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Wat bieden wij?

 Concreet:

 Het crisisteam biedt crisishulp aan gezinnen met minderjarige kinderen die 
zich in een acute crisissituatie bevinden

 Snel inzetbaar (binnen de 24u opstart met uitzondering van weekends en 
feestdagen)

 Kortdurend betrokken (max. 28 dagen)

 Met als doel de crisis te destabiliseren en/of vervolghulp te installeren



Onze opdracht
 Onthaal en telefonische permanentie (24u/7 a.d.h.v. een beurtrol)

 Uitvoeren van telefonische vraagverheldering

 Acuutheid van de situatie inschatten (is er wel degelijk sprake van een 
crisis?)

 Consult bieden: Aanmelder ondersteunen en advies geven

 Kiezen voor minst ingrijpende hulp, met maximale garantie voor veiligheid

 Interne/externe dispatching organiseren

 Regie uitoefenen doorheen het traject van de lopende crisishulp

 Aanmeldingen registreren in Insisto



Aanbod Crisismeldpunt

IJH

 Contextgerelateerde 
problematiek

 Focus op minderjarige en zijn 
gezin

YUNECO-CRISIS (GGZ)

 Sinds juni 2016

 Psychische of psychiatrische 
component aanwezig bij de 
minderjarige

 Focus op minderjarige en zijn 
ziektebeeld waar context bij 
betrokken wordt



Modules IJH
 Consult (24/7)

 Interventie – 3 werkdagen

Pikt onmiddellijk in op crisis met als doel crisis te ontmijnen

 Begeleiding – 28 dagen (3 tot 5 gesprekken per week)

Intensieve begeleiding van de jongere en de leefomgeving

Bewaakt de veiligheid

Maakt een doelstellingenplan op met het gezin

Oriënteert in samenspraak met het meldpunt naar vervolghulp

 Opvang – 7 dagen

Biedt veiligheid

Altijd in combinatie met begeleiding (tenzij bij hoogdringendheid)

1x verlengbaar met max 7 dagen



Ons aanbod (IJH)
Halle-Vilvoorde:

Interventie:

• CAW Halle-Vilvoorde (eigen aanbod, o.a. JAC)

• De Loper

• Cocon

Crisisbegeleiding:

• De Loper

• CKG Sloebernest (8 begeleidingen op jaarbasis)

• Cocon

• OOOC ‘t Pasrel

Opvang: verzekerd aanbod:

• CKG Sloebernest (0-12 jaar)

• OOOC ‘t Pasrel (crisisunit)

• CKG De Schommel ( 0-12 jaar)

Leuven:

Interventie:

• VZW Sporen

• CKG De Schommel( 0 - 18 jaar)

• OOOOC Cidar

Crisisbegeleiding:

• VZW Sporen

• OOOC Cidar 

• CKG De Schommel ( 0-18 jaar) + KIM (Kort Intensief 

Mobiel, 0-12 jaar, 8 gezinnen op jaar basis)

Opvang: verzekerd aanbod:

• CKG De Schommel ( 0-12 jaar)

• OOOC Cidar

• Huize Levensruimte (14-18 jaar)



Modules Yuneco-crisis

 Inschattingsgesprek

Vraagverduidelijking

 Begeleiding – max. 4 weken

 Zorg op maat

 Opname – max. 2 weken

Samenwerking met LUK en Beaufort



Wie kan aanmelden? 
 Bij voorkeur professionele hulpverleners:

 Brede instap (CLB/CAW/..)

Gemandateerde voorzieningen (OCJ/VK)

Gerechtelijke jeugdhulp (SDJ/Jeugdrechter)

 Politie/Parket

 Artsen/Psychologen

…

 Cliëntsysteem zelf

Wanneer er geen andere hulpverlening betrokken is of deze niet 
bereikbaar is (bijvoorbeeld in weekends of ‘s nachts)

UIT DE REGIO HALLE-VILVOORDE / LEUVEN



Wanneer aanmelden?

 Als een minderjarige (en zijn context) zich in een acute crisis bevindt

 Er onmiddellijke hulp nodig is en deze binnen de eigen directe 
omgeving niet te vinden is

 Er geen dringende medische hulp nodig is

 Er toestemming van alle gezinsbetrokkenen is verkregen om 
crisismeldpunt te contacteren

 Voor een anoniem consult

 Crisismeldpunt is 24/7 bereikbaar: onthaalmedewerkers zijn effectief 
aanwezig op dienst van 8u00 – 19u00



Aftoetsing crisis

Onmiddellijke 
actie is vereist om 
mogelijke schade 
aan personen te 

voorkomen

Gezins-
functioneren is 

plots ernstig 
verstoord

nee

Gezin heeft geen of 
onvoldoende 

omgangsmechanisme 
en/of sociale 

ondersteuning om 
hiermee om te gaan

ja

Geen crisis

CRISIS

Gezin heeft 
omgangsmechanisme 
en/of sociale 
ondersteuning om 
hiermee om te gaan

Crisis, maar voorlopig 
geen dispatching 

binnen 
hulpprogramma vereist

Crisis of geen crisis



Hoe aanmelden?

 Aanmelder gaat vrijwilligheid na bij minderjarige en gezinsbetrokkenen

 Aanmelder informeert gezin over aard van de hulp

 Aanmelder schat samen met het meldpunt in hoe onveilig de situatie is

 Aanmelder is transparant over standpunt van het gezin t.a.v. de 
crisishulp (is gezin werkelijk vragende partij, is er een concrete 
hulpvraag?)

 Aanmelder blijft maximaal betrokken tijdens de opstart van de 
crisishulp en tijdens het crisistraject

 Aanmelder zoekt actief mee naar vervolghulp



Exclusiecriteria
 Crisishulp kan niet worden ingezet met de bedoeling snel een plaats 

binnen de reguliere hulpverlening te krijgen

 Crisishulp kan niet worden ingezet om een wachtperiode te 

overbruggen

 Crisishulp kan niet worden ingezet als pure time-out

 Crisishulp kan niet worden geboden voor opvang voor jongeren in het 

kader van een MOF maatregel

 Crisisopvang kan niet worden ingezet voor jongeren die reeds 

verblijven in een residentiële setting



Ons team:
 Teamcoördinator:

 Ingelise Gerritsen (100 %)

 Onthaalmedewerkers:

 Ellen Wattelé (100%)

 Xenia Walgraeve (100%)

 Dana Tielemans (100%)

 Ashley Thues (100%)

 Stijn Asselberghs (100%)

 Laura Schatteman (50%)

 Laura Boeykens (50%)

 Mina Knop (50 %)

 Interventiemedewerkers:

 Najade Schuermans (100%)

 Dana Dekens (100%)

 Margaux Goemans (80%)



Zijn er nog vragen?


