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Wat bieden wij?

 Het Crisismeldpunt 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 indien nodig

 Twee belangrijke vertakkingen: IJH vs. GGZ



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 
psychisch functioneren waar 
context bij betrokken wordt



Modules IJH
 Consult (24/7)

 Interventie – 3 werkdagen

 Pikt onmiddellijk in op crisis met als doel crisis te ontmijnen

Situatie uitklaren + vraagverheldering en toeleiden naar gepaste hulp

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

 Intensieve begeleiding van de jongere en de leefomgeving

Maakt een doelstellingenplan op met het gezin

 Oriënteert in samenspraak met het meldpunt naar vervolghulp

 Gezin in krachten zetten tot eventuele vervolghulp kan opstarten

 Opvang – 7 dagen

 Biedt veiligheid

 Altijd in combinatie met begeleiding (tenzij bij hoogdringendheid)

 1x verlengbaar met max 7 dagen



Ons aanbod (IJH): twee regio’s
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

 Crisisondersteuner Eve Thijs



Situering in het jeugdhulplandschap

 Het Crisismeldpunt is altijd en overal inzetbaar



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 – 18u00



Wat hebben we nodig?

 Vrijwilligheid van de minderjarige en gezinsbetrokkenen (met uitzondering van 
HGD)

 Gezin is geïnformeerd over aard van de hulp (kortdurend en intensief)

 Inschatting van de veiligheid

 Standpunt van het gezin t.a.v. de crisishulp is helder en duidelijk (is gezin 
werkelijk vragende partij, is er een concrete hulpvraag?)

 Er zijn duidelijke begeleidingsdoelstellingen die eveneens doorsproken zijn 
met het gezin (kan samen over nagedacht worden)

 Maximale betrokkenheid van de aanmelder tijdens de opstart van de 
crisishulp en gedurende het crisistraject

 Aanmelder zoekt actief mee naar vervolghulp indien nodig

 Goede communicatie tussen aanmelder en crisismeldpunt (o.a. voor stand van 
zaken) 



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 (het is een traject)

 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



Team Vlaams-Brabant
 Teamcoördinator: Dana Tielemans

 Supervisor: Xenia Walgraeve

 Onthaalmedewerkers:

 Ashley Thues (100%)

 Febe Vandenbrande (100%)

 Zoë Demesmaeker (100%)

 Noa Aelbrecht (100%)

 Chloë Danau (100%)

 Ellen Wattelé (50%)

 Leonie (50% Yuneco)

 Interventiemedewerkers:

 Jordy Moens (100%)

 Dana Dekens (100%)

 Crisisondersteuner Yuneco: Eve Thijs



Zijn er nog vragen?


