WAT ZEGGEN OUDERS?

Bron: adviezen van ouders
Datum 25/09/2020
Context: synthese opgesteld uit bronmateriaal ifv adviezen voor de uitwerking van samenwerkingen
in het aanbod 1 gezin 1 plan, West-Vlaanderen
Thema: 1 gezin 1 plan

Aandachtspunten vanuit cliëntperspectief voor de uitwerking van 1G1P

UIT DE BELEIDSNOTA VAN MINISTER BEKE:

We evalueren de rechtstreeks toegankelijke samenwerkingsverbanden gezin- plan en op basis
hiervan rollen we dit model verder over heel Vlaanderen uit De samenwerkingsverbanden gezin
plan hebben als doel laagdrempelige, sneller inzetbare en beter afgestemde hulp aan kinderen,
jongeren en gezinnen te bieden en dit via één gezinsplan. We continueren de beleidsoptie die erop
gericht is de zorg dicht bij de gezinnen te brengen. Op basis van de monitoring en evaluatie van de
bestaande samenwerkingsverbanden gezin- plan nemen we de nodige initiatieven om een
eenvoudig en transparant subsidiekader te ontwikkelen en om het aanbod uit te rollen in heel
Vlaanderen en Brussel

Bij de aandachtpunten die we vanuit cliëntperspectief willen inbrengen, sluiten we aan bij het opzet
van 1G1P. Uit de evaluaties in de verschillende regio, merken we dat een aantal zaken extra
aandacht verdienen: het rechtstreeks toegankelijke karakter van het aanbod, het aanbod dicht bij
het gezin starten en houden en de laagdrempeligheid.
HIERBIJ LIJSTEN WE DE PUNTEN UIT ADVIEZEN EN EVALUATIES OP, DIE VAN BELANG ZIJN VOOR OUDERS.

rechtstreekse toegankelijkheid
Het gebruikte registratie/monitoringsysteem zou de rechtstreekse toegankelijkheid kunnen
verhinderen. Mensen worden soms doorverwezen naar iemand die kan registreren, allerlei gegevens
worden van bij de aanmelding opgevraagd. Dit schrikt af en komt de openheid en laagdrempeligheid
van het opzet niet ten goede.
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Ouders vragen:
De mogelijkheid voor ouders en jongeren om zich rechtstreeks aan te melden, zonder
tussenkomst van een professioneel: zelf bellen, binnenstappen
Louter informatieve vragen moeten ook gesteld kunnen worden zonder het opgeven van het
rijksregisternummer. Begin pas te registreren van zodra een dossier wordt opgestart.
Geef de cliënt de keuze om ook anoniem te registreren; gebruik het systeem dat wordt
toegepast voor mensen zonder rijksregisternummer (mensen zonder papieren).
Duidelijke afspraken tussen en met betrokken instanties en het gezin over informatiedeling
conform de regelgeving van het beroepsgeheim met aandacht voor instemming met
hulpverlening door cliënten bij samenwerking tussen voorzieningen.
Aandachtspunten en bedenkingen van ouders uit de verschillende oudergroepen:
“Voorwaarden waaraan het systeem moet beantwoorden”
Geef informatie:
Zeer duidelijk communiceren naar cliënten waarom het nummer gebruikt wordt en
hoe de verwerking ervan (cijfergegevens) gebeurt.
Waarom de overheid de cijfergegevens nodig heeft?
Wie heeft inzage? Wie kan er aan en hoever reikt het?
Hoe lang wordt de informatie bijgehouden?
Wordt de info geanonimiseerd als de vraag is behandeld?
De hulpvrager kan zelf inloggen in het systeem en kan zien wat er geschreven wordt. Als er een
nieuwe hulpverlener komt, dient opnieuw de toestemming van de cliënt gevraagd worden
Informatie die uit de kruispuntbank kan komen, hoef je niet meer aan cliënten te vragen
Ouders moeten niet ten allen tijde in het dossier van jongere kunnen kijken
“De cliëntvertegenwoordigers vinden kwaliteitsmeting minstens even belangrijk dan de cijfers.”
Cijfers zeggen niets over de kwaliteit van de hulpverlening. Hoe wordt de kwaliteit achter de cijfers
gemeten? Wat gebeurt er met de gezinnen? Wat is het resultaat van de hulpverlening?
Hoe wordt tevredenheid gemeten?Is het aanbod daadwerkelijk vraag gestuurd?
Hoe wordt deze kwaliteitsmeting opgevolgd?
Sommige samenwerkingsverbanden van g p blijken wel de optie voor ouders jongeren open te
houden om zichzelf telefonisch aan te melden bij de organisatie
dat de organisatie nu bij een rechtstreekse aanmelding de jongere/ouder moet doorverwijzen
naar een organisatie die kan aanmelden via insisto Dit heeft niets meer te maken met rechtstreeks
toegankelijke hulp die laagdrempelig moet zijn en het jongeren en ouders gemakkelijk moet maken
om hulp te vragen
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aanbod dicht bij het gezin
Door de eigenheid van het aanbod dicht bij het gezin lijkt het evident dat gezinnen zelf kunnen
aankloppen, en des te meer uit den boze dat aanmeldingen door professionelen gebeuren. Laat
staan dat gezinnen zelfs niet op de hoogte zouden zijn van een aanmelding.
Als ouders toch samen met professionelen wensen aan te melden moet men steeds voldoende
aandacht geven aan de vraag en nood van de cliënten zelf.
Ouders vragen:
Nooit aan te melden zonder dat zij op de hoogte zijn.
Steeds eerst hun verhaal en vraag te aanhoren.
Vraag en behoefte van het gezin als richt- en vertrekpunt nemen bij de opmaak van het
gezinsplan.
Te werken vanuit het vermogen en de motivatie van het gezin om weer grip te krijgen op het
eigen leven.
Vraag gestuurd en niet aanbod gestuurd werken; hierbij steeds blijven uitgaan van het beste
voor de cliënt en vandaaruit ad hoc samenwerkingsverbanden uitwerken.
Omschrijf hoe het concept van regie van het gezin precies wordt ingevuld
Plan een evaluatie met ouders met betrekking tot het gelopen traject.
Aandachtspunten en bedenkingen van ouders uit de verschillende oudergroepen:
Aanvankelijk kwam het ook voor dat er aanmeldingen waren waarbij de ouders niet op de hoogte
waren van de aanmelding
Indien dit niet is gebeurd, moet de aanmelder terug naar de ouders
om te informeren en toestemming te vragen
Bijvoorbeeld niet standaard meteen intakegesprek met doorverwijzer aanmelder erbij maar gezin
zelf de keuze laten voor een andere setting de eerste keer. Niet aanbodgericht werken en allerlei
procedures volgen maar gezinnen keuzes geven over hoe zij willen dat het een en ander verloopt.
Geen standaard plannen De ruimte en de vrijheid die de overheid vooralsnog biedt dus volledig
benutten!
net zoals bij de gewone hulpverlening wordt het nu ook weer eerst voornamelijk de aanmelder
die zijn verhaal over het gezin doet en dus eigenlijk de regie niet vanaf het begin bij het gezin maar
bij de aanmelder ligt. Het blijkt ook dat sommige aanmelders gezinnen aanmelden zonder dat het
gezin zelf op de hoogte is

laagdrempeligheid
Er is het gevaar dat dit aanbod, als het gebruikt wordt voor gezinnen die anders op een wachtlijst
komen, te veel gestuurd wordt door aanmelders, consulenten. Op die manier kan men moeilijk
spreken van een laagdrempelig aanbod.
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Dit aanbod moet dicht bij de mensen gevestigd zijn, in een gekende toegankelijke locatie, ruim
bekend gemaakt worden en uitnodigen tot zelfs vrijblijvend gesprek, indien cliënten dit wensen. De
regie in handen van het gezin moet hier meer dan ooit van toepassing zijn.
Ouders vragen:
Hulp op maat van het gezin inzetten: flexibele, intensieve hulp waar nodig, ook mobiel en
gericht op netwerkvorming rond de cliënt.
Naast jeugdhulp ook andere vormen van hulp toevoegen vb. huishoudhulp, budgethulp, ..
verschillende hulpverleningsvormen combineren vanuit verschillende sectoren.
Begin steeds met een gesprek met het gezin, niet met consulenten.
Reeds aanwezige steunfiguren en vertrouwenspersonen en andere personen uit de
leefomgeving betrekken; samenwerking tussen hen en andere
dienstverleners/hulpverleners die voor jongeren, ouders reeds een betekenis hebben;
hiervoor methodieken als Eigen Kracht conferentie, cliëntoverleg, ... inzetten.
Continuïteit in de ondersteuning/hulp via : een duidelijke herkenbare
aanspreekpersoon/trajectbegeleider in het netwerk van o.a. diensten die betrokken zijn in
de hulpverlening: rol en bevoegdheden ervan afspreken; samenwerking over de diensten
heen bevorderen zodat een integrale benadering van de leefwereld van de jongere/gezin
mogelijk is.
Geen extra druk te leggen bv. in functie van arbeidsmarkt . Achterliggende doelen van de
dienst ..
Aandachtspunten en bedenkingen van ouders uit de verschillende oudergroepen:
dat echte regie van het gezin er in de eerste plaats in bestaat dat je een keuze hebt om je
begeleiding/hulp vorm te geven en dus niet bij voorbaat allerlei dingen vastgelegd moeten worden,
niet aanbodgericht maar juist vraaggericht gewerkt moet worden

BRONNEN:

-

-

Input nav bespreking invoeren e-youth Stuurgroep cliëntenrechten juni
, vzw
Oudersparticipatie
Standpuntbepaling gezin plan december
, vzw Oudersparticipatie
Stand van zaken 1G1P: nav evaluaties in verschillende regio Jan 2020, vzw Oudersparticipatie
Aanbevelingen vanuit cliëntperspectief voor het uitwerken van het aanbod 1G1P,
vzw Oudersparticipatie
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