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Versterking van het crisisnetwerk

Beste crisismeldpuntcoördinator,
Beste voorzitter van de crisisnetwerkstuurgroep,
Beste CAW-directie,

De Corona-maatregelen leggen heel wat druk op onze Vlaamse gezinnen. Experten geven aan dat het
risico op escalatie binnen het gezin groot is, in het bijzonder voor kinderen en jongeren die al in een
moeilijke thuissituatie verbleven.
We verwachten in de komende periode van afbouw van de coronamaatregelen een toename van het
aantal crisisvragen.
Met het actieplan mentaal welzijn “zorgen voor morgen” wil de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding hierop anticiperen. Naast een aantal andere
maatregelen op korte en op middellange termijn – die we in een algemene communicatie rond
“Zorgen voor morgen” al meegaven, met o.a. de versterking van de crisismeldpunten – voorzien we
een investering in het crisisnetwerk om extra crisisbegeleidingen mogelijk te maken.
In 2020 kan hiervoor 583.000 euro worden ingezet in de periode vanaf 1 juni 2020 tot en met 31
december 2020. Met deze middelen kunnen organisaties actief in het crisisnetwerk (jeugdhulp en/of
geestelijke gezondheidszorg) bijkomend personeel aanwerven om extra begeleidingen te realiseren.
De Vlaamse regering evalueert in de loop van 2020 deze inzet en beslist of de inzet recurrent kan
worden voorzien vanaf 1 januari 2021. Het jaarbudget bedraagt dan 1.000.000 euro.

Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Inhoudelijke invulling
Crisisbegeleiding kan ruim worden ingevuld: het kan gaan om begeleiding voor kinderen die al in een
(tijdelijke) crisisopvang zitten, om kinderen die (terug) thuis verblijven en waar een intensieve
begeleiding een uithuisplaatsing kan vermijden, om kinderen met acute psychische problemen waar
een intensieve begeleiding een opname kan vermijden, ...
De begeleiding moet wel voldoende intensiteit hebben en beperkt zijn tot maximaal 28 dagen.
Middelen1, financiering en monitoring
Crisismeldpunt
Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
TOTAAL

Sleutel
30,13
4,00
12,31
22,08
15,38
16,10
100,00

Bedrag
175.758
23.333
71.808
128.800
89.717
93.917
583.333

Het agentschap Opgroeien zal de gekozen organisaties projectmatig financieren. De uitbetaling zal
gebeuren in twee voorschotten en een saldo na goedkeuring van een financieel en inhoudelijk
verslag.
We vragen om de evolutie van de crisisvragen en de impact van de projectmiddelen te monitoren om
een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over de opportuniteit om deze middelen te
continueren. Alvorens deze middelen structureel toe te kunnen zullen we het advies van de IROJ en
de netwerken geestelijke gezondheidszorg inwinnen.
Procedure
Omwille van de uitzonderlijke noodsituatie willen we deze bijkomende capaciteit op zeer korte
termijn opbouwen. Hierdoor kunnen we niet de gebruikelijke weg volgen van een open oproep en
een uitgebreide ronde met verschillende kandidaatstellingen.
Daarom geven we de crisismeldpunten het mandaat om zelf een voorstel te formuleren voor de
wijze waarop deze middelen in 2020 best besteed worden in hun regio.
1. De crisismeldpunten brengen de meest acute noden in hun regio in kaart
2. De crisismeldpunten bevragen relevante actoren uit het crisisnetwerk in hun regio naar hun
mogelijkheden op basis van deze noden

1

De middelen worden geprogrammeerd over de regio’s (m.u.v. Brussel) op basis van een verdeelsleutel die
vertrekt vanuit de populatiegegevens van 2019 (aantal -25-jarigen) met een kansarmoede-correctie (30%).

3. De crisismeldpunten bezorgen een gemotiveerd voorstel aan het agentschap Opgroeien dat
volgende gegevens bevat:
- Een korte beschrijving van de meest acute noden in de regio
-

De gegevens van elke organisatie (Naam, KBO-nummer, voorzitter van de raad van beheer)
die in dit kader een activiteit zal opnemen (de middelen kunnen verspreid worden over
meerdere actoren)
-

Het soort en het aantal begeleidingen dat elke organisatie hiermee wil uitvoeren

-

Het subsidiebedrag voor elke organisatie.

-

Een korte motivering van de keuze voor het soort en aantal begeleidingen en de gekozen
organisatie(s) en de afgewogen alternatieven in relatie tot de noden die beschreven werden

-

Een beknopt verslag van het overleg met de voorzitter van de netwerkstuurgroep hierover

We verwachten deze voorstellen ten laatste op 29/05/2020.
De uitdagingen in deze periode, vragen een grote flexibiliteit van u en van de organisaties werkzaam
in de crisisjeugdhulp. We willen alvast iedereen bedanken voor het geleverde engagement en de
inzet in de crisisjeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Met vriendelijke groet,

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal
Agentschap Opgroeien
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