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Waarom 1 Gezin 1 Plan
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Steeds meer jongeren en gezinnen vinden hun weg naar de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
➢ Langere wachtlijsten voor gepaste hulp
➢ Druk op crisismeldpunten.
➢ Afstand tussen aanspreekpunt en verdere gepaste hulp.
➢ Complexere gezinsproblematieken vragen voor flexibel aanbod

Oproep 1 Gezin 1Plan

(2017 -2020)
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- Vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp
- Komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp.
- 16 samenwerkingsverbanden over Vlaanderen en Brussel
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1. Westhoek en Midden-West-Vlaanderen
2. Het Collectief Jeughulp Noord-West-Vlaanderen
3. RTJ De Tafels
4. Konekti
5. Samen1plan Gent – Scheldenkracht
6. Krachtgericht Waas 1 Dender
7. Halle Vilvoorde
8. Sonja Erteejee
9. Groot Antwerpen
10. Trawant
11. Oost Brabant
12. Voor en Noorderkempen
13. Trefpunt Jeugdhulp Kempen
14. Gezin Centraal
15. 1sgezind
16. De Plan Trekkers

Kader voor 1G1P
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Een netwerk van partners uit de gezins- en jeugdhulp die samenwerken om gezinnen
snellere en efficiëntere hulp te bieden.
Wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk
beschikbaar zijn.

Methodische invalshoek 1G1P
Geïnspireerd door Noorderburen
“1 gezin, 1 plan is een werkwijze voor hulpverleners die beoogt gezinnen regie te geven en
professionals goed te laten samenwerken” (van Hal & van der Hoff)

Uitgangspunten
Snelle toegang:
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➢ Alle jeugdhulpvragen worden binnen de maand opgenomen

Gezin centraal
➢ Het gezin bepaalt mee de regie over het verloop.
➢ Eén aanspreekpunt voor het gezin

1 plan
➢ Iedere gezin maakt samen met zijn begeleider een gezinsplan
➢ Verschillende organisaties betrokken op het gezin maken één gezamenlijk plan

Intersectorale samenwerking
➢ De regionale samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit
welzijn en onderwijs

Eerstelijnspsychologische functie aanbieden

Praktijkgericht onderzoek
over de opstart van
één gezin één plan
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Onderzoeksvraag

Wat is de meerwaarde van de begeleiding binnen ‘één gezin, één
plan’ om snelle en laagdrempelige jeugdhulp te realiseren
➢

In welke mate wordt het samenwerkingsverband als een meerwaarde ervaren door
begeleiders?

➢

Hoe vertalen de begeleiders de methodische uitgangspunten van één gezin, één plan om de
meerwaarde in de begeleiding te realiseren?

➢

Wat benoemen de begeleiders en de hulpvragers als meerwaarde en wat als belemmerende
factoren van de methode van één gezin, één plan?

➢

Ervaren gebruikers door deze werking een meer aangepast hulpaanbod?

Opzet van het onderzoek
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Actieonderzoek bij twee partners (Gent & Voor- en Noorderkempen)
Accent: via participatief actieonderzoek opvolgen en ondersteunen van elke partersamenwerkingsverband in het uitbouwen van de begeleidingen één gezin, één plan.

➢ Geen evaluatie of vergelijkende studie!
➢

PWO van Karel de Grote Hogeschool

Kennisdeling voor meerdere samenwerkingsverbanden

Data verruimen met het oog op herkenning van meerwaarde, sterke punten en
valkuilen.
Met het oog op kennisdeling tussen samenwerkingsverbanden
➢ Subsidies Vlaamse overheid

Organisatie van de
samenwerkingsverbanden
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1. Organisatie van de samenwerkingsverbanden

“We ondervonden dat de regio’s veel gelijkenissen vertoonden. Er zitten echter
enkele verschillen in de concrete invulling. Op papier lijken deze verschillen niet
groot, maar wanneer dit wordt omgezet naar de praktijk blijken de begeleidingen
soms heel uiteenlopend.” (een besluit van studenten 3MW)

Samenwerkingsverbanden
stellen gelijkaardige
principes voorop
maar leggen verschillende
accenten in de concrete
vertaling

Organisatie van de samenwerkingsverbanden
Gelijklopend uitgangspunt

met variatie in toepassing

Verschillen in de organisatie van de samenwerking
Een betere samenwerking tussen
partnerorganisatie

gekleurd door verschillende trekkers, de
geschiedenis van samenwerking,…

Een ‘intersectoraal begeleidingsteam’

de organisatie van dit team kent veel variaties

Nuances in doelen en doelgroep.
snelle toeleiding voor gezinnen en jongeren
op zoek naar gepaste jeugdhulp

accent op preventie, gezinnen met jonge
kinderen, multiproblem gezinnen, waar
nood is aan netwerk

Eenzelfde basis voor de inhoudelijk invulling met variaties in de toepassing.
Gelijkaardige methodische uitgangspunten
gestoeld op de principes van ‘1 gezin, 1plan’
uit het Nederlandse concept

-

Aandacht voor netwerk tot netwerktafels
Plan als start of als afronding
Duur en contacten verschillend

Gekleurd vanuit praktijk
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-

-

Hoe kwam samenwerkingsverband tot stand?
-

Wie zijn de partners?

-

Welke dienst trekt het samenwerkingsverband?

Organisatie van het multidisciplinair team?
-

Wie neemt de begeleidingen van 1G1P op?

-

Hoe zijn de teams samengesteld?

Eerste resultaten bevraging
begeleiders & analyse casussen
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• Bevraging begeleiders (2019 – 2020)
➢ Focusgroepen bij Partners
➢ Interviews bij coördinator en 2 begeleiders in 6 samenwerkingsverbanden

• Casusanalyse (2020 – 2021)
➢ Informatie uit 13 casussen bij Gent & Voor en Noorderkempen.
➢ Aangevuld met een bevraging van 24 begeleiders uit 9 samenwerkingsverbanden .
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Gezinssituatie in de casusanalyse

➢ Verscheidenheid in leeftijd
▪ 11 gezinnen kinderen onder de 4 jaar
▪ 14 gezinnen kinderen lagere schoolleeftijd
▪ 12 gezinnen puber (waarvan 2 +18)
➢ Verscheidenheid in achtergrond
▪ Culturele diversiteit
▪ Vooral eenoudergezinnen / soms ouderpaar / nieuw samengesteld gezin
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Aanmelders
• Bij de casusanalyse
➢ Vooral brede instap: CLB, K&G, CAW

➢ Gemandateerde voorziening (3 +1)
➢ Probleemgebonden diensten integrale Jeugdhulp: CKG, thuisbegeleiding, crisishulp
➢ Anderen: huisarts, CM, drughulp, Family Justice, psychiatrie, politie.
➢ Cliënt zelf = beperkt

▪ // lopende algemene bevraging
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Reden aanmelding
Inhoudelijk zeer verscheiden – aanmelding omwille van doelen/ methoden van 1G1P

➢ Positie van de casus in het hulpverleningstraject
o Toeleiden naar gepaste hulp

» Multiproblem en nood aan generalistische benadering
» Complexe problematiek - brede vragen – nood aan uitzuivering om te komen tot juiste oriëntatie
» ≠ specifieke opvoedingsvragen
o Wachten op hulp (overbruggingshulp)
» Voorkomen van escalatie
» Meestal generalistisch (één samenwerkingsverband= reeds inzetten op snelle begeleiding)
o Preventief werken
» Het snelle ingrijpen om escalatie te voorkomen

➢ Focus op methodische uitgangspunten
Vraag naar inzetten op het netwerk
Coördinatie van hulpverleners

Uitgangspunten 1G1P
Door begeleiders meest genoemde meerwaarde zijn ‘de regie bij het gezin’ en
het ‘intersectoraal werken’.
▪ Een andere manier van kijken naar het gezin.
▪ De ruimte om vanuit de vraag van het gezin te werken zonder gebonden te zijn aan te veel administratie of
vaste kaders en protocollen.

▪ De meerwaarde van het intersectoraal werken
▪ Meerwaarde in de begeleiding (persoonlijk voor de begeleider + terugvallen op kennis collega’s)
▪ Meerwaarde bij de aanmelding
▪ Meerwaarde moederorganisatie is sterk afhankelijk van verhouding met moederorganisatie.

▪ Het proces van netwerkversterkend werken of het netwerkoverleg als (nieuwe) uitdagende
werkwijze.

Interdisciplinair werken
Meerwaarde voor de begeleiding
▪

Voor persoonlijk proces: een ruimere kijk op de sociale kaart,
nieuwe methoden leren kennen, een andere insteek en
andere visie zet aan tot kritische reflectie op eigen handelen.

▪

Kunnen terugvallen op collega’s met andere kennis (schaduwbegeleiding).

“Je krijgt meer input waardoor je kritischer kijkt.”

“Ik vind het casus bespreken
heel interessant omdat je
voelt dat iedereen zo’n ander
kijk heeft op hoe dat die het
zou aanpakken. Gewoon de
manier van vragen stellen is al
zo anders en daar leer je wel
uit voor je eigen aanpak maar
ook om verder te denken in
een kader.”

Meerwaarde bij de aanmeldingen: een bredere kijk + kennis voor doorverwijzing
“binnen het aanmeldingsteam vind ik het
ook wel een meerwaarde hebben omdat
vanuit verschillende perspectieven wordt
gekeken en dan vooral kennis op sociale
kaart.”

Meerwaarde voor de moederorganisatie varieert
Afstemming van de verschillende culturen is een uitdaging

“… we geven u gewoon wat uren
en begeleidingen, maar het gaat
om meer dan enkel die uren. Dat
intersectoraal wekt betekent ook
samen een team vormen, samen
ideeën uitwisselen.”
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Regie bij het gezin
• Centraal uitgangspunt
– Startpunt = bevraging noden gezin
– Doelen van het gezin geven richting aan begeleiding

“maar wat ik nu heb bijgeleerd is die
andere bril kunnen op zetten en
anders kijken naar gezinnen vind ik
voor mij de grootste meerwaarde.
…we gaan echt wel aan de slag met
wat het gezin wilt”

• Begeleider reikt methodes aan afgestemd op de vragen van het
gezin
▪ Verschillende methoden/werkwijze

• Bewaakt bij elke stap dat het gezin de regie over de inhoud van het
gesprekken behoudt
Ik voel dat we (…) heel hard zijn veranderd in
onze visie en dat gaat echt gepaard met die
pijlers waar wij hier mee aan de slag gaan in
het team. Van wat wilt het gezin echt zelf en
hoe krijg je dat verwoord van wat het gezin wilt,
hoe breng je dat naar andere hulpverleners.”

22

Betrekken van het netwerk
➢ Altijd aandacht voor het netwerk
= Een ‘insteek’ die je kan meenemen vanaf het begin.
Basis is ‘regie bij het gezin’, samen zoeken wie kan helpen.

o Aandacht en activeren sociaal netwerk
» ≠ actief betrekken van het informeel netwerk
» ≠ samenbrengen in een netwerktafel

o Soms uitbreiding netwerk (betrekken vrijwilligers / buren)

➢ Vooral samenbrengen professioneel netwerk
▪ Installeren van nieuwe hulpverlening
▪ Afstemmen van aanwezige hulpverleners via netwerktafel (Corona?)
o Professionele netwerken: hulpverleners laten communiceren met gezin in plaats van over
het gezin
▪ Via individuele contacten met hulpverleners.

➢ Vorm en inhoud heel divers: netwerktafel is middel geen doel

Gezinsplan
➢ Gezamenlijke focus: regie bij het gezin – start met de vraag van het gezin
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“het is het plan van het gezin”
❖ Plan bij de start van begeleiding: doelstellingen worden in samenspraak met het gezin geformuleerd en

geëvalueerd.
❖ Opvolging van het begeleidingsproces en aanzet voor verdere begeleiding

➢ Vorm van plan is verschillend
• Van planmatig werken – tot digitaal gezinsplan?

Focus = eigendom van het gezin / wordt beheerd door het gezin

De rol als begeleider
Geleidelijk inzicht in de specifieke rol binnen1G1P
➢ Rol als procesbegeleider = geen hulpverlener

“Ik probeer ook altijd zo
weinig mogelijk mee te
gaan op dat inhoudelijke
stuk. Dan kom je ook vaak
tot totaal andere dingen of
oplossingen.”

▪

procesbegeleider / zorgcoach / netwerkcoach

▪

Niet zozeer ingaan op de inhoud van de vraag

▪

Hoe kan gezin krachtiger omgaan met vraag = generalistisch kijk – netwerkgericht

“En wij stellen echt de vraag, oké dat
moet er gebeuren en wie zou er u daarbij
kunnen helpen.”

➢ Kan variëren doorheen het proces
- Van bemiddelen tot ondersteunen en informeren
- Van antwoorden geven naar vragen stellen
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Rol van de begeleider
• Procesbegeleider in de regie van het gezin
▪ Nadruk ligt op rol als generalist – niet specialist

• Procesbegeleider en netwerkcoach
– Verbinding tussen
o Hulpverleners die reeds betrokken zijn
o Binnenbrengen nieuwe hulpverlening
o Betrokkenheid met sociale netwerk

• Nog onduidelijkheid over de rol in praktijk
➢

Wat als er duidelijke hulpvragen zijn?

➢

Gezinnen verwachten een hulpverlener.

➢

Hoe leggen we onze rol uit aan anderen?

Samenvattend: sterke punten /knelpunten
Regie bij het gezin
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Niet gebonden zijn aan module of protocol
Coördineren en samenbrengen van (in)formeel netwerk
Hoewel nog zoekend naar concrete toepassing
Werken in een multisectoraal team
Aanmelding, zoektocht gepaste hulp, gepaste info, schaduwbegeleider
Preventief werken en snel kunnen ingrijpen

Knelpunten
➢

Beperkte begeleidingstijd (in verhouding tot multiproblematiek)

➢

Aanmelders hebben soms foute verwachtingen

➢

Complexiteit dossiers (OCJ / jeugdrechtbank - ? Vrijwilligheid gezin)

➢

Beperkingen beschikbaar aanbod

Gekleurd vanuit praktijk: hoe loopt de begeleiding
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-

Hoe verloopt de aanmelding?

-

Opstart van het begeleidingsproces?

-

Afronding van het begeleidingsproces?

-

Grootste ervaren meerwaarde bij begeleiders?

-

Rol van het multidisciplinair team?

In process:
bevraging gebruikers
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De kennis van (potentiële) aanmelders
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Werking is redelijk gekend binnen integrale jeugdhulp, minder gekend
buiten jeugdhulp.

Grote bereidheid om gezinnen door te verwijzen:
➢

In de zoektocht naar gepaste hulp

➢

Voor overbruggingshulp

➢

Bij multiproblems

De ervaring van aanmelders
Doorverwijzing meestal:
-

Wanneer meerdere hulpverleners betrokken zijn

-

Wanneer begeleiding afloopt en gezin komt op wachtlijst

Ervaring positief tot zeer positief
-

De snelle start

-

Brede kennis van het team

-

Vraag van het gezin goed beluisteren

Nagenoeg alle diensten zouden terug aanmelden
Meerwaarde
-

Multidisciplinair werken

-

Samenbrengen van partijen

-

Meerwaarde voor de gezinnen
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Thank you.
Expertisecentrum krachtgericht Sociaal Werk
Contact:
bie.melis@kdg.be
Kathleen.vanloon@kdg.be
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