Het hulpaanbod in
modules

Anno 1998: Werkvormen
PRO

CONTRA

Erkenning en subsidiering per
type voorziening

De ingang tot de jeugdhulp
bepaalt het hulptraject

Eenvoudig: de voorziening
bepaalt het aanbod

Het aanbod is niet
transparant, wat zit er achter
een voorziening?
Geen flexibel aanbod of
intersectorale samenwerking

2004-2012: Modulering 1.0
PRO
Differentiatie van het aanbod
Eerste aanzet tot
intersectorale samenwerking

CONTRA
Er zijn zoveel modules dat het
aanbod nog steeds niet
transparant is

Door de complexiteit van het
instrument wordt de werklast
te hoog
Voorzieningen anticiperen
een impact op erkenning en
subsidiering hoewel die er
niet is
Wachtlijsten werken niet met
modules

2013: Modulering 2.0
PRO
Mogelijke koppeling met
erkenning en subsidiering
AJ – K&G
De typemodule bepaalt
wat, de module waar
transparant, eenvoudig
en werkbaar instrument
Intersectorale
toegangspoort baseert zich
op (type) modulering voor
indicatie en jeugdhulpregie
Doorgedreven
intersectorale flexibilisering
EMK, MFC,…

CONTRA
Opnieuw moduleren
Moeilijkere
autorisatieprocedure
(eHealth)
Sectorale evoluties
gebruiken modulering net
een beetje anders,
afstemmen is nodig

Basisprincipes modulering
Brede Instap
Info & Advies
Diagnostiek
Begeleiding
Behandeling
Bemiddeling
Training
Hulpcontinuïteit
Verblijf
Dagopvang

Typemodule

Module

Inhoudelijke
eenheid

Praktische
eenheid

FID (onderscheid)
Leeftijd
AmbulantMobiel
Probleemgebied
Acties
(Contra)Indicaties
Combinatieregels
Gerechtelijk?
Randvoorw.
…

+ acties
+ indicaties
+ contra-indic
+ leeftijd

Vrije
infofiches

Locaties
Waar?

Instroommogelijkheden

Voorbeelden uit de modulering: AWW
Functie:

Typemodule:

Module

Locaties

Brede instap

Onthaal voor
jongeren.

JAC – CAW
Artevelde

Holstraat 23

Acties

FID wekelijks 1 uur

+ Contra

-

gedurende 1 maand
Leeftijd 12 tot 25

- Risico op escalatie
van agressie

Onthaal
Vraagverheldering
Aanbodsverheldering
Hulpverl. voorst.
Verwijzing
Krachtgericht werken
Online werken
Outreachend werken
Toeleiden
Informatie geven
Psychosociale diagn.
Oriënterend advies

Ambulant + Mobiel
Probleemgebied
alles is mogelijk
Gerechtelijk niet
mogelijk
Geen specifieke rand-

voorwaarden

www.artevelde.be

Voorbeelden uit de modulering: CLB
Functie:

Typemodule:

Brede instap

Onthaal voor
minderjarigen, hun
ouders,
opvoedingsverantwoordelijken en school.

Acties
-

Onthaal
Vraagverheldering
Aanbodsverheldering
Hulpverl. voorst.
Samenwerken netwerk
Beheer MDD
Overleg binnen MDT
Overleg met school
Gesprekspartners
Informeren

Indicaties
-

Schoolgaand
Psych. en sociaal
Onderwijsloopbaan
Onderwijsgerelateerd

Module

Locaties

Vrij CLB
regio Gent

-

FID wekelijks 1 uur
gedurende 1 maand
Leeftijd 2,5 tot 24

geen
toevoegingen

-

Holstraat 95,
Gent
Bergstraat,
Merelbeke
Marialand 29,
Gent
Halvemaanstraat 96, Gent

Ambulant + Mobiel
Probleemgebied
alles is mogelijk
Gerechtelijk niet
mogelijk
Randvoorwaarden:
Vakantieperiode
Openingstijden
Opdracht CLB

www.vclbgent.be
www.ond.vlaanderen.be/clb
deontologische code
onderwijskiezer

Voorbeelden uit de modulering: K&G
Functie:

Typemodule:

Module

Locaties

Dagopvang

Ambulante opvang
voor kinderen

CKG ‘t Kinderkasteeltje

-

Acties

FID drie halve dagen

- Structuur bieden
- Ouder-kind actie
stimuleren
- Lichamelijke
gezondheid opvolgen
- Lichamelijke
basisbehoeften

per week gedurende 1
maand
Leeftijd 0 tot 12

Indicaties
-

Ouders zijn bereid
om mee te werken

-

Drapstraat 49,
Nazareth
Van Arteveldestraat 20,
Gentbrugge

geen
toevoegingen

Ambulant
Probleemgebied
Atijd gezin en
opvoeding

Gerechtelijk niet
mogelijk

Geen randvoorw.
Altijd in combinatie
met andere TM

kinderkasteeltje.be
Triple P
Foto’s

Voorbeelden uit de modulering: GGZ
Functie:

Typemodule:

Module

Locaties

Diagnostiek

Diagnostiek van
geestelijke
gezondheidsproblemen
bij minderjarigen

CGG Eclips

-

Acties
- Indicatiestelling
- Diagnostiek
- Terugkoppeling en
advies
- Planmatig werken
- Probleemanalyse

Indicaties
-

Psychische en/of
psychiatrische
problematiek

Contra-indicaties
- Lage slaagkans
- Geen GGZ diagnose
noodzakelijk
- Gebrek aan motivatie

FID 2 uur per week

-

geen
toevoegingen

Jef Vandermeulenstraat
59, Gent
4 andere zijn
niet voor
kinderen en
jongeren

gedurende 1 maand
Leeftijd 0 tot 18

Ambulant
Probleemgebied
Altijd geestelijke
gezondheid
Gerechtelijk is
mogelijk

Randvoorwaarden:
- Multidisciplinariteit
- Ambulant

www.cggeclips.be

Voorbeelden uit de modulering: BJB
Functie:

Typemodule:

Module

Locaties

Begeleiding

Contextbegeleiding in
functie van autonoom
wonen [basisintensiteit]

De Cocon dienst
BZW

-

Acties

FID 1 uur per week

geen
toevoegingen

-Bemiddelen en
overleggen
-¨Traject coördineren
-Informeren
-Handelingsplan
-Nazorg
-Gezins en
contextgesprekken
-...

gedurende 6 maanden
Leeftijd 17 tot 20

Indicaties
-Jongvolwassenen

Ham 133, Gent

Mobiel
Probleemgebied
Atijd gezin en
opvoeding

Gerechtelijk is
mogelijk

Geen randvoorwaarden

Verwijzen/aanmelden
Werken aan welke leefgebieden?
www.decocon.be

Voorbeelden uit de modulering: VAPH
Functie:

Typemodule:

Module

Locaties

Verblijf

Verblijf voor
minderjarigen met een
handicap [langdurig]

O.C. St-Jozef

-

+ Indicaties
Acties

FID volledige week

- Toezicht houden
- (ortho)pedagogische
begeleiding in groep
- Bed – bad – brood
- Lichamelijke
basisbehoeften

buiten de schooluren
voor langer dan 2 jaar
Leeftijd 0 tot 21

Residentieel
Probleemgebied
Altijd handicap
Gerechtelijk is
mogelijk

Randvoorwaarde:
- Kwestbare jongvolwassenen tot 25j
Altijd met mobiele of
ambulante begeleiding

-

Algemene
ontwikkelingssto
ornis van de
intellectuele
functies (licht,
matig, ernstig,
diep)

-

Stropkaai 38,
Gent
Ebergiste De
Deynestraat 1,
Gent
Laurierstraat
36-52, Gent
Rerum
Novarumplein
184, Gent

Website St Jozef
(http://corporate.skynet.be/rt002480
/index.html)
Inspraakorganen

Impact voor de administraties

Aanbod inhoudelijk beschrijven aan de hand van
typemodules
Goedkeuren van modules vanuit de organisaties
Bieden organisaties de hulp waarvoor ze erkend zijn?
Volgen ze de combinatiecriteria?
Volgen ze de sectorale spelregels?

Impact voor indicatiestelling
Linken van typemodules NRTJ aan de probleemstelling uit
het A-document op basis van:
probleembeschrijving vanuit vraagverheldering
aangegeven probleemgebieden vanuit diagnostiek

Adviseren van typemodules RTJ of hulp buiten het
toepassingsgebied
Bepalen van de range van mogelijke NRTJ-typemodules:
Alle typemodules zijn inzetbaar met een lager gewogen gewicht dan de
geïndiceerde typemodule
Beperken op basis van probleemgebied, indicatie, contra-indicatie,
handicapcode of aard van de hulp (mobiel, ambulant, residentieel)
Beperken op basis van een algemene bemerking

Impact voor jeugdhulpregie

Zoeken van voorzieningen die het geïndiceerde aanbod
bieden op basis van modules

Prioriteren van hulp per geïndiceerde typemodule
Beheren van wachtlijsten per voorziening op basis van
modulelijsten
Matchen van jongeren aan een voorziening door een
jeugdhulpbeslissing op basis van modules

Impact voor voorzieningen
Moduleren van het aanbod op basis van de typemodules
Sociaal ondernemerschap

Verrijken van de modules door extra acties, indicatie, contraindicaties of infopagina’s
Opvolgen van veranderingen aan relevante typemodules
Akkoord gaan met wijzigingen aan de typemodule
Niet akkoord gaan door modules te deleten

Impact voor hulpverleners
Paradigmawissel: van werkvormen naar (type)modules
Intersectorale hulptrajecten organiseren en begeleiden
Jeugdhulpwijzer

Intensieve NRTJ hulp aanvragen via A-document:
Vraagverheldering met intersectoraal landschap in gedachten
Diagnostiek vanuit probleemgebieden
Indicatiestellingsvoorstel opmaken op basis van typemodules

Impact voor cliënten
Worden cliënten hier nu beter van?
Het hulpaanbod wordt transparanter
Wordt het hulpaanbod daardoor ook beter?
Hulpverleners worden ondersteund om de meest wenselijke
combinatie van hulp aan te bieden

Zorgen modules voor meer aanbod?
De hulpcapaciteit vergroot er niet door
Door flexibel en intersectoraal in te zetten vergroten we de efficiëntie
van het bestaande aanbod

