


Agenda

• Korte situering Zorggarantie

• Gedeelde besluitvorming

• De zorgtafel als methodiek:
• Organisatie

• Voorbereiding

• Partners

• Opvolging

• Rol van de casemanager



Zorggarantie

Rondzendbrief 2018

Nood aan snelle opstart van een aangepaste en stabiele hulpverlening 
voor jonge kinderen in situaties van (verregaande) verontrusting met 
(dreigende) uithuisplaatsing 

• Analyse van de situatie

• Is uithuisplaatsing nog te vermijden?

• Doordachte gedeelde besluitvorming over nood en gepaste hulp

• Opvolging 

Regionale samenwerking



Doelgroep zorggarantie

Situaties van verrregaande/dreigende verontrusting 

van jonge kinderen (-9 maanden tot 3 jaar) die 

omwille van hun kwetsbaarheid nood hebben aan 

een onmiddellijk inzetbaar aanbod op maat in een 

afgestemde aanpak die op veiligheid en continuïteit 

gericht is.
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Besluitvormingsproces

• Aanmelding en instroom

• De zorgtafel

• Het hulpverleningstraject

• De opvolging



Aanmelding en instroom

• Aanmelder – verontrusting
• Lokale team als eerste aanspreekpunt

• Alle hulpverleners

• Omgeving van het gezin

• Ontvangen van de aanmelding
• Bevragen van de verontrusting

• Bevragen van de hulpverlening

• Consultfunctie

beslissen zorgtafel en termijn



Zorgtafel als methodiek

Het doel van een zorgtafel is om een gedeeld perspectief 

te krijgen en een gedragen plan waarbij de veiligheid, de 

ontwikkeling en de noden van het kind centraal staan.

Haalbaar ouderschap indiceren, ouder blijft in het leven 

van het kind.



Voorbereiding van de zorgtafel

Tijdens de voorbereidingsfase:

• Aanmelder doet voorbereiding met de ouder
• Bezorgheden

• Krachten

• Wat is nodig?

• Betrokken hulpverleners identificeren

• Betrokken netwerk van de ouder identificeren

• Meedenkers



Verloop van de zorgtafel

• Aanwezigheid van de ouder
• In principe ja
• In uitzondelijke gevallen niet

• Semi-gestructureerde werkwijze – casemanager als voorzitter
• Intro 
• Uitleg zorggarantie – insteek haalbaar ouderschap
• Wie zit rond de tafel en waarom?
• Situatieschets
• Bezorgdheden, krachten en veiligheid
• Risicotaxatie (als onderdeel van het besluitvormingsproces)
• Veiligheidsplan
• Plan B
• Afspraken en afronding



Opstart van de hulpverlening

• Rol van de casemanager
• Verslag

• Indien nodig, aanvraag VIST middelen

• Opvolgen van de afspraken

• Nieuwe zorgtafel



Rol van de casemanager

• Aanmelding filteren

• Aanmelder ondersteunen

• Netwerk contacteren en samenbrengen

• Zorgtafel voorzitten: proces en emoties bewaken

• Zorgen voor duidelijkheid en betrokkenheid ouders

• Verslag

• Communicatie

• Opvolging



Kwaliteiten van de casemanger

• Communicatie

• Kennis van lokaal netwerk

• Adequate kennis over opvoedingsvragen, -risico’s en –problemen

• Adequate kennis over effectieve interventies

• Adequate kennis over besluitvorming en processen

• Gefaseerd kunnen werken

• Onafhankelijke positie kunnen innemen

• Connectie

• …



Participatie van de ouders

• Het uitgangsprincipe is dat ouders een gelijkwaardige partner zijn in 
de besluitvorming

“samen met ouders (en kinderen) beslissen over de inzet van 
professionele hulp vormt een belangrijke basis voor de inzet van 
tijdige en effectieve hulp aan gezinnen” 
(NJI en Framework for the Assessment for Children in Need and their Families)

• Aanwezig zijn en/of betrokken zijn



Het kindperspectief

• Jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar

• De kennis rond de noden van jonge kinderen wordt nog te weinig 
gedeeld

• Inbrengen van experten die de positie van het kind kunnen duiden en 
verhelderen (IMH, Circle of Safety, Family Finding…)



Werkbare factoren zorgtafels

• Ruime samenwerking tussen verschillende sectoren en disciplines

• Snelle organisatie 

• Snelle indicatie 
• Proces van 6 maanden

• Rekening houdend met snelle ontwikkeling van jonge kinderen

• Breed perspectief en doortastend

• Onafhankelijke casemanager



Werkbare factoren zorgtafels

• Werken vanuit duidelijke kaders
• Risicotaxatie
• Veiligheid
• Besluitvorming
• IMH

• Duidelijke afspraken

• Mandaat om hulp aan te spreken

• Snelle inzetbaarheid hulp

• Opvolgen 

• Afronden



Valkuilen Zorgtafels

• Voorbereiding van de ouder

• Transparantie in de besluitvorming

• Aanbod-gestuurd 
• Partners kunnen bevragen op hun aanbod

• Diversifiëren en innoveren van het aanbod

• Mandaat om beslissingen over hulp te nemen 




