
 

Gesprekstafel 1 

Vroegdetectie en Vroeginterventie bij jongvolwassenen  

 

Waar? 

- School/CLB: CLB zou vroeg detectie moeten zijn, maar eigenlijk doen zij ook al vroeg 

interventie doordat het soms al langer duurt vooraleer casussen tot bij het CLB geraken.  

- JAC: maar laagdrempelig aanbod van hier rondhangen, is ook al minder. Hier moeten 

mensen ook al binnen stappen met een vraag.  

- OCMW 

- VDAB 

- TEJO 

- Straathoekwerk 

- Jeugdhuizen: maar hoe, wie, wat, waar, wanneer? 

- Ouders: is het altijd duidelijk voor ouders waar ze terecht kunnen?  

- Jeugdbewegingen en of sportverenigingen: maar ook hier moeten mensen dingen 

herkennen? Misschien informeren van bijvoorbeeld hoofdleidingen bij jeugdbewegingen. 

Ook hierbij bedenkingen: geraken de meest kwetsbare jongeren tot daar? Niet altijd.  

- Politie 

- HA: gratis, anoniem: op deze moment komen misschien de kwetsbare groepen niet altijd tot 

bij de huisarts.  

 

 Eigenlijk geven de meeste diensten aan dat vroeg detectie en interventie heel erg moeilijk is. 

Vaak vooraleer problemen echt tot bij iemand geraken, is het al geen vroeg interventie meer. 

Vaak al te complex of te hardnekkig om  nog met korte interventies iets te kunnen betekenen 

(zowel JAC, CLB, TEJO, Connect?) 

 Hierbij kwamen we telkens terug op het stuk preventie  om ook hier op in te  zetten.  

 

Samenwerking: 

- Continuïteit: van jongeren naar volwassen. Waar aanmelden bij bijvoorbeeld een 16-jarige, 

want met wachtlijsten..  

- Politie/HV? Nog geen echt bestaande samenwerkingen?  

 

Acties: 

- Preventie: kan er een vak op school zijn gewoon om kinderen meer weerbaar te maken? 

Rond pesten, sociale vaardigheden, coping, welbevinden.. 

- Chat ( CLB, awel ): bestaat ook, meer op inzetten om laagdrempelig bereikbaar te zijn  

- Structuur school 

- Inzetten op ouders/ context: hier kan vroegdetectie plaatsvinden 

- Inzetten op jeugdbewegingen/vrije tijd: hier kan vroegdetectie plaatsvinden 

- Zorgcontinuïteit 



- Buddy/ meter of peter / peers: systeem om kwetsbare jongeren er minder te doen uitvallen. 

Kleine bedenking hierbij: eerder meter of beter? Anders verantwoordelijkheden leggen bij 

jonge kinderen?  

 

Moeilijkheden 

 

- Wanneer nog vroeg detectie? ( vaak al te ver gevorderd wanneer ze toch ergens aankloppen) 

- Context? 

- Beroepsgeheim ( wanneer wel/niet ): hindert het werken soms. Wanneer mag je dingen 

doorgeven? Wanneer is het ernstig genoeg om beroepsgeheim te doorbreken?  

- Taal, VAPH, geloof: hindernissen + kwetsbare groepen 

 

Vroeg interventie mooie projecten: YAR, opvoedingswinkel, K&G,…  

 

 
 
Gesprekstafel 2 

Inloophuis  

 
Jeugdhuizen: anders invullen? Vaste medewerker in het jeugdhuis zodat er steeds een vertrouwd 
gezicht is waar men op kan terug vallen? Bereiken niet altijd de juiste doelgroep? Hoe kunnen we 
deze inzetten zodat ze eventueel deze functie meer kunnen opnemen?  
 
Outreach: Lijkt vooral een nood te zijn aan meer mobiele werkers, naar een vaste plaats toe moeten 
gaan is een drempel 
 
Straathoekwerkers: nu veel te weinig, in bepaalde gemeenten nog geen, misschien geen nood aan 
inloophuizen aangezien deze soms hun doel voorbij lijken te gaan en jongeren hangen waar ze willen 
hangen, maar meer aan mensen die ter plaatsen kunnen gaan -> meer straathoekwerkers die vroeg 
kunnen ingrijpen als dit nodig is en verbinding kunnen maken in de leefwereld van de jongeren  
 
Hangbank coach: iemand die mee kan stappen in de leefwereld van de jongeren, die mee kan hangen 
op de hangbanken van de jongeren , gaan naar waar de jongeren zijn.  
 
Jongerenbevraging: vertrekken vaak van wat wij vinden dat nodig is, maar moet er niet eens 
bevraagd moeten worden wat de jongeren nodig vinden? Nuttig vinden? Nood aan hebben? 
Denkoefening die hier gedaan wordt zou met de jongeren gedaan moeten worden.  
 
Geen plek met een stempel: veel plaatsen die neutraal moeten zijn, zijn dit niet. JAC is plaats voor 
probleem jongeren, CLB ook, als er iets opgezet wordt zou dit neutraal moeten zijn.  
 
Wie bereiken? 
Ideaal iedereen?  
Maar soms logischer om drempels in te bouwen? Welke drempels dan om te voorkomen dat het een 
hangplek wordt? Moet dit voorkomen worden?  
Jongeren die eenzaam zijn?  
Jongeren die problemen hebben?  
Jongeren die op straat hangen? Is dit altijd problematisch of wordt dit soms ook geproblematiseerd? 
Willen we jongeren van de straat houden?  



Gesprekstafel 3 

Zorgcontinuïteit: op de breuklijn van jongvolwassenheid naar volwassenheid 

 

NETWERK  CO HOUSING 

- vzw LUS, YAR, DOPP, eigen kracht 

- tijdig starten 

- intensief 

- eigen netwerk       -family finding 

-supportersvergadering 

 

- Team continuïteit < ----------------- >                - netwerk overleg 

 

- Samenwerking sectoren 

 

Gesprekstafel 4 

Zorgcontinuïteit: op de breuklijn van jongvolwassenheid naar volwassenheid 

 
-Samenwerken 
 
-Voortrajecten 
 
-Duo begeleidingen 
 
-Tandembegeleiding 
 
-Laagdrempelig, toegankelijk 
 
-Aanklampend werken 
 
-Whats app – facebook 
 
Peer support 
 
-Netwerken 
 
-outreach intervisie 
 
 
Knelpunten: 
 
-Capaciteitstekort 
-Wachtlijsten 
-Complexere situaties 
-Geld 



Gesprekstafel 5 

It takes a village to raise a child 

 AMT : coaching aan 1ste lijn Diensten 

            Zorgoverleg eventueel met huisarts 

 Studiowonen : BZW vanaf 18j eventueel overdragen 

 Pleegzorg: gedeelde zorg 

 MOF : Hulpverlening voor VOS, maar door wachtlijst geen doorstroming 

            Wie kan partner zijn:  

            JAC? Jongere 

            CAW? Ouders 

            PH? 

            Continuïteit en toegang  

 VAPH: lange wachttijden voor budget 

             Partners: reguliere diensten, gezinszorg, poetshulp 

 

Gesprekstafel 6 

It takes a village to raise a child 

 

SAMENWERKEN: 

- Tussen verschillende diensten= grote meerwaarde!! 

- Binnen context 

- Afspraken maken en nakomen 

- Netwerk overleggen: team continuïteit: uitspreken van engagementen over de hokjes heen 

:ACT 

- Meedraaien met andere diensten: verbindingsfiguur 

COLLECTIEF: 

Leren van mekaar 

! wissel-leren ! 

?? wat is er allemaal?? 

Infopunt 

Liefdevol begrenzen 

Veiligheid: open deuren: *organisaties < -------- > leefgroepen: versterken en benutten van context 

      *Gevaar voor belasting: eigen context – conflicten uit verleden 

HV: 
- Tijdelijk 
- Versterken 
- Terugkomst vermijden 
- Evenwicht 
- Empoweren < -------- > zorgen 

 
          GOEDE ROLVERDELING TUSSEN DIT ALLES 

             ZELFBEPALEND MOGEN ZIJN 
                          GEEN WACHTLIJSTEN 



Gesprekstafel 7 

Voorbeeld van gedeelde zorg, een casus 

 Aanvaardbaar maken van voordelen : moeilijk 

Gedeelde  zorg installeren voor de crisis: belangrijk 

 Hulpverlening vaak neiging om over te nemen. Jongere zelf stap voor stap + netwerk errond 

laten alles vanuit wat de jongere belangrijk vindt 

 Gedeelde zorg vanuit positieve invalshoek installeren:  

 we willen dat het lukt!                   Niet vanuit dreiging 

 Bemoeizorg is een goede methodiek: durven voorwaarden te koppelen! 

 Wonen is een groot probleem:  
 Jongere kan pas starten als hij een betaalbare woning vindt 
 Jongere moet geleidelijk aan overgang kunnen maken, maar het is niet haalbaar om 2 

plaatsen te huren 

 Met verschillende OCMW’s graag overkoepelende afspraken! 

 Noodzaak om flexibel te schakelen tussen de verschillende hulpverleningsvormen 
 

Motivatie wordt dikwijls gevraagd. Hoe kan je een hulpvraag stellen als je als jongere compleet 

aan de grond zit? Soms kan iemand uit het netwerk nog mee een hulpvraag formuleren of de 

jongere motiveren om zelf een hulpvraag te stellen. Wie geen netwerk heeft stelt gewoonlijk 

geen hulpvraag. Daarin zit ook een stuk de kracht van mobiel werken: iemand die aan huis komt 

heeft meer kansen om iemand proberen te bereiken en te motiveren.  

Soms worden bij een aanmelding zeer scherpe criteria gehanteerd. Op die manier zijn er cliënten 

die uit de boot zullen blijven vallen. Er ontstaat een spanningsveld tussen cliënten die wel in zorg 

zijn en cliënten die met geen mogelijkheid aan goede zorg kunnen geraken.  

De doelgroep is de afgelopen jaren complexer en chronischer geworden waardoor de 

continuïteit van zorg belangrijker geworden is.  

Cirkant is een open voorziening waar jongeren zonder GGZ problematiek verblijven. Het wordt al 

goed gevonden dat ze in een organisatie verblijven maar juist daardoor neemt de kans op 

gedeelde zorg af. Als in de leefgroep dan toch jongeren blijken te zitten met psychische 

problemen dan zit je vast. De expertise om ermee te werken is er dan niet. Teams zitten vaak op 

hun tandvlees omdat er zo weinig kennis is of zo weinig mogelijkheden zijn.  De organisatie is er 

ook praktisch niet op voorzien: er zijn geen prikkelarme ruimtes, geen afzonderingskamers. Men 

stelt ook vast dat er meer wegloopgedrag ontstaat.  

> Dit probleem betekent een enorme verzwaring van de leefgroepen. 

> In de jeugdhulpverlening zijn er wachtlijsten en dat is problematisch want hierdoor kan je ook 

geen perspectief geven.  

De ervaringen die er momenteel zijn met het werken in veelzijdig samengestelde teams zijn 

positief. Vb in Team-Care zit iemand van Cirkant. Veel trajecten zijn een samenwerking met 

partners uit psychiatrie, Bijzondere Jeugdzorg en VAPH en dat maakt de zorg veel efficiënter.  

Zou het een oplossing zijn dat één begeleider over de verschillende domeinen ondersteunt? 

Eigenlijk is dit ook het gedachtengoed achter het A-document. Eigenlijk zat achter het A-

document  het idee van ‘dan is er iemand die het mee vasthoudt’ maar in de praktijk is het 

dikwijls de vraag ‘wie gaat het A-document invullen?’ 



 

Hoe kijk je als hulpverlener naar woonvormen waar jongeren uit BJZ naartoe stromen? Met 

sommige jongeren kan je niet aan bijvoorbeeld trauma werken omdat hij/zij geen woning heeft. 

Idealiter zou de zorg naadloos moeten overgaan. (Belang van housing first).  

De meerwaarde van een ontmoetingsdag als deze is dat elkaar kennen ook al helpt. Je krijgt 

begrip voor de andere organisatie. Je kan sommige dingen misschien bijsturen bijvoorbeeld de 

noodzaak om als jongere een hulpvraag moeten formuleren om in zorg te geraken.  

 

Gesprekstafel 8 

Voorbeeld van gedeelde zorg, een casus 

 
 Veel omkadering nodig 

 Dezelfde visie – gedeeld 

 Aan langere frequentie vasthouden ( kunnen , indien nodig )  
 Netwerk betrokken: ZEER belangrijk 

- Ouders 
- Bewindvoerders 
- Context 
- Buurt 
- School  
------ > moeilijk als context er niet steunend is ====== > zorgpartners! 

 
* Alle partners in kaart 
- Zelf keuzes 
- Langdurig hulp nodig – niet enkel wachtlijsten 
- Burgerinitiatieven 

 
* Spanning 
- Mantelzorg + prof zorg 
- NW samenbrengen/ samenhouden – teveel partners is moeilijk 

 
 Nood aan langdurig  - casemanagement/Vasthouden 

 Voor cliënt ingewikkeld – verwarrend 

 Geen capaciteit/ steeds kort durende trajecten ( = spanningsveld )  

 Soms krijgt aanmelder geen feedback  
 KOPP – KOAP – 1 gezin/ kindreflex 

 Meer systemisch werken 

 Motivatie van jongeren  
 

 

 

 

 

 

 

 



Gesprekstafel 9 

Aanklampend werken bij jongvolwassenen 

Gesprek met: Jim (OCMW Rijkevorsel), Evelien (OLO), Anke (Pitstop De Waaiburg), Barbara (Op 

weg), Leen (GGZ LZ team), Wendy (Caft Cirkant), Marlies (CAW Tussenhuis), Peter (Cirkant Mobiel - 

verslag) 

 

Aanklampend werken – what’s in a name ?  

Aanklampende hulpverlening is geen afzonderlijke methodiek of werkwijze maar een visie waarbij 

een hulpverlener (bv maatschappelijk werker) een bestaande of mogelijke cliënt actief opspoort, 

benadert en blijft contacteren vanuit de overtuiging dat de cliënt zelf de stap naar hulpverlening 

(nog) niet kan, wil of durft zetten terwijl er toch hulpverlening nodig is. 

Het betekent ook dat hulpverleners bij weerstand tegen aangeboden hulp zelf niet afhaken, maar 

telkens weer aandringen, bellen, contact nemen, en cliënten op hun verantwoordelijkheid (voor 

anderen) blijven aanspreken. Zo willen ze communiceren dat het ertoe doet, hoewel dit vaker in 

plaats van de cliënt dan wel samen met de cliënt wordt gedaan, mogelijks samen met of door een 

casemanager. 

Uit: https://tistje.com/woordenlijst/aanklampende-hulpverlening/ 

 

Welke manier van aanklampend werken, werkt bij jongvolwassenen ? Wat en wie heb je nodig om 

aanklampend te werken ?  

We zien veel verschillen over de concrete invulling van het begrip ‘aanklampend werken’. D it is 

afhankelijk van de setting, opdracht, inhoud en mandaat van de hulpvorm. Van de tijd  die mensen 

beschikbaar hebben en van hun takenpakket… We zien ook veel verschillen over grenzen van 

organisaties heen.   

Toch is ‘aanklampend zijn’ onderdeel van een juiste basishouding en is een kenmerk van 

kwaliteitswerk voor iedereen die met jongeren en jongvolwassenen samen werkt. M.a.w. het is meer 

en persoonlijke keuze dan dat we beperkt zouden zijn vanuit onze professionele opdrachten. 

Aanklampend werken kan binnen ieder hulpkader van waarde zijn. Bijvoorbeeld: een leerkracht die 

iets opmerkt bij een jongere en er in gesprek over gaat, maar het daarbij niet laat als er bezorgdheid 

blijft en geen verandering komt.  

We vinden dat er de laatste jaren toch meer ruimte is voor aanklampende hulp en meer alertheid in 

de basishouding van veel professionals.   

Welke keuzes mensen maken en wat de gevolgen daarvan zijn, blijft altijd de verantwoordelijkheid 

van de cliënten zelf, maar hen een spiegel voorhouden, positief kritisch zijn en in uiterste nood zelfs 

ingrijpen, behoren tot de verantwoordelijkheid van iedere hulpverlener.  

 

Aanklampen 

De kwaliteit van de relatie staat recht evenredig met de slaagkansen van aanklampende of moeilijke 

gesprekken. ‘Oprecht’ en ‘aanklampend’ kunnen niet los staan van elkaar.  

 



In een OCMW zien we dat een jongere of jongvolwassene zelden zélf over de brug zal komen met 

een hulpvraag. Het zijn meestal signalen die opgevangen worden (vb. overlast) en waar een 

medewerker van de sociale dienst dan mee aan de slag gaat. De vraag is dan: welke hulpverlening is 

hier nodig en wie kan hier bij betrokken worden.   

 

Een mobiele begeleider (VAPH, BJZ…)  die regelmatig aan huis komt heeft veel kansen om dingen op 

een juiste manier in gesprek te brengen. Het begint al door goed contact te krijgen en een positieve 

samenwerkingsrelatie aan te gaan (vaak feedback vragen over de samenwerking is onontbeerlijk).  Als 

iemand de deur niet opent, op het raam kloppen en eens langs achter gaan, een sms of een briefje 

achterlaten en terugkomen. Tonen dat je begaan bent met de situatie, zelfs zeggen dat een situatie 

je bezorgd maakt, dat je er van wakker hebt gelegen… 

 

Het kader van de hulp is zeer bepalend voor je rol en boodschap, vb. gedwongen hulp, situaties van 

onveiligheid. Denk na over je positie en mandaat, vraag steeds feedback binnen je team.  

Teamwerk is zeer nuttig om jezelf voor te bereiden op een moeilijk gesprek. In sommige gevallen 

kunnen we ook hulp van buitenaf inroepen: vb. vertrouwenspersonen, zorgoverleg, consulent… We 

kunnen ook methodieken gebruiken om het gesprek richting te geven: vb SOS, veiligheidsplan 

maken, veranderingscirkel… 

  

Juiste communicatie  

Bereid een gesprek goed voor, denk na over wat je precies wil zeggen en hoe. Behoud zo veel 

mogelijk de eigen regie over een gesprek. Bedenk ook wat je kan zeggen als het gesprek minder goed 

loopt en je het een andere keer moet herhalen. ‘Niks afpakken of niks beperken zonder valabel 

alternatief’  

 

Neem tijd voor een gesprek, kies de juiste (rustige) setting, beperk het aantal aanwezigen… 

‘Onderweg in de auto is de beste gesprekskamer’. 

 

 
 

Let op je taal en woordgebruik (niet ambtelijk of berispend, maar authentieke, klare taal). Wees open 

en duidelijk en vooral: met veel respect. Ook: spiegelend gedrag en taal gebruiken, zeggen wat je ziet 

en hoort… 

Integreer ook waarderende en hoopgevende elementen in je boodschap. Maar laat dit zeker niet 

primeren. Gebruik beeldtaal: vb. je zit op een rond punt met verschillende afslagen, welke kies je ?  

 

Een prangende situatie blijkt als je er dieper over nadenkt of in team bespreekt, ook zelden een ‘alles 

of niets’ verhaal. Er is altijd ruimte voor nuances, aanknop ingspunten of positieve invalshoeken.  

‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’ .  

 

Werk naar een duidelijk en liefst gedeeld besluit toe. 

 

Ook tijd kan een geweldige bondgenoot zijn: iets plannen, later opnieuw opnemen, de langere 

termijn proberen benutten… of zelfs na de werkuren iemand opzoeken… mensen voldoende kansen 

geven om te mislukken... maar laat tijd of het probleem vooruit duwen geen valkuil zijn…  

 

Aanklampende communicatie en ‘slecht nieuws-gesprekken’ zijn een leerschool.  

 



 

Wat blijft bij van vandaag: 
 
 
 
 
HV afstemmen op elkaar 
 
Netwerken 
 
Handelen & durven 
 
Leren van elkaar 

 
Durven bellen met andere diensten ( afstemmen, coaching, .. )  
 
Samenwerken 
 
Tandem begeleiding 
 
Samenwerkingsverbanden aangaan 
 
Beroep doen op elkaar 
 


