en Gezin, CLB, GGZ, 

Logo’s,... herhaaldelijk de nood aan overzicht en helderheid in het GGZ-aanbod geformuleerd. In 

afstemming met medewerkers binnen de sector onderwijs en de afdeling continuïteit en toegang 

van Jongerenwelzijn werd besloten een gezamenlijk overleg in te plannen met medewerkers van de 

(Oost-)Vlaamse sociale kaart. Dit met als doel de krachten te bundelen en te bekijken hoe we, vanuit 

de verschillende sectoren “de sociale kaart” kunnen verfijnen en toegankelijker maken voor 

medewerkers binnen de verschillende sectoren.  

In 2019 werd vanuit Connect Accent A het initiatief genomen om via de medewerkers, betrokken in 

de programma’s van RADAR, een hulpverleningsdatabase ( op basis van de database van de Afdeling 

Continuïteit en Toegang) aan te vullen. Deze database wordt gebruikt omdat deze op termijn vlot 

binnen de Vlaamse Sociale Kaart kan geïntegreerd worden. Bovendien werd met de andere 

netwerken Geestelijke Gezondheid en de Afdeling Continuïteit en Toegang de afspraak gemaakt 

elkaars databasen onderling uit te wisselen. (Zie ook toelichting van RADAR Crosslink bij “Goede 

praktijken”).  

Daarnaast werd in 2019, vanuit een werkgroep GG-aanbod en in nauwe afstemming met de leden 

van het ICC, een presentatie opgemaakt met als doel een algemeen beeld te kunnen schetsen van 

het GG-aanbod in Oost-Vlaanderen, de rollen die netwerk RADAR hierin opneemt en de 

verhoudingen hiervan tot andere sectoren in het werkveld.  
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In 2020 plannen we deze presentatie uit te testen bij de collega’s van de afdeling continuïteit en 

toegang, te gebruiken op netwerkmomenten zoals “Ontdek RADAR” en beschikbaar te stellen op de 

website van RADAR.  

 

2) Organisaties en netwerken ondersteunen in het nadenken over/inzetten op vroegdetectie en - 

interventie. 

Uit de verkennende gesprekken met partners binnen VAPH, Kind en Gezin, CLB, GGZ, Logo’s,... werd 

de nood aan (telefonisch) consult bij partners geestelijke gezondheid geformuleerd. In 2018 werd 

ingezet op het creëren van een draagvlak bij de partners binnen de geestelijke gezondheidszorg 

(kinderen/jongeren en volwassenen) omtrent het in kaart brengen van de bestaande 

consult/advies/coachingsfuncties in Oost-Vlaanderen. Er werd zowel vanuit de netwerken 

geestelijke gezondheid RADAR, GG ADS en Het Pakt beslist hier in 2019 gezamenlijk op in te zetten. 

Er werd een gedragen visietekst ontwikkeld (zie bijlage 5) en een online bevraging opgesteld.  

In 2019 werd deze online bevraging, gericht aan alle GGZ-partners binnen de netwerken GG PAKT, 

GG ADS en RADAR, gelanceerd. Dit met als doel de bestaande consultfuncties bij de verschillende 

GGZ-partners in kaart te brengen, de bestaande netwerkpunten binnen de netwerken GG 

volwassenen en K&J te versterken met deze info en hieromtrent een helder kader te creëren.  

In 2020 zullen de resultaten van deze bevraging verwerkt worden en teruggekoppeld worden binnen 

de verschillende netwerken GG. Vervolgens plannen we vanuit RADAR samen met de netwerken 

volwassenen te verkennen op welke manier er, bij voorkeur vanuit de drie netwerken samen, 

structureel kan ingezet worden op een aanbod van consult/advies en coaching in Oost-Vlaanderen.  

 

3) versterking van de bestaande initiatieven omtrent kwetsbare zwangeren en infants.  

In samenwerking met RADAR Crosslink, Werf 2 en RADAR Connect 0 - 4 werd in 2018, via structureel 

overleg, bekeken op welke manier kon ingezet worden op de versterking van de bestaande 

initiatieven omtrent kwetsbare zwangere vrouwen en infants. In overleg werd besloten de 

organisatie van de intervisies omtrent infants, die in het verleden enkel gedragen werden vanuit 

RADAR Crosslink, in de toekomst te organiseren vanuit een samenwerking tussen de medewerkers 

van RADAR Crosslink en RADAR Connect 0 - 4. Een planning voor 2019 werd opgemaakt. In 2019 

vond een eerste intervisiereeks plaats. Deze werd zowel door de organisatoren, de intervisor als de 

deelnemers positief geëvalueerd. In 2020 plannen we verder te bouwen op deze goede praktijken 

en het aantal intervisiereeksen uit te breiden.  

 

Wat betreft de acties voor 5 - 13 jarigen werd in 2018 vooral verkennend werk verricht. Partners uit 

verschillende sectoren werden bevraagd naar bestaande noden en goede praktijken t.a.v. deze 

doelgroep enerzijds en de te betrekken belangrijke partners t.a.v. deze doelgroep anderzijds. Vanuit 

verschillende partners werden o.a. de CLB’s beschouwd als één van de primaire partners. Er werd in 

2018 ingezet op verbinding met de CLB’s in Oost-Vlaanderen via telefonische contacten, 

aanwezigheid op bestaande overlegfora en het organiseren van een eenmalig overleg waarop alle 
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CLB- directies in Oost-Vlaanderen werden uitgenodigd. Vanuit de CLB’s kwam echter de vraag in 

eerste instantie meer in te zetten op de bekendmaking van RADAR (en de bijhorende programma’s). 

Eind 2018 werd vanuit de stuurgroep van Accent A, waar ook CLB vertegenwoordigd is, voorgesteld 

om in te zetten op het versterken van zorgcoördinatoren van lagere scholen en dit via samenwerking 

met de pedagogische begeleiding. In 2019 werd een vraag naar samenwerking met de pedagogische 

begeleidingsdiensten binnen het onderwijs verstuurd. Hierop werd vooral vanuit het Katholiek 

onderwijs actief op gereageerd met als resultaat een verkennend overleg waarin verschillende pistes 

tot samenwerking verkend werden. Een eerste concrete actie betreft het organiseren van workshop 

omtrent “vroegdetectie van psychische problemen bij kinderen in het lager onderwijs” binnen de 

reeds bestaande driedaagse voor zorgcoördinatoren binnen het katholiek onderwijs. Doelstelling 

van deze workshop betreft het sterker maken zorgcoördinatoren (in het bieden van ondersteuning 

aan leerkrachten) in het oppikken en bespreekbaar stellen van signalen bij kinderen die zouden 

kunnen wijzen op (een risico op het ontwikkelen van) een psychisch probleem. Deze driedaagse, met 

inbegrip van deze workshop, staat (voor de eerste maal) gepland in voorjaar 2020.  

Daarnaast wordt in 2020 bijkomend ingezet op het stimuleren van de pedagogische 

begeleidingsdiensten binnen de andere koepels van het onderwijs om samen aan de slag te gaan 

rond dit thema.  

 

De netwerkversterkende opdracht van Accent A kwam (naast bovenstaande zaken) ook tot uiting 

via onderstaande initiatieven: 

• In de periode juli - december 2018 vonden 3 overlegmomenten plaats met de 3 Oost-

Vlaamse projecten 1Gezin1Plan (versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) 

omtrent het ELP-aanbod enerzijds en het aanbod vanuit RADAR Connect anderzijds. Dit 

met als doel elkaars werkingen te leren kennen, de leesbaarheid van het hulpaanbod voor 

kinderen en jongeren, in kader van vroegdetectie en -interventie te verhogen en, in de 

toekomst, gezamenlijk in te zetten op intervisie en vorming voor medewerkers binnen de 

verschillende projecten/programma’s.  

• In voorjaar 2019 mondde dit uit in de organisatie van een “Ontdek RADAR” specifiek gericht 

naar medewerkers werkzaam binnen enerzijds de drie projecten 1Gezin1Plan in Oost-

Vlaanderen en anderzijds de programma’s binnen RADAR.  

• In 2020 wordt bekeken eenzelfde netwerkmoment te organiseren tussen de medewerkers 

van de mobiele teams werkzaam in de drie netwerken GG in OVl en ELPF.  
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4.6 Programma gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 

jongeren die in de jeugdhulp verblijven 

4.6.1 Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk de actuele stand van zaken m.b.t. de 

operationalisering van het programma gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven. 

 

Begin mei 2019 werd de implementatie van het hulpprogramma formeel bevestigd en 

goedgekeurd. Gedurende de eerste fasen van deze implementatie werd er vooral ingezet op het 

onderzoeken van de nieuwe opdracht en hoe deze in de praktijk zal worden ingezet. In de eerste 

maanden werd het aanbod van toenmalig Outreach Vlaanderen herbekeken op basis van de 

geschreven template en ingebed in het nieuwe hulpprogramma. Doelgroep en taakomschrijving 

werden opnieuw duidelijk geformuleerd en aangepast  (naamgeving, profilering,…). Dit steeds in 

afstemming en overleg met de stuurgroep Ondersteuningsteam en de procesgroep CARE & 

Ondersteuningsteam. Tijdens deze fase werd eveneens frequent afgestemd met de 

teamcoördinatie van CARE in functie van differentiatie, overlap en samenwerkingsvisie. Tot op 

heden is er met het programma CARE driemaandelijks een structureel samenwerkingsoverleg. 

Gezien de verruiming van de doelgroep, aanmeldingspartners en regio werden met 

ondersteuning van RADAR/IROJ (inclusief ACT) de nieuwe partners private 

jeugdhulpvoorzieningen Oost-Vlaanderen in kaart gebracht. 

 

Uit deze fase werd het aanbod en de werking van het programma opnieuw geformaliseerd in 

onderstaande hoofdlijnen: 

Het Ondersteuningsteam biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, jongeren (en hun 

netwerk) die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun veerkracht en 

netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en groeikansen. De 

nadruk van het aanbod voor de private voorzieningen Oost-Vlaanderen ligt op consult en advies 

(module 1). Teams vanuit residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en K&G) kunnen 

beroep doen op het Ondersteuningsteam voor: 

• Casusoverleg: de vragen van het team m.b.t. psychische en psychiatrische problemen van 

het kind/de jongere worden samen geëxploreerd. Wat zijn de noden en behoeften? 

Welke partners zijn hiervoor nodig? Er wordt samen aan de slag gegaan om tot een 

gedragen trajectadvies/beeldvorming te komen. 

• Teamondersteuning op casusgebonden en casusoverstijgend niveau. Dit kan betrekking 

hebben op bv. moeilijkheden binnen de leefgroepwerking en/of begeleidingsrelaties, 

verontrusting in de leefgroep ten gevolge van de psychische en/of psychiatrische 

kwetsbaarheden, psycho-educatie,… Bij prominente aanwezigheid van een 
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verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking kunnen we beroep doen op een 

partnerschap met Fioretti (PC. Dr. Guislain) en De Sleutel. 

• Indien aangewezen kan, vanuit het traject “consult en advies”, individuele begeleiding 

aangeboden worden. Samen bekijken we wat er nodig is en op welke manier de 

ondersteuning helpend kan zijn voor de jongere (gesprekken, creatieve werkvormen zoals 

beweging, beeld, lichaamswerk,…). 

• Indien er nood is aan ruimere diagnostiek na een beeldvormingsproces binnen module 1 

faciliteert het Ondertsteuningsteam samenwerkingen met gespecialiseerde, reguliere 

partners zoals CAR’s, COS en poli’s van kinderpsychiatrische afdelingen. 

• Kinderen en jongeren die worden opgevolgd door het Ondersteuningsteam kunnen, 

indien aangewezen, vanuit het traject “consult en advies”, terecht bij onze kinder- en 

jeugdpsychiater voor individuele consulten. 

Met dit aanbod wil het Ondersteuningsteam, vanuit gedeeld engagement en 

verantwoordelijkheid, een gepast ondersteuningsaanbod realiseren voor elke jongere en 

zijn/haar netwerk in de residentiële voorziening.   

Dit is steeds binnen de visie van een partnerschap waar expertise gedeeld kan worden. 

Bij de opstart werd sterk ingezet op samenwerking met de Afdeling Continuïteit en Toegang 

(ACT), gezien private voorzieningen Jeugdhulp dienen aan te melden bij het ACT. Zij voorzien de 

eerste vraagverheldering en triage. Het Ondersteuningsteam en de collega’s van team 

Indicatiestelling hebben samen onderzocht hoe de vraagverheldering bij aanmeldingen vorm kan 

krijgen. De doelgroep en taakomschrijving was hier een belangrijk referentiepunt. Er werd een 

aanmeldingsjabloon ontwikkeld, waarbij tijdens de vraagverheldering actief gevraagd wordt naar 

betrokken partners of posities op wachtlijsten, teneinde een samenwerking of continuïteit van 

hulpverlening te kunnen garanderen voor het team/jongere. 

Er werd besloten in de beginfase van het project om een gedeelde registratie te handhaven. Dit 

houdt in dat zowel het ACT als het Ondersteuningsteam de aanmeldingsvragen registreren. Bij 

elke stuurgroep worden deze registraties samengelegd teneinde een zo zuiver mogelijk beeld te 

krijgen van de aanmeldingen. De registratie is een belangrijk instrument om alert te zijn voor de 

match tussen de beschreven template en de praktijk (bereiken we alle regio’s ,voorzieningen, 

leeftijden, settings,…). 

Er is een tweewekelijks aanmeldteam met de collega’s van het ACT. Hier worden aanmeldingen 

opgevolgd, opgestart, vraagverheldering verfijnd, uitgewisseld over doorverwijzing, … Naast de 

driemaandelijkse stuurgroep is dit ook een platform om de eerste groeipijnen te kunnen 

bespreken. 

Naast de hervorming voor de private voorzieningen Jeugdhulp werd er afgelopen maanden sterk 

ingezet op samenwerking en afstemming met GI De Zande in functie van de verbreding van de 

middelen (zie i.). 
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In juni 2019 werden twee halftijdse vacatures opengesteld vanuit de partners CAR Waas & 

Dender en CCG Zuid-Oost-Vlaanderen en werden sollicitatieprocedures opgestart. Van 

september t/m oktober 2018 en december 2019 werd 0,5 VTE ingevuld door CAR De Schakel. 

Sinds oktober 2019 werd hier reeds 0,5 VTE ingevuld door een collega vanuit CGG De Drie 

Stromen. Vanaf 01/01/2020 staat de resterende 0,5 VTE nog open binnen het werkgeverschap 

van CAR Ter Eecken te Oudenaarde. Vanuit de stuurgroep en het Ondersteuningsteam hoopt 

men op een snelle invulling zodat de volledige operationalisering van start kan gaan.  

 

Vanuit de beschreven template wordt 1,5 VTE ingevuld in de private voorzieningen door een 

medewerker van toenmalig Outreach Vlaanderen. Er zijn 4 VTE voorzien voor de 

Gemeenschapsinstelling De Zande. Tijdens deze korte opstartfase wees de praktijk reeds uit dat 

een verdeling van de 1,5 VTE over de verschillende medewerkers van toenmalig Outreach 

Vlaanderen het meest efficiënt bleek. Verder werd er gekozen om geen strikte regioverdeling toe 

te passen en wordt er geëxperimenteerd met het inzetten van de medewerkers in alle regio’s 

Oost-Vlaanderen. De stuurgroep is bevoegd voor het bewaken van een gelijke regiospreiding in 

functie van de middelen en gebruikt de registratie hier als instrument ter evaluatie en opvolging. 

Zie bijlage 6 voor een meer gedetailleerd overzicht van het team. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de behandelde aanmeldingen door het 

Ondersteuningsteam voor de periode mei 2019-maart 2020 verwijzen we naar bijlage 7.  

In februari 2020 vond er een vorming plaats van EPD voor alle werknemers van het 

Ondersteuningsteam. Vanaf eind maart 2020 zal het Ondersteuningsteam actief zijn binnen EPD 

en op termijn mee de omschakeling maken naar EPD 2.0. 

Via het proces van doelgroep en taakomschrijving werd er een voorlopige folder ontwikkeld voor 

de gekende en nieuwe partners. In de eerste maanden werd deze gebruikt in de bekendmaking 

van de implementatie en doorgestuurd naar alle mogelijke aanmeldingspartners. Verder werden 

de partners hier ook uitgenodigd op “Ontdek RADAR” waar het Ondersteuningsteam het aanbod 

verder heeft toegelicht. 

Naast de bekendmaking van het programma aan de nieuwe partners werd de communicatie 

verzorgd naar de gekende samenwerkingspartners vanuit toenmalig Outreach Vlaanderen. 

Begin 2020 is er een formele RADAR-folder in proefdruk en zal het Ondersteuningsteam ook een 

plek krijgen op de website van RADAR. Verder blijft het Ondersteuningsteam het aanbod en 

werking toelichten op formele ontmoetingsmomenten georganiseerd door het Netwerk RADAR. 

In de beginfase zijn er verder wederzijdse ontmoetingen geweest op het aanmeldteam van 
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RADAR Care, het provinciaal overleg van Connect en staat er een afstemming op de agenda met 

RADAR Crisis. 

Voor de toekomst van dit programma worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 

● Nu de interne organisatie meer en meer vorm krijgt is het belangrijk in de komende 

periode een blik te werpen op het verstevigen en verder uitbouwen van bestaande 

(structurele) intersectorale samenwerkingsverbanden met de GGZ-partners (diagnostiek, 

crisis, individuele behandeling,…). Tevens dienen de lokale partnerschappen verder 

uitgebouwd te worden, met extra aandacht voor jongeren in een transitie leeftijd 

(aansluiting met het netwerk volwassenen hulp). 

● Het Ondersteuningsteam exploreert en verstevigt verder de visie van haar programma. 

De fundamenten van de werking (o.a NVR, Krachtgericht werken van het 

oplossingsgericht perspectief) alsook de interne organisatie en werkwijzen worden verder 

verfijnd en uitgebreid door interne en externe vorming en visiedagen.  

● Het Ondersteuningsteam wil verder blijven inzetten op een afstemming met de andere 

programma’s binnen RADAR én het volledige netwerk. 

● Het Ondersteuningsteam zoekt verder uit hoe aanbod nog meer vertrouwd kan worden 

bij de CKG’s Oost Vlaanderen. Vanuit deze setting komen er weinig aanmeldingen. 

● Het Ondersteuningsteam zal samen met het ACT, het Netwerk RADAR en bijhorende 

programma’s waaronder CARE de vinger aan de pols houden in functie van de noodzaak 

van module 3 (individuele begeleiding voor kinderen en jongeren). 

● Het Ondersteuningsteam wenst de samenwerking met het ACT blijvend te evalueren met 

het oog op een vlotte aanmeldingsprocedure zodanig dat de vragen vlot en efficiënt 

kunnen behartigd worden. 

● In samenwerking met RADAR wil het Ondersteuningsteam onderzoeken hoe men de 

werking van het programma kan evalueren op een manier waar de stem van het kind, de 

jongere, de context én aanmeldingspartners uit de Jeugdhulp en de 

Gemeenschapsinstelling grondig kan bevraagd worden. 

 

4.6.2 Welke afspraken zijn er gemaakt over de toeleiding van de zorgvragen in het 

kader van de samenwerking met de gemeenschapsinstellingen en andere 

stakeholders bij de ontwikkeling van het programma gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven? 

 

Op het niveau van het Mobiel Care Team RADAR vond bilateraal overleg plaats met de GI. Tijdens 
dit overleg werden de samenwerkingsafspraken grondig doorgenomen, samen met de collega’s 
van WINGG. Dit overleg wordt telkens hernomen, nu ook in aanwezigheid van het 
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Ondersteuningsteam. RADAR Care engageert zich om zijn lopende begeleidingen te continueren 
als een jongere in de GI verblijft (ondanks de wijziging van provincie). Dit vanuit de insteek dat 
onze zorgopdracht is om breuken te vermijden en zo ook in te spelen op de mogelijkheid tot 
nazorg.  

Op het niveau van het Ondersteuningsteam RADAR werd de afgelopen maanden sterk ingezet 
op samenwerking en afstemming met GI De Zande in functie van de verbreding van de middelen. 
Het Ondersteuningsteam bouwt verder op de historische samenwerking met de 
gemeenschapsinstelling en gebruikt de fundamenten van een goede samenwerking in de groei 
van het nieuwe programma. Het huidige aanbod aan de GI werd verdergezet en uitgebreid. De 4 
modules van het Ondersteuningsteam (consult & advies, individuele behandeling, diagnostiek en 
crisisinterventie & begeleiding) zijn operationeel binnen de GI. Dit aanbod is georganiseerd 
binnen een structureel wekelijks aanbod van consult en advies door de kinder- en 
jeugdpsychiater en psycholoog/orthopedagoog van het Ondersteuningsteam. Dit aanbod werd 
ook verbreed met de toevoeging van medicatieconsulten. 

Daarnaast kan de Gemeenschapsinstelling via rechtstreekse aanmelding bij twee 
contactpersonen van het Ondersteuningsteam aanmelden voor de andere modules. Binnen 
module 4 kan de gemeenschapsinstelling naast crisisinterventie en begeleiding ook een 
opnameaanvraag doen op de crisisafdelingen van PCGS. 

 Er wordt per half jaar een feedbackvergadering georganiseerd met de drie campussen. Dit is een 
platform waar de werking wordt geëvalueerd in functie van de ondersteuning in de GI, maar ook 
daarbuiten in het kader van nazorg. Verder is er een frequente terugkoppeling met het 
Ondersteuningsteam en directie van de GI in het kader van afstemming van de huidige middelen 
op de praktijk: waar liggen uitdagingen, tekorten en kansen? Het aantal aanmeldingen en 
lopende begeleidingen worden steeds opgevolgd. Dit platform biedt verder de mogelijkheid om 
de gelijke regionale verdeling van nazorgtrajecten te kunnen opvolgen. 

In de samenwerking met de Gemeenschapsinstelling streeft het Ondersteuningsteam naar een 
blijvende afstemming met de GGZ partners. Er werd afgelopen maanden sterk ingezet op zowel 
bekendmaking van het aanbod als naar afspraken rond samenwerking. Er werd overleg gepleegd 
met WINGG Care en RADAR Care in functie van de gemeenschappelijke partner GI. De komende 
maanden wordt ingezet op registratie van het aantal gedeelde casussen om uit de praktijk te 
kunnen spreken over ervaringen, mogelijke verbeteringen, obstakels, kansen,… 

Tijdens de eerste maanden van de operationalisering wordt de hoeveelheid nazorgtrajecten 
opgevolgd en blijft men inzetten op de samenwerkingsafspraken hierover met o.a. WINGG. Het 
Ondersteuningsteam blijft de samenwerking met PANG hieromtrent ook verder exploreren. 

Verder werd het aanbod van diagnostiek in de GI in kaart gebracht teneinde samenwerkingen te 
kunnen verbeteren op casusniveau. Dit krijgt verder vorm in samenwerking met belangrijke 
partners: WINGG Care, RADAR Care en het Innovatief project met OBC De Waai. 

Er werd gekozen voor het invoeren van een jaarlijks samenwerkingsoverleg tussen bovenstaande 
partners. 
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5 Goede praktijken 

5.1 Innoverende praktijken 

5.1.1 Geef een overzicht van innoverende praktijken die door het netwerk werden 

uitgewerkt of die momenteel worden uitgewerkt. 

RADAR Crosslink richtte in 2018, onder impuls van de procesgroep Crosslink/Connect en het 

netwerkcomité RADAR, het Netwerkpunt op. Het Netwerkpunt RADAR ondersteunt 

professionelen uit de 0e en de 1e lijn in hun zoektocht naar een gepast zorgaanbod voor kinderen 

en jongeren met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. Deze hulpverleners, 

die vaak moeite hebben zich te oriënteren in het complexe hulpverleningslandschap, kunnen 

telefonisch of via email een anonieme casus aanmelden bij het Netwerkpunt. Vanuit het 

Netwerkpunt gaat men dan op zoek naar het gepaste hulpverleningsaanbod, rekening houdende 

met de hulpvraag, ernst van de problematiek, financiële mogelijkheden van het gezin,... Het 

Netwerkpunt ambieert binnen de week een gepast aanbod te vinden. Het opzoekwerk dat het 

Netwerkpunt levert bij het zoeken naar antwoorden wordt gebundeld in een 

hulpverleningsdatabase, die uitgewerkt werd op basis van de database van de Afdeling 

Continuïteit en Toegang. Deze database wordt gebruikt omdat deze op termijn vlot binnen de 

Vlaamse Sociale Kaart kan geïntegreerd worden. Bovendien werd met de andere netwerken 

Geestelijke Gezondheid en de Afdeling Continuïteit en Toegang de afspraak gemaakt elkaars 

databasen onderling uit te wisselen. Van bij de start van dit nieuwe initiatief werd ook een 

vertegenwoordiger van het Geïntegreerd Breed Onthaal (CAW, OCMW en mutualiteiten) 

betrokken.  

 

In 2020 zal Crosslink alle (erkende) Oost-Vlaamse psychologen en kinderpsychiaters die vanuit 

een zelfstandig statuut werken een digitale vragenlijst versturen, waarin hun opleiding, expertise, 

contactgegevens,... bevraagd worden. Deze gegevens worden hierna in de 

hulpverleningsdatabase gebundeld, waardoor men beter zicht krijgt op het beschikbare privé-

hulpverleningsaanbod en men hulpvraag en aanbod nog beter op elkaar zal kunnen afstemmen. 

 

Vanuit RADAR Crosslink zet men onder impuls van de federale overheid van 2018 tot en met 

2020 ook volop in op de verdere bekendmaking van het Zorgpad ADHD. Er werden diverse 

regionale intersectorale studiedagen georganiseerd over het ADHD-traject, waarbij kernpartners 

zoals de Huizen van het Kind, zorgleerkrachten, CLB, CGG en CAR steeds betrokken waren. Zo 

probeerde men deze partners te verenigen in de manier waarop ze naar ADHD kijken en welke 

taken elke organisatie opnam in de zorg voor een kind met (een vermoeden van) ADHD. Na deze 
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studiedag werd, waar wenselijk, stilgestaan bij hoe samenwerking, uitwisseling en doorverwijzing 

in deze regio verloopt bij het thema ADHD en waar ruimte voor verbetering is.  

 

In 2017 startte men vanuit RADAR Crosslink ook 2 samenwerkingsovereenkomsten met Vlaamse 

Universiteiten: 

● In samenwerking met de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie 

van Universiteit Gent wordt er gewerkt aan een laagdrempelige screeningslijst voor 

vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen. Deze screeningslijst wordt in 2020 digitaal 

verder uitgewerkt, waarna een pilootfase beoogd wordt. 

● In samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en RINO Vlaanderen wordt er 

een handleiding en een train de trainer uitgewerkt die expertise bundelt i.f.v. een 

gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en een gezonde relatie tussen ouder en kind. 

Dit project is intussen op een federaal niveau gebracht en zal van daaruit ook financieel 

ondersteund worden.  

 

Het netwerkcomité RADAR lanceerde op het netwerkforum van 16 oktober 2017 een oproep 

naar het brede veld van RADAR-partners om projecten binnen een duidelijk welomschreven 

kader in te dienen. Hierdoor konden vanaf 2018 twee innovatieve projecten gelanceerd worden, 

die alvast verlengd zijn tot 31 december 2020: ervaringsdelen met jongeren enerzijds en connect 

accent A anderzijds.  

Voor ‘ervaringsdelen met jongeren’ is een projectmedewerker aan de slag vanuit Overkop 

(tewerkgesteld bij het CLB) die avondsessies organiseert met jongeren tussen 14 en 25 jaar. Zij 

delen ervaringen over geestelijke gezondheid bij zichzelf en hun directe omgeving. Er wordt 

toegewerkt naar een product waar de jongeren zelf eigenaar zijn van inhoud en vorm en dit onder 

directe begeleiding/sturing van de projectmedewerker en een vrijwilliger van Hogeschool Gent 

en indirecte begeleiding/sturing van een stuurgroep, voorgezeten door de netwerkcoördinator.    

Vanuit Connect Accent A werd eveneens via een projectmedewerker in 2018 en 2019 sterk 

ingezet op het samenstellen en in de praktijk brengen van een open workshopaanbod omtrent 

het thema “preventie, vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en 

jongeren” (cfr. supra “4. Programma’s - Connect Accent A”). De hoofddoelstelling van dit  

workshopaanbod is: competentieversterkend werken naar professionelen werkzaam op nulde 

en eerstelijn en medewerkers uit mobiele, ambulante en residentiële jeugdhulpverlening inzake 

preventie, vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren.  

Dit door professionelen: 

● handvatten mee te geven om veerkrachtversterkend aan de slag te gaan met 
kinderen/jongeren binnen hun werkcontext. 

● (nog) sterker te maken in het oppikken en bespreekbaar stellen van signalen die zouden 
kunnen wijzen op (een risico op het ontwikkelen van) een psychisch probleem. 

● beter zicht te geven op de reeds bestaande (online) hulpmiddelen/tools/hulplijnen en de 
(eventueel aanwezige) drempels te verlagen om hiermee aan de slag te gaan. 

In 2020 wordt ingezet op evaluatie en uitbreiding van dit workshopaanbod. Hiernaast zullen, 

naast de drie regionale netwerkoverleggen Jeugdhulp van het IROJ OVL (ondersteund door de 



 

44 
 

RWO’s), ook ander samenwerkingsverbanden omtrent dit workshopaanbod op poten gezet 

worden.  

Daarnaast werd in 2019 vanuit het Connect Accent A, in samenwerking met de netwerken GG 

volwassenen werk gemaakt van het in kaart brengen van de bestaande 

consult/advies/coachingsfuncties in Oost-Vlaanderen (cfr. supra “4. Programma’s - Connect Accent A”). 

Er werd vanuit de netwerken geestelijke gezondheid RADAR, ADS en Het Pakt hierover een 

gedragen visietekst ontwikkeld en een online bevraging gelanceerd. Dit met als doel de 

bestaande consultfuncties bij de verschillende GGZ-partners in kaart te brengen, de bestaande 

netwerkpunten binnen de netwerken GG volwassenen en K&J te versterken met deze info en 

hieromtrent een helder kader te creëren. In 2020 zullen de resultaten van deze bevraging 

verwerkt worden en teruggekoppeld worden binnen de verschillende netwerken GG. Vervolgens 

plannen we vanuit RADAR te verkennen met de netwerken volwassenen op welke manier er, bij 

voorkeur vanuit de drie netwerken samen, structureel kan ingezet worden op een aanbod van 

consult/advies en coaching in Oost-Vlaanderen.  

 

Op niveau van het Mobiel Care Team werd een denktank opgericht. Deze denktank bestond uit 

een ouder van een jongere, jongere zelf, voorzieningen jeugdhulp, GI De Zande en CLB. Met deze 

actoren werd 3x bijeen gekomen in 2018 en werd een oefening gemaakt rond de 

aanmeldingsprocedure van het mobiel Care team, de doorstroomlijst en de duur van 

begeleidingen. Daarnaast werd er ook aan de slag gegaan met een kortdurend aanbod vanuit 

het Mobiel Care Team. Dit kortdurend aanbod bestond uit teamondersteuning (bv ondersteuning 

rond psychopathologie, inschatten sociaal emotionele ontwikkeling,..) en werd ingezet eveneens 

als tool om de doorstroomlijst te overbruggen. In 2019 heeft een vormingsdag plaatsgevonden 

rond AMBIT, waar effectief verder mee aan de slag wordt gegaan.  

 

Vanuit RADAR Crisis wordt in samenwerking met de verschillende mobiele crisisteams 

driemaandelijks casusoverleg georganiseerd (cfr. supra, p.20). Dit faciliteert op meerdere 

domeinen verbinding. In eerste instantie zorgt het ontmoeten van elkaar ervoor dat de drempel 

verlaagd wordt om voor specifieke zorgvragen elkaar te contacteren (ikv consult) en samen te 

bekijken hoe een bepaalde casus het best kan aangepakt worden. Er wordt stilgestaan bij de 

werking van elke team zodat het voor iedereen duidelijk is op welke manier men georganiseerd 

is, alsook op welke manier er in de casussen aan de slag gegaan wordt. Door het delen van good 

practices in de samenwerking tussen de verschillende diensten inspireert men elkaar. Door in 

een veilige omgeving, nadat de casus reeds behandeld werd, met elkaar in gesprek te gaan over 

moeilijk gelopen trajecten, wordt de samenwerking beter op elkaar afgestemd.  

 

We vermelden graag het initiatief dat het netwerkcomité RADAR in 2019 nam om een extra 

impuls te geven aan het netwerk en de verschillende programma’s. Dit werd mogelijk gemaakt 

door een aangelegde voorziening dankzij een duidelijk en omvattend afsprakenkader, de 

bijhorende constructieve en solidaire houding van alle partner-werkgevers RADAR en het 
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professionele beheer van netwerkcontractanten en netwerkpromotor. Onderstaande zaken 

worden vanaf 2020 (de voorlopige termijnen variëren) op die manier georganiseerd: 

 

● Er worden voor RADAR twee halftijdse stafmedewerkers aangetrokken (cfr. supra m.b.t. 

inhouden). 
● Voor de projecten ‘Connect accent A’ en ‘ervaringsdelen met jongeren’ (cfr. supra m.b.t. de 

inhouden) wordt een verlenging voorzien tot (alvast) 31 december 2020. 
● Voor trajectcoördinatie wordt ingezet op een extra halftijdse kracht i.f.v. de verdere 

uitbouw en implementatie van de wrap around-methodiek, en dat zowel op casus- als 
casusoverstijgend niveau.  

● Voor Crisis wordt een methodiek ontwikkeld algemene ziekenhuizen en voorzieningen 
jeugdhulp vanuit de geestelijke gezondheid te ondersteunen tijdens een crisisopname.  

● Voor Care wordt op niveau van het team ingezet op: de groepen jonge kind (0-12 jaar), 
extra ondersteuning voor de aanmeldingen en het wachtlijstbeheer, transitie van 
jeugdhulp naar hulp voor jongvolwassenen met het oog op de grote groep in 
transitieleeftijd die in Care vertegenwoordigd is, interne vorming rond psychodiagnostiek, 
ontwikkelingspathologie en forensische diagnostiek. 

● Voor Crosslink wordt ingezet op de verdere uitbouw van het Netwerkpunt en nieuwe 
thema’s. 

● Voor alle ter beschikking gestelde medewerkers wordt ingezet op extra vorming.   
 

Tot slot vermelden we graag de manier van (samen)werken met divers samengestelde ad hoc-

werkgroepen, structurele werkgroepen, stuurgroepen en procesgroepen waar we veel 

verantwoordelijkheid geven en mandaat leggen om zaken uit te werken en te realiseren binnen 

een zo duidelijk mogelijk kader (soms inclusief bijhorende financiering) dat het netwerkcomité 

RADAR probeert te geven. We stellen vast dat het samenbrengen van een variëteit aan ‘nieuwe’ 

mensen rond gemeenschappelijke doelen, die effectief uitgevoerd worden en het verschil 

maken, bijzonder motiverend kan werken in het netwerk. ‘Eigenaarschap’ en ‘vertrouwen’ zijn 

daarin sleutelwoorden.   

5.2 Herstelvisie 

 

5.2.1 Wordt de herstelvisie geïmplementeerd binnen het netwerk? Zo nee, waarom 

niet? Wat zijn hierbij de belemmerende en faciliterende factoren?  

Vanuit RADAR vinden we het belangrijk om te werken vanuit de empowerment van 
kinderen/jongeren en hun (brede) context, alsook het stimuleren van gedeelde zorg. We willen 
het kind/ de jongere, diens context en de reeds betrokken zorgaanbieder in hun zelfstandigheid 
vergroten, hen in hun kracht herstellen en, indien aangewezen, de samenwerking met minder 
aanklampende hulpverlening (opnieuw) kansen geven. Vanuit de verschillende programma’s 
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wordt getracht de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind/ de jongere en diens 
natuurlijk netwerk en dit in samenwerking met verschillende partners. Hulp wordt afgestemd op 
de noden van het kind/de jongere, zijn context en niet omgekeerd. Gedeelde 
verantwoordelijkheid, wederzijds respect en gelijkwaardigheid staan hierbij voorop. Er wordt 
steeds vertrokken vanuit de krachten van het kind/de jongere en diens context. Bovendien 
worden kind/jongere en diens context maximaal betrokken in de communicatie en 
overlegmomenten betreffende hun situatie.  
 
Bovenstaande uitgangspunten komen bij de veelheid aan partners en in de verschillend 
programma’s van RADAR tot uiting. Hierbij een aantal exemplarische voorbeelden:  
Binnen de werking van het Mobiel Care team wordt tijdens een ronde tafel afspraken gemaakt 

met kind/jongere, ouders en alle andere betrokkenen (school, voorziening, therapeut, andere 

relevante anderen). Er wordt vertrokken vanuit een geloof in het kind/jongere en zijn context 

waarbij we proberen verder kijken dan enkel de moeilijkheden of ziektebeelden. Doch kan er 

vanuit het mobiel Care team hier nog actiever worden op ingezet. Herstel zou immers ook 

betekenen dat we niet alleen professionele actoren betrekken en ondersteunen, maar dat er nog 

ruimer met familie en natuurlijke contexten wordt gewerkt. Dit is een uitdaging waarin 

belemmerende factoren onder andere zijn dat onze opdracht hierin ‘beperkt is’, dat we bijna als 

‘laatste’ vorm van hulp betrokken worden, waardoor het niet altijd evident is om bepaalde 

realiteiten terug in beweging te brengen.  

Binnen RADAR Crisis wordt tijdens de 1e crisisinterventies bekeken wanneer situaties wel goed 
liepen/positieve ervaringen en hoe deze inspirerend kunnen werken in de zoektocht naar 
oplossingen om met de huidige crisis om te gaan. Er wordt samen gezocht naar manieren  waarbij 
de cliënt en zijn context de crisis onder controle kunnen krijgen. Hierbij wordt vertrokken vanuit 
krachten van de cliënt en de context. Men tracht samen een toekomstperspectief te bekijken en 
na te gaan wat elkeen hiervoor nodig heeft. Indien zinvol en wenselijk wordt andere 
hulpverlening (terug) betrokken of aangevraagd.  
Herstel, in het kader van Connect 14-25, betekent de jongere in zijn eigen leefwereld ontmoeten 
en ondersteunen om zijn eigen leven opnieuw vorm te geven, waarbij de opgedane ervaringen 
vanuit de crisis of de ontregeling op psychisch vlak, verwerkt en geïntegreerd worden. Het actief 
betrekken van de omgeving zoals naasten, hulpverleners en organisaties speelt een cruciale rol. 
Ze ondersteunen het proces, maar de jongere is steeds de sturende kracht. Initiatieven en 
wensen van de jongere en zijn context moeten het vertrekpunt zijn van elk 
ondersteuningstraject. Daarnaast blijft het aanbieden van nodige pedagogische interventies ter 
bevordering van de gezondheid belangrijk. Een zorgzame herstelgerichte begeleiding vergt ook 
voldoende grenzen trekken. Het leren omgaan met frustratie is een belangrijke factor voor 
psychische weerbaarheid. Naast het hanteren van bovenstaande uitgangspunten wordt bv. 
concreet samengewerkt met herstelacademies en initiatieven zoals Perron 70 en Parcoer.  
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5.3 Geïndividualiseerd hulpplan 

5.3.1 Beschrijf hoe het netwerk staat tegenover de ontwikkeling en het gebruik van een 

geïndividualiseerd hulpplan. Wordt een gemeenschappelijke tool gehanteerd? Zo 

ja, voeg deze toe en beschrijf. Zo nee, beschrijf de totstandkoming van dergelijk 

plan. 

Binnen elk van de zorgprogramma’s van RADAR wordt gewerkt met een geïndividualiseerd 
hulpplan. Dit hulpplan kent in min of meerdere mate een vaste structuur.  
Connect 14-25 stelt steeds een geïndividualiseerd hulpplan op. Dit start met het screenen van 
de fase waarin de jongere functioneert voor de ontwikkeling van de pathologie. Aangepaste 
interventies volgen op deze screening. Er zijn evidence based protocols voorhanden die de 
aangepaste interventies adviseren (Zie een voorbeeld van een hulpplan in bijlage 8).  
Cliëntoverleg trajectcoördinatie wordt gebruikt als methode om partners samen te brengen, de 
zorg op elkaar af te stemmen, concrete afspraken te maken en gezamenlijk na te denken over 
het zorgtraject van kinderen/jongeren. Krachten worden gebundeld en er wordt een individueel 
plan opgesteld, dit zowel op korte als lange termijn. Van elk overleg wordt verslag opgemaakt als 
houvast en bundeling van de concreet gemaakte afspraken. Het individueel plan wordt hierin 
opgenomen.  

Binnen het mobiel Care team wordt er op dit moment (nog niet) niet gewerkt met standaard 
individuele handelingsplannen. Wel wordt tijdens de ronde tafel een brief opgesteld waarbij de 
reden van aanmelding, betrokken netwerk en afgesproken doelstellingen worden opgenomen. 
De inhoud wordt hernomen in functie van evaluatie. Bij afronding worden eindverslagen 
opgesteld. Deze worden eerst door kind/jongeren en ouders nagelezen en vervolgens ook 
bekrachtigd door de psychiaters. Binnen het team zullen wij wel evolueren naar een kader voor 
meer duidelijke richtlijnen rond evaluatie en handelingsplannen.  
In de korte periode waarin RADAR Crisis actief betrokken is, wordt hoofdzakelijk gewerkt met 
een safetyplan. In kader van suïcidale gedachten of na een poging wordt o.a. gebruik gemaakt 
van de app’s ‘On Track Again’ en ‘Back Up’. Betrokken crisishulpverleners trachten tijdens een 
crisisinterventie de veiligheid van de cliënt en omgeving in te schatten. Zowel een individueel 
safetyplan als een safetyplan voor de context om een bepaalde periode te overbruggen is hier 
ondersteunend om de crisis onder controle te krijgen en/of verdere escalatie te voorkomen. (zie, 
bij wijze van voorbeeld, sjabloon safetyplan suïcidaliteit in bijlage 9). 
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5.4 Betrekken van eerstelijnspartners 

 

5.4.1 Geef de initiatieven weer die door het netwerk worden genomen om de 

eerstelijnspartners te betrekken bij de ontwikkeling en de werking van het 

netwerk. Wat zijn hierbij de belemmerende en faciliterende factoren? Beschrijf 

indien mogelijk een inspirerend succes. 

Vanuit RADAR wordt actief ingezet op verbinding en samenwerking met de RWO’s. Drie 
concrete voorbeelden hiervan zijn de volgende: 

● Toelichting van netwerk RADAR en de bestaande programma’s tijdens info- en 
netwerkmomenten georganiseerd vanuit de RWO’s.  

● Gezamenlijke organisatie van het open workshopaanbod “preventie, vroegdetectie en -
interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren” i.s.m. de drie regionale 
netwerkoverleggen Jeugdhulp van het IROJ OVL (cfr. supra “4. Programma’s - Connect 

Accent A”). 
● Maandelijkse bundeling van informatie en activiteiten vanuit RADAR als input voor de 

nieuwsbrieven van de RWO’s.  
In kader van de verdere uitbreiding van het workshopaanbod “preventie, vroegdetectie en -

interventie” werden de intersectorale medewerkers van kind en gezin actief betrokken in het 

opstellen van de kadertekst en zullen zij ook betrokken worden bij het lanceren van de oproep 

gericht naar de regionale overlegplatforms van de huizen van het kind (cfr. supra “4. Programma’s - 

Connect Accent A”).  

Daarnaast werd vanuit Connect Accent A ingezet op verbinding tussen enerzijds de ELP-opdracht 

binnen de drie Oost-Vlaamse projecten 1Gezin1Plan (versterking rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp) en de opdrachten binnen RADAR Connect (cfr. supra “4. Programma’s - Connect Accent A”).  

In de periode juli - december 2018 vonden drie overlegmomenten met als doel elkaars werkingen te 

leren kennen, de leesbaarheid van het hulpaanbod voor kinderen en jongeren, in kader van 

vroegdetectie en -interventie te verhogen en, in de toekomst, gezamenlijk in te zetten op intervisie 

en vorming voor medewerkers binnen de verschillende projecten/programma’s.  

In voorjaar 2019 mondde dit uit in de organisatie van een “Ontdek RADAR” specifiek gericht naar 

medewerkers werkzaam binnen enerzijds de drie projecten 1Gezin1Plan in Oost-Vlaanderen en 

anderzijds de programma’s binnen RADAR.  

In 2020 wordt bekeken eenzelfde netwerkmoment te organiseren tussen de medewerkers van de 

mobiele teams werkzaam in de drie netwerken GG in OVl en ELPF.  

In 2020 zal RADAR Crosslink alle (erkende) Oost-Vlaamse psychologen en kinderpsychiaters die 

vanuit een zelfstandig statuut werken een digitale vragenlijst versturen, waarin hun opleiding, 

expertise, contactgegevens,... bevraagd worden. Deze gegevens worden hierna in de 

hulpverleningsdatabase gebundeld, waardoor men beter zicht krijgt op het beschikbare privé-

hulpverleningsaanbod en men hulpvraag en aanbod nog beter op elkaar zal kunnen afstemmen 
(cfr. supra “4. Programma’s - innoverende initiatieven Crosslink”).  
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Vanuit Connect 14-25 werd in 2019 actief ingezet op het informeren en betrekken van 
huisartsen en wijkgezondheidscentra. Concreet werden infoavonden georganiseerd voor 
huisartsen. Ervaring leert dat huisartsen belangrijke partners zijn voor Connect 14-25. Het blijft 
een zoektocht om huisartsen te bereiken en hen actief te betrekken in zorgtrajecten. Daarnaast 
werd in 2019 voor een heel aantal eerstelijnsdiensten vorming op maat aangeboden. In 2020 
wordt verder ingezet op verbinding met deze relevante actoren. 
De verschillen in regio-afbakening, organisatiestructuren van de eerstelijnshulp en deze van de 
geestelijke gezondheidszorg worden ervaren als belemmerende factor.  De afstand tussen beide 
is vaak groot, met weinig overlegplatformen tussen beide, waardoor het niet altijd evident is om 
elkaar te betrekken. Het overlegplatform GG Oost-Vlaanderen heeft desalniettemin samen met 
alle netwerken GG in Oost-Vlaanderen duidelijke afspraken gemaakt om de vertegenwoordiging 
in de eerstelijnszones betreffende geestelijke gezondheid te garanderen.  

5.5 Betrekken van onderwijs 

5.5.1 Geef de initiatieven weer die door het netwerk worden genomen om het onderwijs 

te betrekken bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk. Wat zijn hierbij 

de belemmerende en faciliterende factoren? Beschrijf indien mogelijk een 

inspirerend succes. 

Actoren binnen  de sector onderwijs worden op casusniveau actief betrokken binnen de 

verschillende zorg- en hulpprogramma’s van RADAR. Zo vormen leerkrachten, orthopedagogen 

en psychologen verbonden aan de school, CLB vaak een vaste partner in overlegmomenten 

georganiseerd rond kinderen en jongeren. Daarnaast wordt actief ingezet op destigmatisering 

van psychopathologie binnen onderwijs.  

Binnen het netwerkforum, het netwerkcomité en werkgroepen/stuurgroepen/procesgroepen is 

het CLB (als link naar onderwijs) effectief vertegenwoordigd. 

Vanuit Connect 14-25 worden handvatten aan leerkrachten aangeboden om met psychisch 

kwetsbare jongeren om te gaan in schoolse context. Casus-gerelateerde ondersteuning vanuit 

Connect 14-25 werkt hier faciliterend. Tevens verkent Connect 14-25 momenteel hoe het kan 

samenwerken met de CLB’s op vlak van hun opdracht naar detectie en preventie van psychische 

problemen (i.k.v. medisch psychosociaal schoolonderzoek). Daarnaast kunnen medewerkers van 

het CLB altijd bij het programma aanmelden, waarna we overgaan tot casusbespreking, 

teamoverleg of interventie. 

Vanuit Trajectcoördinatie wordt ervaren dat het niet altijd evident is om de scholen te betrekken 

in het zorgtraject wanneer sprake is van een schoolweigeringsproblematiek. Bij die specifieke 

casussen is er vaak (nog) geen sprake van verbinding tussen de school enerzijds en het kind/de 

jongere anderzijds. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat veel scholen trachten de nodige 

flexibiliteit toe te passen bij het implementeren van leerling-ondersteunende maatregelen (bv. 

aanpassen/achterwege laten van evaluaties).  
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Vanuit RADAR Care wordt ervaren dat de communicatie tussen school en CLB betreffende een 

specifiek kind/ jongere soms beperkt is. Contact nemen, de onderwijs-kijk op/expertise over dit 

kind/deze jongere in beeld brengen en overleg stimuleren, staan dan op de voorgrond. 

Binnen RADAR Care werden partners uit de sector onderwijs als actor in de denktank betrokken, 

evenals op de procesgroep. Doch kunnen er netwerkniveau preventieve/informatieve 

overleggen met onderwijs, CLB, ondersteuningsteams, los van casusbegeleiding, mogelijks extra 

bijdragen tot faciliterende en versnelde hulpvragen op onderwijsvlak.  

Vanuit RADAR Crisis wordt tevens ingezet op samenwerking en verbinding met onderwijs via de 

zorgpaden suïcidepreventie en werd ingezet op bekendmaking van de crisiswerking in de CLB-

centra. Op de regionale praktijk-overleggen crisis ontmoeten CLB-medewerkers, aanbieders 

crisishulp- en zorg elkaar 4 keer per jaar. Dit werkt ook verbindend.  

Binnen de tijdelijke opdracht van Connect - Accent A werd op verschillende manieren 

geïnvesteerd in verbinding met de sector onderwijs. Concreet werd dit gerealiseerd via 

onderstaande manieren: 

● De vertegenwoordiger vanuit CLB GO! neemt een actieve rol op tijdens de procesgroepen 

en stuurgroepen ter ondersteuning van Accent A.  

● De pedagogische begeleidingdiensten werden gecontacteerd in kader van een 

samenwerking omtrent het thema ‘Vroegdetectie en -interventie van psychische 

problemen bij kinderen”.  Met de pedagogische begeleidingsdienst vanuit het katholiek 

onderwijs is hieromtrent reeds een traject lopende (cfr. supra “4. Programma’s - Connect Accent 

A”).  

● Tevens vond omtrent het thema vroegdetectie en -interventie van psychische problemen 

bij kinderen en jongeren een overleg plaats waarop alle directies vanuit de CLB in Oost-

Vlaanderen uitgenodigd waren. 

 

 

 

 

 

  



 

51 
 

6 Bijlagen 

6.1 Bijlage 1: kadertekst HRM 

 

 

Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) 

www.popovggz.be 

toon.langeraert@popovggz.be 

0474/039872 

 PopovGGZ/2019/RADAR/TL/412/ 

02/11/2019 

Voorstel afsprakenkader coaching-, ontwikkelings-, evaluatie- en correctiegesprekken 

 

1. Doel: 
- Afspraken vastleggen i.f.v. personeelszorg en een arbeidsrechtelijk kader t.a.v. 

mensen die onder een welbepaald werkgeverschap actief zijn in specifieke 

netwerkfuncties i.k.v. de programma’s van RADAR. We onderscheiden functies 

die zich duidelijk binnen een teamverband situeren (i.e. mobiele medewerkers en 

coördinatoren crisis, care, ondersteuning jeugdhulp, connect, crosslink) en 

functies die zich niet of minder duidelijk binnen een teamverband situeren 

(trajectcoördinatie, netwerkpsychiaters, projectmedewerkers ervaringsdelen en 

connect accent A en netwerkcoördinatie). We willen met dit document voor alle 

functies een duidelijk afsprakenkader creëren.  

- We onderscheiden voor alle medewerkers vier mogelijke vormen van trajecten of 

gesprekken: coachingstrajecten, ontwikkelingsgesprekken, evaluatiegesprekken 

en correctiegesprekken.  

- Coachingstrajecten verlopen o.b.v. wederzijdse dialoog met medewerkers en 

hebben als doel dat elke medewerker zich ondersteund en gesteund weet in 

haar/zijn werk.  
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- Ontwikkelingsgesprekken worden georganiseerd o.b.v. relevante input door één 

of meerder personen die een duidelijk zicht hebben op het functioneren van de 

medewerker in kwestie (zie punt 3). Ze hebben als doel dat elke medewerker 

inzicht krijgt in hoe haar/zijn dagdagelijks functioneren gepercipieerd wordt door 

anderen en hoe daar o.b.v. werkdoelen op kan geanticipeerd worden.  

- Evaluatiegesprekken en correctiegesprekken behoren tot de strikte bevoegdheid 

van de werkgever (cf. instructierecht) en hebben een uitgesproken formeel 

karakter. Ze hebben als doel dat elke medewerker geëvalueerd wordt door 

haar/zijn werkgever.  

 

2. Aanpak i.k.v. coachingstrajecten: een aanpak op maat 

- Coachingstrajecten worden op maat gerealiseerd: inhoud, vorm, frequentie, duur, 

.... 

- Coachingstrajecten kunnen opstarten op initiatief van de medewerker, het team, 

de leidinggevende en/of de werkgever.  

- Een dergelijk traject is afgebakend in tijd en heeft duidelijke doelstellingen die 

opgevolgd en bijgestuurd moeten worden. De modaliteiten van het 

coachingstraject worden m.a.w. op voorhand duidelijk afgesproken en op papier 

vastgelegd. 

- De coaching kan uitgevoerd worden door een collega, de eerste in lijn, een 

externe coach, ...  

- De werkgever hoeft dit niet zelf uit te voeren maar moet erop toezien dat dit 

gebeurt. Voor coachingstrajecten dienen desgewenst de nodige budgetten 

vrijgesteld te worden. 

- Een permanente feedbackcultuur op de werkvloer waarbij medewerkers de 

attitude hebben om ondersteunend te werken tav elkaar door een reflectieve 

ingesteldheid en het geven en ontvangen van constructieve feedback is uiterst 

belangrijk.  

 

3. Aanpak i.k.v. ontwikkelingsgesprekken: een cascadesysteem  

- Ontwikkelingsgesprekken worden gevoerd worden door de in eerste lijn ‘hoger 

geplaatste’ persoon/personen o.b.v. de feedback die door beide partijen bij 

betrokkenen wordt opgevraagd . Ze heeft enkel betrekking op het deel van de 

tewerkstelling i.k.v. Vlaamse en federale programma’s.  

- Er wordt gebruik gemaakt van een voorhanden standaardsjabloon en 

functieomschrijving. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en 

de inhoudelijke opmaak van het verslag. De hoger geplaatste persoon is 

eindverantwoordelijke voor het effectief toevoegen van het verslag in het 

personeelsdossier. De medewerkers tekenen voor ontvangst en voor akkoord. 

Een informed consent is in dit licht aangewezen.  

- Er wordt voor ontwikkelingsgesprekken gestreefd naar een aanpak op maat van 

individuele medewerkers. De wijze waarop informatie vergaard wordt en wie bij 
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het gesprek aanwezig is, is op voorhand geëxpliciteerd. Beide partijen kunnen de 

werkgever vragen om op het gesprek aanwezig te zijn.   

- Bij de keuze van de betrokken collega’s/netwerkpartners i.k.v. de terugkoppeling 

rond een specifieke werknemer, spelen verschillende factoren een rol (die steeds 

anders ingevuld kunnen worden i.f.v. de werknemer waarover het gaat):  

▪ Voldoende representatief vanuit het netwerk (en dus voldoende divers) i.k.v. de 

activiteiten die de betrokken werknemer uitvoert binnen het netwerk.  

▪ Voldoende veilig voor de betrokken werknemer (discretie en vertrouwen).  

▪ Geen overshooting: feedback uit voldoende hoeken maar ook niet overdrijven in 

het aantal te bevragen personen.  

- Soms kan een ontwikkelingsgesprek leiden tot een coachingstraject. 

- Een ontwikkelingsgesprek gebeurt bij voorkeur één keer binnen de twee jaar.  

- De inhoud van ontwikkelingssgesprekken kan in samenspraak met de betrokken 

werknemer en in transparante, voorspelbare communicatie gedeeld worden met 

de werkgever in kwestie i.f.v. evaluatiegesprekken.  

- Er wordt in dit kader een agreement afgesloten tussen RADAR en de partner-

werkgevers dat in alle transparantie met de werknemers wordt gecommuniceerd.  

 

4. Aanpak i.k.v. evaluatiegesprekken en correctiegesprekken: bevoegdheid van de 

werkgever. 

- Naast deze coaching- en ontwikkelingsprocedure, dient ook in een meer formele 

evaluatie- en correctieprocedure voorzien te worden waarin de rechtstreekse 

werkgever primair aan zet is. Hier wordt m.a.w. het systeem van de werkgever 

gevolgd.  

- Deze dient minimaal in werking te treden bij mogelijke contractverlenging van de 

werknemer en wanneer er fundamentele ontevredenheid is (en in bepaalde 

situaties om dringende reden) over het functioneren van de betrokken 

werknemer. Andere mogelijkheden dienen ad hoc en in samenspraak beslist te 

worden.  

- Een formele evaluatieprocedure kan geïnitieerd worden op vraag van de 

werkgever of het netwerkcomité RADAR. De werkgever stelt minimaal de 

voorzitter van het netwerkcomité, de netwerkpsychiater en de netwerkcoördinatie 

in kennis van geplande evaluatie- en correctiegesprekken.  

- De hogergeplaatste persoon dient standaard niet aanwezig te zijn op het 

desbetreffende gesprek, maar dient wel geconsulteerd te worden. De werkgever 

kan vragen dat bv. een hoger geplaatst persoon aanwezig is op een 

evaluatiegesprek, zeker indien de werkgever onvoldoende zicht heeft op het 

functioneren van de medewerker.  

- Soms kan een evaluatiegesprek leiden tot coachingstraject.  

 

 

5. Globaal plan van aanpak: 
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- Leden van het ICC krijgen de kans om feedback te geven op het voorstel. 

- Werkgroep HRM van het netwerkcomité ziet toe op alle voorwaarden om van 

start te kunnen gaan. 

- Het netwerkcomité RADAR neemt besluit rond deze tekst en zorgt voor 

verspreiding en implementatie bij alle betrokken werkgevers en werknemers.  

- Deze werkwijze wordt na 2 jaar formatief en na 3 jaar summatief geëvalueerd 

onder impuls van het netwerkcomité RADAR.  
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6.2 Bijlage 2: teamsamenstelling Connect 0-4 

• Fabienne Vandensteen (coördinatie CONNECT 0-4 Oost-Vlaanderen) MSOC Gent – 1VTE 

• Dr. Griet Fonteyne (verslavingsarts) MSOC Gent – 1,9u/week 

• Louize Cool (regio Gent-Eeklo-Deinze) CAR Oostakker – 0.5 VTE 

• Vreni Van Der Borght (regio Zuid-Oost-Vlaanderen) CKG Den Boomgaard – 0.5 VTE 

• Gwen Braxel (regio Waas en Dender) CGG De Drie Stromen 0.3 VTE 

• Philippe Vandenameele (Waas en Dender) CGG De Drie Stromen 0.2 VTE 
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6.3 Bijlage 3: connect 0-4 & Kinderen van Druggebruikende Ouders 

 

KDO – Kinderen en Drugverslaafde Ouders 

1.   Werking 

Met de komst van het zorgprogramma vroegdetectie en vroeginterventie werd het bestaande 

KDO-project (Kinderen en Drugverslaafde Ouders), dat gehuisvest is binnen MSOC Gent, 

ingekanteld binnen CONNECT.  Dankzij de inkanteling is er de opportuniteit om de brug te maken 

tussen de volwassenhulpverlening en de kindhulpverlening enerzijds en tussen de 

verslavingszorg en de algemene geestelijke gezondheidszorg anderzijds.  Een boeiende 

beweging. 

Aan de doelstellingen van het KDO-project werd niet geraakt.  Het KDO-project biedt intensieve 

ondersteuning aan (ex-) druggebruikende ouders met jonge kinderen (tot 12 jaar) en (ex-) 

druggebruikende zwangeren in Oost-Vlaanderen.  Het is een gratis, laagdrempelig en vrijwillig 

project waarbij de cliënt als ouderfiguur centraal staat en aanzien wordt als uniek persoon die 

zelf richting kan geven aan zijn/haar leven.  Er wordt getracht om de mogelijkheden en krachten 

van de cliënten te benadrukken en te versterken zodat ze zelf kunnen bijdragen aan de 

verbetering van de levenskwaliteit van zichzelf en hun kinderen.  Al jaren ligt de grote sterkte in 

onze manier van werken met name, laagdrempelig, outreachend en aanklampend.  Door op 

huisbezoek te gaan worden de cliënten benaderd in hun vertrouwde omgeving.  Er wordt 

ondersteuning geboden aan ouders in hun ouderrol. Op die manier wordt er preventief naar de 

kinderen toe gewerkt. 

2.      Expertise uitwisseling 

Het KDO-intervisieplatform voor betrokken hulpverleners wordt al sinds de start van het project 

een vijftal keer per jaar georganiseerd.  De intervisiegroep bestaat uit Gentse “kindhulpverleners” 

en “drughulpverleners” zijnde MSOC, VK, Kind & Gezin, De Sleutel, De Kiem, CGG Eclips (KOAP), 

sociale dienst UZ Gent, sociale dienst Maria Middelares, sociale dienst Jan Palfijn en sociale dienst 

Sint Lucas.  Dit jaar werd de groep aangevuld met twee medewerkers van VZW Lejo.  Net als 

vorige jaren wordt nog steeds belang gehecht aan casusbespreking en 

deskundigheidsbevordering.  Mede dankzij de intervisie over onze gedeelde doelgroep van 

druggebruikende ouders en zwangeren komen we tot een goede samenwerking, een goede 

kennis van elkaars werkveld en een gerichte doorverwijzing.  We terecht trots op deze groep die 

zeer verbindend werd en al vele jaren blijft bestaan. 
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Daarnaast nemen we actief deel aan de expertisegroep “ouders onder invloed” en de provinciale 

KOPP/KOAP-bijeenkomsten georganiseerd door RADAR.     

3.      Meerwaarde en toekomst 

De coördinator van CONNECT 0-4 is eveneens de coördinator van het KDO-project (1VTE).   De 

inkanteling van het KDO-project binnen RADAR heeft voor extra expertise gezorgd binnen 

CONNECT 0-4 op het vlak van verslaving en omgekeerd op het vlak van infant mental health.  Het 

levert een mooie, boeiende samenwerking op met uitwisseling van nieuwe inzichten en kennis.  

We willen hierbij wel benadrukken dat het KDO-project nog steeds een zelfstandig project is dat 

meer dan 10 jaar bestaat en zijn plaats binnen de drughulpverlening heeft verworven.  We hopen 

dat de meerwaarde van het KDO-project en zijn unieke werking ondertussen is bewezen en we 

bijgevolg niet opgeslorpt raken in een ruimer geheel.  Het verhaal van druggebruikende ouders 

sijpelt ook binnen in de aanmeldingen bij CONNECT 0-4.  We hebben altijd gepleit voor een 

tandemwerking met de kindhulpverlening binnen het KDO-project (zoals vb. amberwerking CKG).  

De inkanteling van het KDO-project binnen RADAR en CONNECT 0-4 opent hiervoor nieuwe 

deuren.  In de toekomst willen we blijven streven naar een kwalitatieve hulpverlening voor een 

toch zeer specifieke doelgroep van druggebruikende ouders en zwangeren.  Continuïteit is hierbij 

van het grootste belang.  In eerste instantie om een vertrouwensband te kunnen instaleren en in 

tweede instantie omdat het ook hier gaat over multi-problem gezinnen.  Gezinnen verdienen een 

integrale en gedreven aanpak om de kans op blijvend succes te waarborgen.   

6.4 Bijlage 4: cijfers aanmeldingen Connect 0-4 

Sinds de start van CONNECT 0-4 zijn er 71 aanmeldingen  behandeld verdeeld over drie regio’s binnen 

Oost-Vlaanderen met respectievelijk 21 casussen in de regio Gent Eeklo Deinze, 22 casussen in de regio 

Waas en Dender en 28 casussen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast werden er door de ter 

beschikking gestelde medewerkers van het MSOC in 2018 en 2019 in totaal 33 nieuwe aanmeldingen 

voor Oost-Vlaanderen behandeld. Dat brengt het totaal op 104 behandelde nieuwe aanmeldingen. 
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Wanneer we dieper inzoomen op de aanmelders zien we een grote diversiteit in de organisaties 

en hulp- en zorgverleners die de hulp inschakelen van CONNECT 0-4.  We zijn verheugd dat we 

een ruim publiek bereiken.  Aanmeldingen kunnen vaak gelinkt worden aan een 

voorstellingsronde of aan een goede samenwerking met gekende partners.  Door de aanmelders 

in kaart te brengen krijgen we zicht op wie we wel en niet bereiken en waar we in de toekomst 

(verder) moeten op inzetten. 
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Naar leeftijdscategorie van de infants zien we ook daar een mooie spreiding.  In enkele 

uitzonderlijke gevallen werden oudere kinderen aangemeld (leeftijd 5 of 6 jaar) en één enkele 

aanmelding was bedoeld voor CONNECT 14-25.  
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Cijfergegevens KDO 2018 

17 nieuwe aanmeldingen voor 

het KDO-project in 2018 

  

1 gerichte doorverwijzing naar andere hulpverlening 

4 enkel kennismakingsgesprek 

5 kortdurende begeleidingen (maximum 3 gesprekken) 

7 opgenomen binnen het KDO-project voor een 

langdurige begeleiding 

In totaal 17 langdurige 

begeleidingen 

  

10 begeleidingen uit 2017 + 7 nieuwe uit bovenstaande 

o   5 koppels 

o   7 vrouwen individueel 

o   5 mannen individueel 

Twee zwangere vrouwen bij aanmelding 

39 kinderen in totaal werden bereikt  

Regionale spreiding 17 dossiers Gent Eeklo Deinze 7 

Waas en Dender 5 

Zuid-Oost-Vlaanderen 5 

  

 

Cijfergegevens KDO 2019 

  6 begeleidingen uit 2018 werden positief afgerond 
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16 nieuwe aanmeldingen voor 

het KDO-project in 2019 

1 gerichte doorverwijzing naar andere hulpverlening 

2 enkel kennismakingsgesprek 

13 opgenomen binnen het KDO-project voor een 

langdurige begeleiding 

  

In totaal 24 langdurige 

begeleidingen 

11 begeleidingen uit 2018 + 13 nieuwe uit bovenstaande 

-        4 koppels 

-        12 vrouwen individueel 

-        8 mannen individueel 

Vijf zwangere vrouwen bij aanmelding 

57 kinderen in totaal werden bereikt 

Regionale spreiding 24 dossiers Gent Eeklo Deinze 11 

Waas en Dender 7 

Zuid-Oost-Vlaanderen 6 
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6.5 Bijlage 5: cijfers Connect 14-25 

 

6.6 Bijlage 6: visietekst “GGZ-consult/advies/coaching” 

 

Situering 

Binnen het RADAR-programma Connect (vroegdetectie en -interventie van psychische 

problemen bij kinderen en jongeren) werd een opdracht omtrent competentieversterkend werken 

naar professionals, werkzaam binnen nulde en eerstelijn, geformuleerd. Uit overlegmomenten 

met verschillende actoren (Bv. Kind en Gezin, CLB, AZ,...) bleek dat o.a. het aanbieden van 

consult/advies/coaching vanuit de GGZ-sector een zinvolle en gewenste manier is om 

competentieversterkend te werken richting professionals op nulde en eerstelijn. Er werd vanuit 

de procesgroep van Connect besloten hierin faciliterend te werken door het bestaande aanbod 

consult/advies/coaching bij de verschillende GGZ-partners in kaart te brengen en hieromtrent een 

helder kader te creëren.  

Zowel vanuit het netwerkcomité RADAR, Netwerk GG ADS als Het PAKT werd besloten 

bovenstaand beschreven initiatief gezamenlijk te ondersteunen.  

 

Wat begrijpen we onder GGZ consult/advies/coaching? 

 

GGZ-consult/advies/coaching 

Via het GGZ-consult/advies/coaching kan een professional werkzaam op nulde en eerste lijn 

terecht bij een GGZ-partner voor (telefonisch) overleg en/of advies/informatie/teamondersteuning 

omtrent (een vermoeden van) psychische problemen bij hun cliënt/patiënt. 

 

Consult/advies/coachingsvragen 

Consult/advies/coachingsvragen zijn vragen die een GGZ-partner ontvangt van een professional, 

werkzaam op nulde en eerste lijn, omtrent een thema of casus binnen het kader van (een 
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vermoeden van) psychische problemen bij hun cliënt/patiënt en de wijze waarop deze best kan 

worden bejegend.  

Deze vragen hebben bijgevolg betrekking op een zoektocht naar antwoorden/opties voor een 

gepast handelen, op maat van een cliënt en diens netwerk.  

Consultvragen verschillen van oriëntatievragen, in die zin dat deze laatste betrekking hebben op 

een zoektocht naar antwoorden/opties voor een gepast aanbod, op maat van de cliënt en diens 

context. Oriëntatievragen worden bij voorkeur rechtstreeks gesteld aan één van de GGZ-partners 

of aan Advies/coaching GG ADS, Netwerkpunt van het PAKT/RADAR. 

Consultvragen verschillen van aanmeldingsvragen in die zin dat de professional die de 

consultvraag stelt in eerste instantie geen aanmelding wenst te doen bij de GGZ-partner die 

consult biedt.  

 

Consult/advies/coachingsaanbod 

Consult/advies/coachingsaanbod betreft het (telefonisch) aanbod dat een GGZ-partner voorziet 

als antwoord op de gestelde consult/advies/coachingsvraag: informatieverstrekking, 

adviesverlening, overleg/gedachtenwisseling, teamondersteuning,... .  

 

Welke doelstellingen stellen we voorop?  

● Ondersteuning en versterking van professionals werkzaam op nulde en eerstelijn door 

GGZ-partners.  

● Professionelen werkzaam binnen nulde en eerstelijn weten waar ze terecht kunnen met 

hun GGZ -consult/advies/coachingsvragen. 

● De GGZ-partners beschikken over een visie/beleid binnen de eigen organisatie omtrent 

het behandelen van consult/advies/coachingsvragen. GGZ-partners ondersteunen hun 

medewerkers in het beantwoorden van consult/advies/coachingsvragen. 

 

Welke uitgangspunten stellen we voorop? 

● Elke professional wil goede zorg bieden aan zijn cliënt/patiënt. 

● Elke hulpverlener komt wel eens in handelingsverlegenheid. Zo ook professionals 

werkzaam op nulde en eerstelijn wanneer zij in aanraking komen met (een vermoeden 

van) psychische problemen bij hun cliënten/patiënt en hoe daarmee omgaan. 

● Cliënten/patiënten hebben er alle belang bij dat hulpverleners kunnen groeien in hun 

vaardigheden.  

● GGZ-partners beschouwen het als hun opdracht om professionelen werkzaam op nulde 

en eerste lijn ondersteuning te bieden bij (een vermoeden van) psychische problemen bij 

hun cliënten/patiënten.  

● Via GGZ - consult willen we professionals op nulde en eerstelijn: 

○ bekrachtigen in interdisciplinair overleg 

○ bevestigen in de reeds geleverde inspanningen 

○ coachen in hun eigen probleemoplossende competenties en deze van het netwerk 

omtrent de cliënt/patiënt. 

○ (extra) vertrouwen geven om zaken (opnieuw) bespreekbaar te stellen met de 

cliënt 

○ versterken in hun handelingsbekwaamheid 
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Hoe gaan we aan de slag? 

● Op basis van een online bevraging wensen we het bestaande consult/advies/coaching- 

aanbod vanuit de GGZ-partners te situeren op een continuüm (gaande van bv. ad hoc 

telefonisch consult tot bv. consult op teambesprekingen). 

● Alle informatie omtrent het bestaande consult/advies/coaching- aanbod vanuit de GGZ-

partners wordt verzameld ter versterking van Advies/coaching GG ADS, Netwerkpunt 

PAKT/ RADAR. 

● Ook medewerkers werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben baat bij een 

consultaanbod binnen andere sectoren. Actoren binnen andere sectoren (Bv. VAPH, 

Jongerenwelzijn,..) worden gestimuleerd eenzelfde oefening met de verschillende 

partners binnen hun sector te maken.  

 

6.7 Bijlage 7: samenstelling en medewerkers Ondersteuningsteam Jeugdhulp 

• Jochen Claus & Valerie Teirlinck (coördinatie Ondersteuningsteam) PCGS - 0,5 VTE 

• Dr. Maarten De Meulenaere (kinder- en jeugdpsychiater)  -   14u/week + nomenclatuur 

• Geertrui Debosscher  (GI De Zande & private voorzieningen OVL) PCGS – 0,8 VTE 

• Delphine Mortier  (GI De Zande & private voorzieningen OVL) PCGS – 0,8 VTE 

• Sanderijn Pisman (private voorzieningen OVL) CGG De drie stromen – 0,5 VTE 

• Openstaande vacature (private voorzieningen OVL) CAR Ter Eken – 0,5 VTE 

• Lotte Crivits (GI De Zande & private voorzieningen OVL) PCGS – 1 VTE 

• Tine Van Cauwenberghe (GI De Zande & private voorzieningen OVL)  PCGS – 1VTE 

• Birgit Verhoeven (GI De Zande & private voorzieningen OVL) PCGS – 0,80 VTE 

• Griet Verbiest (GI De Zande & private voorzieningen OVL) PCGS – 0,90 VTE 
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6.8 Bijlage 8: cijfers aanmeldingen Ondersteuningsteam Jeugdhulp 

Cijfers mei 19 – maart 20 

 

Private voorzieningen Jeugdhulp 

37 aanmeldingen module 1 

18 lopende casussen 
15 afgeronde casussen 

- Gemiddelde traject module 1 : 2-3 maanden 
Opmerking: Gemiddeld doen de medewerkers 2-3 interventies bij module 1. De duur kan ook te maken hebben met 
planning of beschikbaarheid van de teams. Lange trajecten zijn daarom niet per se meer intense trajecten qua 
contactmomenten. 
 

1 aanmelding niet opgestart (CARE) 
3 aanmeldingen op de wachtlijst 
 
7 aanmeldingen werden elders getrieerd door het ACT: geen verblijf (3), SDJ stelt vraag i.p.v. de 
voorziening, vraag naar enkel individuele begeleiding. 
 
 

Welke voorzieningen hebben we reeds bereikt? 

- 27 BJB  

o De Steiger (4) 

o Ruyskensveld (4) 

o Hof Ter Welle 

o Spoor 56 

o OOOC Glorieux 

o Lionshulp (3) 

o OBC De Waai (2) 

o Betsberg 

o Stappen vzw (3) 

o Sint Jan Baptiste (2) 

o MFC Meetjesland 

o Steevliet 

o Martens Sotteau 

o OOOC De Bries 

o Luein 

- 8 VAPH  

o MFC Heynsdaele (2) 

o Styrka (3) 

o Sint Gregorius (2) 

o Capelderij 
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- 2 CKG 

o Open Poortje 

o Kinderkasteeltje 

Welke nog niet? 

- BJB 

o Home Magnolia 

o Vzw Lia 

o Vzw Amon 

o OOOC De Morgenster 

- VAPH 

o De Triangel 

o MFC Heilig Hart 

o MFC De Hagewinde 

o Blijdorp 

o MFC Levensvreugde 

o Sint Vincentius 

o Jeugdzorg 

- CKG 

o CKG Glorieux 

o CKG Sloeberhof  

o CKG Den Boomgaard 

Het Ondersteuningsteam wil verder inzetten op het bereiken van de resterende partners. Verder wil het 

team inzetten op de andere sectoren dan de BJB zodanig deze vlotter de weg vinden naar het aanbod.  

Regio spreiding: 

- 21 Gent- Eeklo- Deinze 

- 9 Waas & Dender 

- 7 Zuid Oost Vlaanderen 

De stuurgroep zal de komende maanden deze spreiding verder opvolgen met als doelstellig de verhouding 

naar aanmeldingen meer verdeeld te krijgen. We blijven inzetten op communicatie met o.a het Netwerk 

Jeugdhulp ZOVL.  

Leeftijd spreiding van aangemelde jongeren: 

14-18 jaar  

Afgelopen maanden heeft het Ondersteuningsteam 13 jongeren bereikt van 17-18 jaar. Jongere kinderen 

zijn nog moeilijk te bereiken (slechts  3 jongere kinderen van 6-7 jaar). Dit is gelijklopend met de doelstelling 

om de CKG’s meer vertrouwd te maken met het aanbod.  

 
Aantal keer module 3 ingezet in functie van module 1: 11 
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Opmerking: Dit cijfer werd mede gevormd in de overgang van Outreach Vlaanderen naar het huidige 

programma. Vanuit een zorg voor de lopende casussen uit de toenmalige werking waar afronding niet 

aangewezen was, werden deze ingebed in de modulaire format binnen de combinatie module 1 en 3.  

Inkopen expertise: 1 aanmelding (duo Fioretti/Outreach De Steiger) is op dit moment lopende: Styrka 

(contactmomenten: observatieopdracht school en leefgroep, afstemming (3), teamondersteuning in duo). 

 

Gemeenschapsinstelling De Zande 

 

Outreachende ondersteuningen: module 1-4 

38 aanmeldingen 

• 14 actief 
• 15 actief in nazorg (8 Oost-Vlaanderen, 2 West-Vlaanderen, 3 Antwerpen, 1 Vlaams 

Brabant, 1 Brussel) 
 

• 3 afgerond met nazorg (Oost-Vlaanderen) 
• 6 afgerond zonder nazorg 

 

Module 3: individuele begeleiding 

26 aanmeldingen 
8 aanmeldingen in combinatie met module 1  

Module 1: teamondersteuning 

1 aanmelding 
 

Module 4: crisisbegeleiding en interventie 
 

2 aanmeldingen (intensief traject sinds juni naar aanleiding van suïcide: jongeren (2) + team) 
 

Module 2: diagnostiek/beeldvorming 
 

1 aanmelding in combinatie met module 1 en 3 
 
De vraag naar individuele begeleiding (module 3) staat op de voorgrond. Afgelopen maanden werd er 
echter meer en meer beroep gedaan op de verschillende combinaties. Voornamelijk met 
teamondersteunende interventies. 
Volgens de huidige cijfers zijn er meer nazorgtrajecten lopende sinds de eerste telling in januari. Binnen 
de samenwerking met de Gemeenschapsinstelling zal deze verhouding steeds worden bekeken op de 
structurele feedbackvergaderingen. Het Ondersteuningsteam is in blijvende afstemming rond de 
verhouding van het aanbod IN en BUITEN  de Gemeenschapsinstelling.  
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Structurele CROSSOVER werking – module 2 (wekelijks campus jongens, tweewekelijks campus 

meisjes) 

 
246 consulten 
65 jongens (Wingene & Ruiselede) 
39 meisjes (Beernem) 
 
 + 44 medicatieconsulten (januari-maart) 
 
Opname aanvragen pcgs: module 4 crisisopvang 

19 opname aanvragen 
 
Wingene (3) 
1 eigenlijke opname 
1 vraag niet opgestart (geen beschikbaarheid) 
3 jongens 
 
Beernem (16) 
 
4 eigenlijke opnames 
12 vragen niet opgestart (11 geen beschikbaarheid, 1 weigering jongere) 
9 meisjes 
 

 

 

 

  



 

69 
 

6.9 Bijlage 9: voorbeeld geïndividualiseerd hulpplan Connect 14-25 

Connect 14-25 stelt altijd een geïndividualiseerd hulpplan op. Dit begint met het screenen in 

welke fase de jongere functioneert voor de ontwikkeling van de pathologie.  

 Intensiteit Frequentie Duur 

Ongewone gedachteninhoud    

Niet-bizarre ideeën 
(grootheid, achterdocht, …) 

   

waarnemingsstoornissen    

Gedesorganiseerde spraak    

 

Aangepaste interventies volgen op deze screening. Er zijn evidence based protocols 

voorhanden die de aangepaste interventies adviseren. 

 

Fase Omschrijving Interventie 

0 Familiale belasting: geen symptomen Monitoring, educatie 

1a psychose-achtige 
ervaringen 

Geen verminderd functioneren; milde 
cognitieve problemen; geen lijdensdruk 

Kortdurende gespecialiseerde 
psychoëducatie over 
dopaminesensitisatie en 
vermijden van preoccupatie 

1b ultra high risk Matig ernstige subklinische symptomen; 
sociaal verval in afgelopen jaar; 
hulpzoekend gedrag 

Cognitieve gedragstherapie met 
educatie en training rond 
cognitieve tendensen; 3 jaar 
monitoring 

 

 

 

 

 



 

70 
 

6.10 Bijlage 10: sjabloon Safety Plan in kader van suïcidaliteit 

 

 

 

 

 


