Meerdere programma’s
In het kader van een aantal specifieke doelstellingen werden drie programma’s opgestart: “Crisis”,
“Care” en “Crosslink”. Er werd tevens voorzien in een overkoepelende functie “trajectcoördinatie”.
De verschillende provinciale netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren hanteren
voortaan ook allemaal deze naamgeving binnen hun programma’s. Bedoeling is om beter herkenbaar
te zijn en eenduidig te kunnen communiceren over netwerkgrenzen heen.
Het programma “Care”: Mobiel en aanklampende hulpverlening voor kinderen en jongeren van 0 tot
18 jaar hun ouders en netwerk. Dit is een aanbod voor zeer complexe casuistiek. We proberen vooral
een aanvulling te zijn op de reguliere hulp die er vanuit de verschillende sectoren al is in een bepaald
gezin of voor een bepaalde jongere. De invulling van deze hulpverlening is casusgebonden. Deze hulp
kan therapeutische, ondersteunende en/of medisch - psychiatrische interventies omvatten.
Bedoeling is de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind en diens natuurlijk netwerk,
hen in hun kracht te herstellen en de samenwerkingsrelatie met minder aanklampende hulpverlening
(opnieuw) kansen te geven.
Het programma “Crosslink” is vooral gericht op het delen van ervaring en het versterken van
expertise door het bouwen van bruggen, het verbinden van partners en het ontwikkelen van nieuwe
tools en methodieken die dit mogelijk maken. Uiteraard zo intersectoraal mogelijk! In de praktijk
gaat het over vorming, intervisies, workshops verband houdende de met de geestelijke gezondheid
van kinderen, jongeren en hun context (thema’s als ADHD, KOPP/KOAP, cultuursensitieve zorg,
middelengebruik, jongeren met een justitieel statuut, scharnierleeftijd, enz…)
De rol van de trajectcoördinator is organiseren, coördineren en opvolgen van overleg met het
kind/de jongere, ouders en diens netwerk (belangrijke anderen, school, hulpverlening, consulent, …)
vanuit een meervoudige partijdigheid. Zij focust op vastgelopen situaties. Zij is de standvastige figuur
in traject .
Er wordt maximale betrokkenheid van alle actoren nagestreefd, o.a. bij het bepalen van het aantal en
de frequentie van de samenkomsten. Door naar elkaar te luisteren en samen na te denken, proberen
we een traject op lange termijn uit te bouwen, de hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere af
te stemmen en aanwezige krachtbronnen te versterken. We zoeken naar een integrale aanpak en er
worden concrete afspraken gemaakt over hoe het kind/de jongere in de toekomst best kan
ondersteund worden en door wie.
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