LOGiN
EINDRAPPORT

Casemanagement

voor kansenzoekende jongeren
in Brugge

VOORWOORD
Jongere aan het woord
“Ze hebben echt tijd voor mij gemaakt. Ik mocht praten, zij luisterden oneindig. Dat is echt het
belangrijkste. Ook al ging het slecht en was er niet direct een oplossing, als er iemand is die naar
je luistert, is dat superbelangrijk. Dan geef je het ook niet op voor jezelf. “
(Tom - Jaarverslag 2017 CAW Noord-West-Vlaanderen)

Netwerk aan het woord
“En het mooie aan hun manier van werken is, dat ze eigenlijk de enige dienst binnen de
hulpverlening zijn die Mozes, neen, de berg tot bij Mozes brengt.”
(Leerlingenbegeleider - belevingsonderzoek Ugent, 2012)
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Beste lezer,
Het CAW versterkt welzijn, voor iedereen, voor elke vraag.
Maar sommige vragen komen niet naar ons toe; en bepaalde groepen vinden
onze hulp niet vanzelf. Soms zijn de problemen zo complex en slepen ze al zo
lang aan, dat men niet meer gelooft dat het ooit beter kan worden en men alle
vertrouwen in de hulpverlening verliest.
Het is gewoon té veel en ons hulpverleningslandschap is té complex en er zijn
té veel en té moeilijke voorwaarden om aan te voldoen.
Beste lezer, in het verslag dat voor u ligt, leert u de té-jongere kennen. De jongere die te jong, te oud, te
beperkt, te moeilijk of te multi-problem is om in onze structuren en voorzieningen te passen, die er alleen
voor staat en die geen aansluiting meer vindt bij de samenleving.
In dit verslag leert u ook LOGiN kennen, het antwoord dat wij in Brugge bieden aan die jongeren, bij wie
de nood zo hoog is en de hulp zo veraf. LOGiN brengt beide weer samen, bouwt aan het herstel van het
vertrouwen en het netwerk waaraan ook té-jongeren zoveel nood hebben.
Binnen het CAW Noord-West Vlaanderen zijn wij bijzonder trots op deze werking, en op de unieke
samenwerkingsverbanden die er de basis van vormen.
Deze beginnen in de eerste plaats bij de Stad Brugge, die haar volle steun en vertrouwen aan dit project
gaf, en het daarmee mogelijk maakte om voor de kwetsbaarste jongeren in Brugge samen een alternatief
uit te bouwen. Waarvoor onze oprechte dank!
Ook voor alle hulpverleningsinstanties die opnieuw hun deuren openden en zeker de jongeren die ons
hun vertrouwen schonken: dank!
Samen hebben we gezorgd voor de mooie resultaten die u in dit verslag kan lezen. Hopelijk overtuigen
ze u, net als ons, dat dit de weg is die we verder moeten bewandelen om voor de toekomst van deze
jongeren écht een verschil te maken.
Wij koesteren alvast de droom om dit samenwerkingsmodel voort te zetten en verder uit te bouwen, en
we hopen dat we hierbij kunnen rekenen op de steun van heel veel partners.

Ik wens u van harte veel leesplezier!
Namens het LOGiN-team
Christel Verhas
Algemeen directeur
CAW Noord-West-Vlaanderen
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Waarom LOGiN?
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LOGiN werd opgericht
in november 2008 via Stedenfonds Brugge naar aanleiding van signalen door de toenmalige
jeugdwelzijnsprojecten. Een grote groep jongeren met een complexe problematiek bleek immers ofwel
in contact te staan met heel wat diensten, ofwel door de mazen van de hulpverleningsnetten te vallen.
De jeugdwelzijnswerkingen leken elkaar onvoldoende te kennen, structurele samenwerking ontbrak en
het aanbod was erg versnipperd. Ondanks de veelheid aan Brugse jeugdwelzijnsdiensten vielen nog heel
wat jongeren uit de boot.

LOGiN stelde zich als doel
regionaal in te spelen op de negatieve gevolgen van de manier waarop hulp- en dienstverlening
georganiseerd is. De ambities van het project waren:
• herstellen of dichten van de mazen van het hulpverleningsnet van jongeren,
• tijdig hulp inzetten naar jongeren,
• stimuleren van structurele afstemming tussen Brugse jeugdwelzijnsdiensten door de verderzetting
en het voorzitten van het Drugoverlegplatform als Adviesraad LOGiN.

LOGiN kon uit de startblokken schieten
begin 2009 en stond voor een fris alternatief in de organisatie van hulpverlening, omwille van de volgende
combinatie van kenmerken in de structuur van de werking:
• Er zijn weinig uitsluitingscriteria (zoals type (multi)problematiek, historiek hulp, inkomen…) en de
leeftijdsperiode waarop LOGiN zich richt overspant doelbewust de kritische overgang van
minderjarigheid naar meerderjarigheid.
• Er wordt via de leefwereld van de jongeren gewerkt wat er voor zorgt dat men effectief de meest
kwetsbare jongeren bereikt en kan vasthouden.
• Er wordt radicaal vraaggestuurd gewerkt, er is vrijwillige deelname.
• LOGiN zet in op meer afstemming binnen de professionele jeugdhulpverlening in Brugge.
• Er wordt binnen LOGiN heel wat expertise opgebouwd over het omgaan met jongeren met de meest
complexe hulpbehoeften.
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Wat is LOGiN?
De werking zal 12 jaar praktijk kennen
bij het einde van de stedelijke subsidieperiode, december 2019. Een hele periode, ook voor de Brugse
context van het jeugdwelzijnswerk. LOGiN bewoog zich mee met (lokale) veranderingen die zich
aandienden en (her)positioneerde zich waar aangewezen.

De doelstellingen
waar LOGiN zich voor inzette, zoals hierboven weergegeven, zijn gaandeweg verfijnd op basis van een
voortschrijdend inzicht in de verbeterpunten van de jeugdhulpverleningssector. In 2016 werd de missie
van LOGiN dan ook vertaald als:
•
•
•
•

LOGiN streeft continuïteit na van de hulp- en dienstverlening aan de jongere. We willen voorkomen
dat jongeren alleen komen te staan tijdens de overgang tussen hulpverleningsdiensten door.
LOGiN wil een houding van gedeelde verantwoordelijkheid installeren tussen diensten ten aanzien
van elkaar en de jongere.
LOGiN wil jongeren terug vertrouwen doen krijgen in hulpverlening zodat zij hier aansluiting bij
vinden wanneer zij hier nood aan hebben.
LOGiN wenst een aanbod op maat te vinden samen met de jongere en/of intermediair.

Ook de vorm wijzigde mee.
Bij aanvang van het project werd gesteld om via Casemanagement jongeren op te volgen in trajecten.
Verschillende factoren zorgden ervoor dat deze vorm wijzigde. Wat doet LOGiN dan precies? De
praktijk evolueerde de voorbije jaren van de 3 ambities bij aanvang van het project (zie hierboven) tot
vier opdrachten:
•
•
•
•

8

Casemanagement uitvoeren in eigen beheer.
Casemanagement uitvoeren in samenwerking met anderen.
Casemanagement uitdragen in Brugge.
Casemanagement uitdragen buiten Brugge.

3 ambities opstart Casemanagement 2008

herstellen en dichten
van de mazen

tijdig hulp
inzetten

stimuleren
structurele afstemming

Missie LOGiN =

continuïteit

gedeelde
verantwoordelijkheid

(terug) vertrouwen

aanbod op maat

casemanagement uitvoeren
eigen beheer

casemanagement in
samenwerking

casemanagement uitdragen
in Brugge

casemanagement uitdragen
buiten Brugge

4 opdrachten anno 2018
Aan de hand van deze opdrachten worden in de volgende hoofdstukken de werking en de effecten van
LOGiN weergegeven zoals deze zich de voorbije jaren manifesteerden.
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Wat is LOGiN? (vervolg)
De effecten kunnen we in kaart brengen via heel wat materiaal van de werking van LOGiN en het netwerk
in Brugge. Een overzicht:
•
•
•
•
•
•
•

de interne analyse van en door LOGiN via de jaarlijkse werkingsverslagen;
onderzoek in 2012 door twee masterstudenten van de Universiteit Gent over LOGiN: jongeren, het
team en samenwerkende partners van LOGiN werden bevraagd;
rapport Brugge(n) voor Jongeren in 2012 door Uit De Marge, Filip Coussée;
onderzoek in 2017 door de Universiteit Gent, Jan Naert, over Brugge(n) voor Jongeren;
bevraging in 2017 bij de aanmelders van LOGiN omtrent de Consultfunctie;
onderzoek in 2017 door een masterstudent van de Universiteit Gent over LOGiN, jongeren van
LOGiN werden bevraagd;
onderzoek in 2018 door een bachelorstudent van de Hogeschool West-Vlaanderen over LOGiN:
potentiële aanmelders van LOGiN werden bevraagd.

Daarnaast werden gegevens uit onderzoek over Casemanagement, nationaal en internationaal, in
verband gebracht met een aantal vaststellingen in LOGiN. Hiervoor deed LOGiN beroep op de vakgroep
Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.

Maar eerst … wie zijn die jongeren dan?
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Wie zijn ze?
“Ja, dat was in een periode dat het slecht ging. Het ging niet goed op school, ik heb slechte
vrienden leren kennen, of eigenlijk waren dat geen echte vrienden. Ik ben met drugs begonnen en
het werd alleen maar erger.... Ik heb wel dingen fout gedaan, maar het was niet allemaal mijn fout.
Ze begonnen ook te profiteren van mij omdat ik de zwakste was. Ze wilden geld van mij hebben
... Ik heb ook mijn mama in de put geduwd, de politie stond dan voor onze deur en al die dingen.
Ze is echt alles voor mij, maar het ging allemaal mis. Ik heb dan een hulpverlener leren kennen
van het JAC. Maar het ging niet beter met mij. Ik mocht toen niet meer thuis wonen omdat het te
erg werd. Ik heb opnames gehad in Gent en Beernem en al. Ik heb op straat geslapen en in lege
huizen. Maar ik mocht wel nog bij mijn mama gaan om een keer te douchen of warm te eten...
Zij probeerde wel nog voor mij te zorgen, hoe moeilijk de omstandigheden ook waren. Ze is ook
mijn bewindvoerder. Ik heb autisme, je mag dat weten, dus het is beter dat iemand mijn geldzaken
doet.”
(Tom - Jaarverslag 2017 CAW Noord-West-Vlaanderen)

LOGiN richt zich tot jongeren (en hun context) van 15 tot en met 25 jaar die een link hebben met de
Brugse regio, bijvoorbeeld woonst, school, verblijf in een voorziening, … .
Het gaat om jongeren in kwetsbare posities of “kansenzoekende jongeren”, de “restgroep”,
“laatstelijnscliënten”, “te-jongeren”, “pistachenootjes” (zie verklarende woordenlijst), …
Ze gaan vaak overboord in de reguliere hulpverlening of geraken er niet (meer) binnen. Ze leven in de
marge van de samenleving. Het gaat steeds om de (negatieve) interactie tussen sociale voorzieningen en
de jongeren.
De doelgroep is drieledig wat hulpvraag betreft:
•
•
•

jongeren die nood hebben aan coördinatie van hulp- of dienstverlening omdat zij omgeven worden
door verschillende hulp- en dienstverleners ten gevolge van hun complexe en meervoudige situatie;
jongeren met een complexe situatie die vergaande uitzuivering en verkenning vraagt naast de
zoektocht naar of creatie van een aangewezen aanbod;
jongeren die geen toegang krijgen tot de hulp- of dienstverlening, vaak omwille van een verlies in
vertrouwen naar aanleiding van negatieve ervaringen.
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Werking en effect (volgens opdracht)
We geven een omschrijving van de werking van elke opdracht, gekoppeld aan de effecten ervan.
Hiertoe worden een aantal indicatoren weergegeven over een periode van 9 jaar en 5
maanden (april 2009 - augustus 2018). In bijlage 2 vindt u een cijferoverzicht terug. Bijkomende
cijfergegevens zijn opvraagbaar bij het team.

1 Casemanagement in eigen beheer
a. Werking
Casemanagement in eigen beheer vormt de kernopdracht van LOGiN en betekent dat twee
casemanagers concreet aan de slag gaan met jongeren.
De definitie en het model van casemanagement werd op maat van de kwetsbare Brugse jongere
gezocht en geformuleerd. Casemanagement “in eigen beheer” betekent in LOGiN

“het vertalen van complexe, meervoudige hulpverleningsnoden van cliënten naar
een samenhangend, en volgens de cliënt gepast hulpverleningstraject, en het
coördineren, opvolgen en evalueren van dat hulpverleningstraject over sectoren en
instanties heen, tot de cliënt geen hulp meer nodig heeft” (Burssens, 2009).

Trajectbegeleiding = Casemanagement
Het zijn twee termen voor dezelfde werkvorm. Trajectbegeleiding is een term die vooral in
Vlaanderen wordt gebruikt. In Nederland, maar ook internationaal spreekt men eerder van
casemanagement (Burssens, 2009). LOGiN koos voor deze laatste benaming omwille van het
voorkomen van begripsverwarring tussen trajectbegeleiding en trajectmatig werken (D’Haene et
al., 2004). Dit laatste houdt in dat men als begeleider van een dienst een traject aflegt met de
cliënt en begeleidingstaken op zich neemt die ingevuld worden die eigen zijn aan de dienst. De
trajectbegeleider legt eveneens een traject af, maar biedt zelf geen begeleiding aan als dienst- of
hulpverlener en blijft betrokken wanneer de cliënt geen hulp meer krijgt van een andere specifieke
dienst.
Deze definiëring blijft tot op vandaag verwarrend in het werkveld wegens het frequent gebruik van
de term “trajectbegeleiding” van zodra cliënten via een traject opgevolgd worden, ongeacht hoe de
structuur van de organisatie en de positie van de medewerker daarin er uitziet.
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In LOGiN hanteren we de term Trajectbegeleiding, voor het Casemanagement in
eigen beheer, of de trajecten die we zelf aangaan met de jongeren.
De basistaken van de casemanagers in LOGiN kunnen we als volgt omschrijven (conform de taken
die in de literatuur aan casemanagement gekoppeld worden, Rapp 2018):
•
•
•
•
•
•
•
•

assessment: beeldvorming op verschillende levensdomeinen via het verhaal door de jongere,
planning: handelingsplan als leidraad voor wensen en acties door de jongere,
linking: verbinding maken met andere dienst- en hulpverlening waar nodig,
coördinatie opnemen,
monitoring: continuïteit van zorg borgen,
advocacy: opkomen voor de jongere,
outreachend en pro-actief werken naar de jongere toe,
een stuk directe dienstverlening tijdens het zoeken naar of linken aan geschikte hulpverlening
die dit (mee) opneemt, bv. financiën op orde krijgen.

De casemanagers in LOGiN werken volgens het intensief casemanagement model (Hoogendam
& Vreenegoor, 2002) in combinatie met het strengths-based model (Vanderplasschen et al.,
2001 en Rapp, 2018).
De casemanagers hebben intensief contact met het cliëntsysteem en ze staan deze bij in het
doorlopen van alle stappen in het hulpverleningstraject, echter zonder zelf therapeut of begeleider
te zijn. Wanneer specifieke vaardigheden nodig zijn, zal LOGiN met de jongere de gespecialiseerde
hulpverlening erbij halen. Dit model werd initieel gekozen omwille van de positieve effecten voor
mensen in multi-problemsituaties op allerlei levensdomeinen (Hoogendam & Vreenegoor, 2002) en
blijft overeind in de werking. In dit model treedt LOGiN onafhankelijk op. Dit sluit aan bij de keuze
van het jeugdwelzijnsoverleg in 2008 om LOGiN in te voegen in een CAW als “neutrale” partner in
Brugge.
Het strengths-based model dat LOGiN toepast, betekent dat de casemanager:
•
•
•
•
•

uitgaat van de doelen en vragen van de jongere;
uitgaat van de mogelijkheden en de sterktes van de jongere;
de relatie casemanager-jongere als wederzijds en vanuit vertrouwen beschouwt;
zich actief beweegt naar de jongere en diens omgeving;
creatief omgaat met informele hulpbronnen.

De combinatie van bovengenoemde eigenschappen maakt van LOGiN een vraaggestuurd hulpmodel
in plaats van een aanbodgestuurd ondersteuningsmodel. Het is namelijk niet de bedoeling om het
casemanagement te evalueren op het al dan niet bereiken van maatschappelijke doelstellingen
of doelstellingen die door externe instanties worden opgelegd (zie ook Burssens, 2009). Het
casemanagement is enkel geslaagd wanneer het tegemoet komt aan de vraag van de cliënt.
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Werking en effect
De sturing van het Casemanagement volgens de vraag van de cliënt, sluit nauw aan bij een term die
de laatste jaren op Brugs niveau opgang maakte, namelijk “leefwereldgericht werken”. De input
van de onderzoeken die gebeurden in het kader van Brugge(n) voor Jongeren (2012 en 2018) zet
deze term op de kaart in Brugge. Dit staat tegenover een technisch psychodiagnostisch perspectief
dat een probleem situeert bij het individu zelf. Stappen in de leefwereld van jongeren en daar werken
betekent:
•
•
•
•

connectie maken, verbreden van het netwerk;
via het engagement dat verkregen wordt van de jongere;
ontgrenzend werken, buiten de lijnen/grenzen van het eigen aanbod kunnen treden als nodig;
tijd en ruimte maken om connectie op te bouwen.

De keuze voor LOGiN als naam van het casemanagementproject in 2008, blijft dan ook overeind.
LOGiN stond en staat immers voor “aansluiting vinden bij”, “afstemmen op”, “connectie maken”,
….
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b. Effecten
De effecten van de Trajectbegeleiding door de casemanagers in LOGiN werden in de beginjaren van
de werking steeds verbonden met een caseloadcijfer en kwantitatieve resultaten die als het ware
een doelstelling op zich werden. Geleidelijk aan werd een meer kwalitatieve benadering gehanteerd
door verhalen van jongeren in beeld te brengen, het proces dat doorlopen werd, de focus op wat
LOGiN kon voorkomen, welke neveneffecten het Casemanagement sorteerde, …

Preventief via proces
De resultaten die geboekt worden bij de jongeren kunnen vertaald worden in termen van een
verbetering van de levenskwaliteit. Dit gaat vaak over een verbetering op vlak van huisvesting,
tewerkstelling, relaties, gezondheid, administratie, financiën, … Heel wat trajecten houden dit in
zich en dit maakt geen verschil met andere hulpverleningsorganisaties die dit ook nastreven met
hun specifiek aanbod. Jongeren geven aan dat zij door LOGiN niet verder afgleden van hun zeer
kwetsbare situatie. Deze effecten zijn concreet, tastbaar en betekenen veel voor de jongeren. Hoe
belangrijk ze ook zijn in het traject, het zijn echter “neveneffecten” van de Trajectbegeleiding.

Ik wil dat LOGiN blijft, je wordt altijd geholpen. Je kan die persoon alles vragen, en
die helpt je ook met alles, brieven en administratief.
(Emma - onderzoeksrapport BVJ Ugent, 2018)

“Na vier maanden ging dat hier thuis eigenlijk ook enorm goed. Ik durfde eigenlijk
niet zeggen tegen Trajectbegeleider dat het voor mij niet meer nodig was. Zij vroeg
dan eigenlijk zelf, nu een week of twee geleden, of het nog nodig was dat ze zou
langskomen. Dan zei ik dat het niet meer nodig was, dus ja. Nu gaat het eigenlijk
enorm goed.”
(Ben - belevingsonderzoek Ugent, 2012)

De meerwaarde van de hulp in LOGiN focust zich eerder op het procesresultaat van het traject
tussen jongere en casemanager. Of zoals Coussée in 2012 stelde; “het proces van Casemanagement
in LOGiN dat een duurzame houding ten aanzien van hulp bewerkstelligt zou belangrijker kunnen
zijn dan het product”.
De procesresultaten van Trajectbegeleiding in LOGiN “maken dat jongeren mondiger zijn in het
vragen van hulp aan diensten die voor hen vaak hoogdrempelig zijn, dat ze vaardigheden hebben
aangeleerd die hen in staat stellen hun leven verder zelfstandig uit te bouwen en dat hun houding
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Werking en effect
ten aanzien van hulpverlening positief werd beïnvloed” (Creupelandt & Van Hauwere, 2012).
Deze effecten op langere termijn, ondanks de complexe situaties van de doelgroep, houden een
preventief karakter in zich.
Internationaal onderzoek over het model van Strengths-based Casemanagement bevestigt dit. Een
rechtstreeks effect van gedragsverandering op verschillende levensdomeinen kan niet of nauwelijks
gelinkt worden aan het Casemanagement. Wat dan wel? Het linken met hulpverlening, toegang
vinden, maken en dit behouden (Rapp, 2018).

Naar waar moet je gaan als een jongere eens wil babbelen. Dan zal je natuurlijk
helemaal ontsporen e, ik heb nu mijn opatje wel azo, dat helpt natuurlijk ook, maja
snap je wat ik bedoel. Moest ik gewoon 1 goede persoon hebben die los stond
van instellingen en af en toe eens kwam babbelen met jou en u een beetje de weg
wijzen. Jah, dan ging dat veel minder dramatisch zijn afgelopen. Als je iemand
hebt, ipv alleen maar slechte vriendjes en vriendinnetjes dan kan daar niet veel
goeds van komen e.
(Manitha - interview onderzoek BVJ, 2018)

“Ze helpt mij wel veel vooruit. Ook doordat iemand je dan motiveert en ook in
je gelooft. Als ik haar niet had gehad, zou ik nog steeds staan waar ik stond. Zij
nemen mijn hand vast en... Want als ik niemand heb die zegt dat we dit of dat
gaan doen, dan zou ik daar nooit achter kijken.”
(Vanessa - belevingsonderzoek Ugent, 2012)

In de praktijk van LOGiN zien we dat de focus op het kunnen formuleren van een hulpvraag veel
tijd inneemt maar ook als doelstelling op zich staat. Het ontwikkelde instrument Mijn Plan (zie bijlage
1) probeert daar ondersteunend in te zijn en wordt ook als waardevol ervaren door de jongeren.
Het steeds helpen afwegen van voor- en nadelen van keuzes is inherent in heel wat trajecten
aanwezig op verschillende levensdomeinen. Deze acties leunen nauw aan bij de procesbenadering
van de trajectbegeleiding (Rapp, 2018).
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Preventief economisch
Het effect van Casemanagement in internationaal onderzoek wordt ook op een andere manier
preventief uitgedrukt, namelijk in termen van financiële voordelen door een verder afglijden
van een precaire situatie te voorkomen. Zo wordt verondersteld dat door het hulpaanbod van
Casemanagement voorkomen wordt dat de cliënt later terug opduikt in de hulpverlening en
residentieel, duurder, geholpen dient te worden. Hetzelfde kunnen we stellen voor de inzet op de
arbeidsmarkt; het is een hoge kost voor de maatschappij wanneer men een langere periode geen
bijdrage kan leveren via arbeid en sociale zekerheid. “Ondanks” de intensieve inzet over een langere
periode.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een dergelijk effect te meten voor de werking van
LOGiN, maar we kunnen wel stellen dat de procesresultaten die geboekt worden bij de jongeren
de verwachting van een langetermijneffect in zich dragen en herval (in duurdere projecten of
hulp- en dienstverlening) mogelijks wordt voorkomen.

Geschikt antwoord op de Brugse nood
De partners in Brugge die beroep doen op de Trajectbegeleiding van LOGiN geven aan dat LOGiN
tegemoet komt aan de noden van de doelgroep. Het belang van één iemand die aanwezig blijft
voor de jongere en de partners, onafhankelijk van waar de jongere zich bevindt, wordt daarin
aangehaald als een sterkte. Iemand die pleitbezorger is en de leiding kan nemen in een dossier naar
het netwerk toe (Naert, 2018).

“LOGiN kan door de individuele aanpak ervoor zorgen dat het geen papieren
dossier blijft, maar dat terug de mens eronder naar boven komt, door hem mee
te nemen en te helpen. Zodat ze er niet alleen voor staan. De jongeren gaan dit
ook gemakkelijker toelaten omdat er geen extra voorwaarden aan verbonden
zijn. Een dienst als LOGiN kan dat gemakkelijker en heeft meer tijd om daarin te
investeren.” (Gespecialiseerd hulpverlener - belevingsonderzoek Ugent, 2012)

Diensten die LOGiN minder goed kennen, zijn verbaasd dat er bewust en actief gekozen wordt
om op deze unieke manier te werken (Christiaen, 2018). Ze zijn vooral verbaasd over het
aanklampend werken, op tempo van de jongere, pro-actief naar de jongere toe, en over het
helikopterperspectief ten aanzien van andere diensten. Ze zijn verbaasd omdat steeds meer een
discours leeft in de jeugdhulp om jongeren een structuur op te leggen waardoor zij afkerig worden
van hulp. In die zin “zwemt LOGiN tegen de stroom in” (Christiaen, 2018).

17

Werking en effect
“Ik verwees door als ik voelde dat ik zelf te weinig kon doen. Soms zou ik meer
achter de jongeren hun gat willen zitten om dingen in orde te brengen. LOGiN
heeft meer tijd en ruimte om de dingen te doen die moeten gebeuren. Het is ook
veel persoonlijker. Wij hebben te weinig tijd en middelen. We zijn blij dat er een
antwoord geboden wordt op onze tekorten.”
(Medewerker AWW - belevingsonderzoek Ugent, 2012)

Creëren van sociaal-pedagogische ruimte via regie en tijd
De werkbare factoren die de procesresultaten van de Trajectbegeleiding mee mogelijk maken zijn,
volgens literatuur (Rapp, 2018), het leefwereldgericht werken vanuit een sterktebenadering en
via de regie van de cliënt.

“Het voordeel is ook dat ze met de jongere afspreken waar de jongere zich goed
voelt. Dat is een enorme drempel en ik denk dat we dat niet altijd beseffen, hoe
groot dat die stap vaak is.”
(Leerlingenbegeleider - belevingsonderzoek Ugent, 2012)

In de beginjaren van LOGiN werd de vrijwilligheid op bepaalde momenten in vraag gesteld in
discussies omtrent activering, investering van tijd en middelen, … Dit discours kende weinig bijval
maar was wel aanwezig. We zien in de aanbevelingen van het recente onderzoek voor Brugge(n) voor
Jongeren erkenning voor en aanbeveling naar het behoud van een vraaggestuurde hulpverlening
(Naert, 2018). Ook in een ander onderzoek komt naar voren dat het werken aan zelfinzicht in LOGiN
meer gegarandeerd is door de vrijwillige hulpverlening die er geboden wordt en de weerstand die
hierdoor wegvalt (Christiaen, 2018).

LOGiN is anders, je kan zelf je afspraak maken, kiezen wat je wil. Ze komen zelf
naar jou, hoe leuk is dat.
Het is niet zo van je moet, het is meer vrijblijvend, je wordt toch geholpen, maar
het is in je eigen stulpje, minder die drang van je moet die regeltjes doen, dat is er
niet.
(Manitha - interview onderzoek BVJ, 2018)
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Tijd nemen voor en ruimte bieden aan jongeren werden geformuleerd als de succesfactoren
in de werking in elk onderzoek dat ondertussen gebeurde. “Doorzien van vluchtgedrag is een
meerwaarde in het project om met deze jongeren aan de slag te gaan” (Coussée, 2012).

“Mijn begeleider van LOGiN gaat niet zeggen wat ik moet doen en wat ik niet
moet doen.
Hij neemt alles op zijn tijd.”
(Karen - interview onderzoek BVJ, 2018)
“Ik kan niet over mijn verleden praten met mijn trajectbegeleider omdat hij een
vent is. Een vent is slecht in mijn ogen. (…) Ik moet eerst de mensen kunnen
vertrouwen.
Bij mijn begeleider van LOGiN begint het te komen.”
(Karen - interview onderzoek BVJ, 2018)

De tijd die LOGiN kan bieden levert “sociaal-pedagogische ruimte om te werken aan een
vertrouwensband en te kunnen experimenteren, oefenen met bepaalde vaardigheden … waardoor
jongeren kunnen bereikt worden die door anderen opgegeven worden of er niet in komen”
stelde Coussée reeds in 2012. Er wordt doelgericht gewerkt in de trajecten maar er worden geen
verwachtingen geformuleerd naar timing en resultaatsgebieden. Dit bepaalt voor een groot stuk de
uniciteit van LOGiN. Ook dit gebeurt via de regie van de cliënt.
Deze vorm van proactieve benadering van jongeren zit geïntegreerd in de trajecten en blijft
overeind, zo ook in het recente onderzoek van Brugge(n) voor Jongeren (2018) en de masterstudente
(Huyghelier, 2018). Bovendien wordt dit vaak verbonden met de flexibiliteit naar locatie, intensiteit
en aanwezigheid volgens het netwerk en de jongeren zelf (Coussée, 2012).

“Hij blijft ook bellen totdat je opneemt. Soms vind ik dat wel ambetant, maar ik
heb dat wel nodig. Het is goed dat hij dat doet.”
(Marieke - belevingsonderzoek Ugent, 2012)
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Bereik overschrijdt caseload
Heel wat diensten en jongeren werden de voorbije jaren bereikt in LOGiN.
75 jongeren in totaal opgevolgd via trajectbegeleiding eind augustus 2018
266 aanmeldingen in totaal eind augustus 2018
De caseload of het aantal trajecten op 1 moment werd bij aanvang van LOGiN op 10 vastgelegd,
naar analogie met gelijkaardige werkingen waar met deze doelgroep intensief aan de slag gegaan
wordt, zoals woonbegeleiding.
Na het eerste onderzoek in LOGiN werd geadviseerd de huidige caseload te behouden in functie
van het garanderen van presentie en tijd nemen voor jongeren. Echter zien we doorheen de jaren
dat de caseload in LOGiN steeds hoger kwam te liggen. De druk van de wachtlijst in de beginjaren
heeft hierin ook zijn rol gespeeld.
Bij de afbouw van de wachtlijst werd de Consult+ functie ingevoegd (zie verder) en het succes
ervan betekende opnieuw dat extra tijd in beslag genomen werd van de casemanagers, die niet
in beeld komt in het caseloadcijfer (deze gaat enkel over trajectbegeleiding). Het team zit dan ook
op zijn limiet en heeft alle mogelijke marges aangewend om aan de slag te gaan met de vragen die
binnenkomen en de noden in de trajecten van de jongeren.

Eind 2017 werd via het project “Ant-woord!” (zie verder) 0.5 VTE toegevoegd aan de werking.
2018 tot eind augstus: 12,7 exlusief Ant-woord!. Inclusief Ant-woord! wordt het gemiddelde 16,5.
Dit staat in verhouding met 1,5 FTE (richtlijn 15 tot 18 trajecten).
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Sterke vraag naar toegankelijkheid en ondersteuning bij
complexiteit
De hulpvragen/situatie bij aanmelden word(t)(en) opgedeeld in de eerder aangehaalde drie
categorieën. We stellen vast dat de verhoudingen over de jaren heen vrij constant gebleven zijn.
53%
37%
10%

toegang
complexe vraag
coördinatie

Net iets meer dan de helft van de jongeren ondervindt moeilijkheden bij toegang maken met
aangewezen hulp en iets meer dan een derde ervaart een complexe situatie die zich niet vertaalt
in een duidelijk hulpaanbod. In 2017 steekt de complexe vraag de vraag naar toeleiding voorbij maar
hier kan uiteraard nog geen betekenis aan gegeven worden. Daarnaast moeten de cijfers ook met
enige marge gelezen worden omdat het steeds een interpretatie is wat de kern van de aanmelding
is terwijl in de praktijk het heel vaak over een combinatie van vragen gaat. De enige duidelijke
vaststelling die we kunnen maken is dat de vraag naar coördinatie al sinds het ontstaan het kleine
broertje is en dat wellicht ook zal blijven.
De uitstroom van de voorbije 5 jaar, 2013 tot en met 2017, kan als volgt weergegeven worden:
46%
31%
23%

vervolghulp
afgebroken
zelfstandig verder

Bijna de helft van de jongeren heeft nood aan verdere vervolghulp. Dit hangt samen met de
grote vraag naar toegang; binnen LOGiN wordt de weg vaak geplaveid naar aangewezen hulp. De
vraag naar het uitzuiveren van een complexe situatie kan dit ook als gevolg hebben. De vervolghulp
is bovendien erg divers; dit gaat van het introduceren van het JAC als plaats waar men terecht kan
in nood tot erg intensieve langdurige hulpverlening binnen het Vlaams Agentschap voor personen
met een Handicap.
Wanneer hulp in LOGiN afgebroken wordt, gaat het vaak om een verhuis en onbereikbaarheid na
maanden van maken van contact.
Bijna 1/4 kan verder zonder hulp. Deze jongeren hebben een grotere mate van zelfstandigheid
en inzicht verworven om de mogelijke toekomstige obstakels in hun leven zelf aan te pakken. Dit is
toch een groot aantal jongeren binnen de werking en geeft weer dat deze kwetsbare doelgroep zich
uiteindelijk ook uit de slag weet te trekken!
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Lange trajecten als herstel én opbouw
De duur van de trajecten werd in de beginperiode op 9 maanden tot 2 jaar geraamd. We zagen de
voorbije jaren een verlenging van de gemiddelde duur. Waar dit voor 2013 anderhalf jaar was, is
dit gegroeid naar 25 maanden in 2015 en 29 maanden in 2017. De hogere duur wordt vaak bepaald
door:
• een aantal uitschieters die het gemiddelde van de beperkt aantal trajecten snel verhoogt,
• de hogere instroom van de “restgroep binnen de restgroep” (zie verder) door de filter van
Consult+ waardoor we langer dienen te investeren in relatieopbouw, vertrouwen en vaak met
erg complexe situaties geconfronteerd worden,
• een grote nood aan overbruggingshulp voor een aantal jongeren die tijdens het traject in
LOGiN de nodige aanvragen deden voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Omwille van de
complexe, soms ook verontrustende, situaties kunnen we deze trajecten niet afronden vooraleer
de aangewezen hulp volledig geïnstalleerd is. In bepaalde trajecten wordt bewust over de grenzen
van duur gegaan vanuit de filosofie die mee via Brugge(n) voor Jongeren ingezet wordt; namelijk
jongeren niet loslaten en over de grenzen heen werken waar nodig.

“Emma geeft zelf aan dat ze geluk heeft gehad dat ze op LOGiN een half jaar
langer kon rekenen. Tijdens dat half jaar werd alles geleidelijk afgebouwd en werd
gekeken naar een netwerk zonder LOGiN. Samen hebben ze gezocht naar een
therapeut. Dit contact loopt nog steeds door. Haar traject bij LOGiN is nu wel
afgelopen.”
(uit onderzoeksrapport BVJ, 2018)

We merken in het hulpverleningslandschap een waardering voor en inzet op lange trajecten
voor (een restgroep van) cliënten die in de eerste plaats tijd nodig hebben. Tijd die zij anders niet
krijgen. Tijd voor herstel. Tijd om te praten, te luisteren, en om elkaar te leren kennen. Van hieruit
wordt een vertrouwensband opgezet als voorwaarde om een goede trajectbegeleiding te kunnen
bieden. Er is sprake van hoopverlening. “Blijf aangeven dat het opbouwen van een band tijd en
continuïteit vergt en dat niet alle hulpvragen zich laten gieten in kortdurende, wisselende trajecten.
Bestaansrecht opeisen voor een mooi vak: dat van de hoopverlening” (Bogaerts, 2017).
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Continuïteit in en na overgang naar (jong)volwassenheid
Het mag duidelijk zijn dat minderjarigen bij aanmelding de kleinste groep blijven vormen in LOGiN.
Zo’n 22% is minderjarig bij aanmelding. Het overgrote deel (66%) van de minderjarigen is 17 jaar bij
aanmelding.
De grootste bereikte leeftijdsgroep bevindt zich in de overgang; 17-21 jaar. Zij maken, doorheen
de jaren, gemiddeld 77% procent uit van de populatie met zelfs uitschieters tot 92%. 77% lijkt een
mooi percentage aangezien we als organisatie steeds continuïteit in de hulpverlening en over de
minderjarig- naar meerderjarigheid nastreven. Dit moet echter genuanceerd worden omdat de
groep 18-21 jaar nog steeds 66% bedraagt. Er is in grote mate sprake van discontinuïteit waarbij
opnieuw beginnen deel uitmaakt van een lange fase van de trajecten.
Deze vaststellingen reflecteren zich ook in de diensten die aanmelden. Het Algemeen
Welzijnswerk (CAW en OCMW) is sinds jaar en dag de grootste aanmelder, gevolgd door
diensten uit de Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren die dichtbij hun meerderjarigheid staan.
Diensten verbonden aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap melden aan
voor volwassenen en zijn steeds frequenter aanwezig in de cijfers naast diensten uit de Geestelijke
Gezondheidszorg en het Onderwijs.
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2. Casemanagement in samenwerking met
anderen
a. Werking
Het succes van LOGiN in combinatie met het kleine team, zorgde voor een ellenlange wachtlijst,
op bepaalde momenten meer dan een jaar. Bovendien bleek dat het team dan te laat kwam; jongeren
waren van de radar verdwenen, de aanmelders konden hen ook niet meer te pakken krijgen en in
bepaalde situaties waar de jongeren nog in beeld waren, werd de hulp van LOGiN afgewezen of
duurde het langer om vertrouwen op te bouwen wegens het moeten wachten. Op deze manier
werden de initiële doelstellingen om tijdig hulp te bieden en de mazen van het net te dichten helemaal
niet meer bereikt voor heel wat jongeren die nog niet terecht konden in een traject in LOGiN.
Er werd vrij snel ingezien dat een eventuele uitbreiding van de personeelscapaciteit maar tot op
een bepaald niveau een oplossing zou kunnen bieden. LOGiN zag een betere oplossing in het
ondersteunen en oproepen van andere hulpverleningsdiensten om jongeren bovenaan in de cascade
beter vast te houden, waardoor ze niet, letterlijk ‘hulpeloos’, hoefden te wachten op een plaats
binnen LOGiN met alle gevolgen van dien. In 2016 werd daarom Consult+ ingevoegd in de werking
via een “module Consult+”. Dit staat voor het “Casemanagement in samenwerking met anderen”.
Consult+ ondersteunt het (Brugse) netwerk van hulp- en dienstverleners in het verder aan de slag
gaan met de jongere volgens de Casemanagement-principes die LOGiN uitdraagt. Dit ligt in de lijn
van het advies dat Coussée in 2012 aan LOGiN meegaf; “de bestaande hulpverlening ondersteunen
en activeren is duurzamer dan enkel zelf de hulpverlening op zich te nemen”. Op deze manier blijft
LOGiN opkomen voor het belang van de jongeren, hetzij dan indirect, via het netwerk.
De consultfunctie werd aangegrepen als een manier om jongeren niet op een lijst te moeten
plaatsen, hen onmiddellijk alternatieven te bieden zodat zij verder kunnen. Elke vraag krijgt een
antwoord door los van het eigen aanbod van LOGiN de aanmelder verder op weg te zetten. Er
kan preventiever gewerkt worden en situaties escaleren niet. Daarnaast werkt Casemanagement
met de vertrouwensrelatie als instrument en ook dit wordt aangegrepen in het consult. Immers,
de aanmelder heeft zicht op de ankerfiguren voor de jongere die verder aan de slag kunnen mits
enige ondersteuning en het op weg zetten door LOGiN. Dit voorkomt dat jongeren doorgegeven
moeten worden aan terug een nieuwe hulpverlener. Deze consultfunctie is onlosmakelijk verbonden
met een mandaat dat de samenwerkende partners geven aan LOGiN en dat mogelijk maakt om
in de rol van “consultant” te stappen. Een mandaat dat opgebouwd en verder ontwikkeld werd in de
nabijheid van het netwerk Brugge(n) voor Jongeren (zie verder).
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De uitkomst van een consult is divers:
• appelleren van de betrokkenen (vroeger of nu): versterken van wat nog mogelijk is, eventueel
aansturen op ontgrenzend werken;
• in beeld brengen van een aangewezen dienst of kanaal: verbreden van de mogelijkheden;
• aansporen cliëntoverleg te organiseren met de betrokkenen en nagaan wie de trekker kan zijn;
• LOGiN treedt op als facilitator, neemt een actieve rol op in bovenstaande mogelijkheden door
zelf tussen te komen indien dit aangewezen is;
• ondersteunen van de aanmelder/betrokkenen in het omgaan met het gedrag van de jongere, een
begeleidershouding op maat installeren.

Casemanagement is met andere woorden als volgt weer te geven:

faciliteren
begeleidershouding op maat
cliëntoverleg
AANMELDING

CONSULT +
versterken mogelijkheden
verbreden mogelijkheden
TRAJECTBEGELEIDING

In bijlage 3 is een Consult+ uitgeschreven ter illustratie.
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b. Effecten
Groter bereik
Door de Consultfunctie mee op te nemen in het Casemanagement, kan LOGiN meer doen met
hetzelfde. Dit gaat over een stijgend bereik op verschillende fronten:
• bereik van jongeren; aantal jongeren die gevat zijn in de aanmeldingen;
• bereik van de indirect betrokkenen die verder op weg gezet kunnen worden; het informeel
netwerk van de jongeren: ouders, vrienden, familie die zich mee engageert in de situatie van de
jongere;
• bereik van de indirect betrokkenen: de professionals die aan de slag zijn met de jongeren; in
eerste instantie de aanmelders maar ook de andere professionals die zich vroeger en/of nu nog
engageren in de situatie van de jongere;
• bereik van de indirect betrokkenen: de professionals die aan de slag zijn met deze jongeren werken
met een aantal cases die gelijkaardig zijn waardoor de adviezen en handvatten die meegegeven
worden door LOGiN kunnen geëxtrapoleerd worden naar die andere cases;
• mogelijks stijgt het bereik van deze jongeren in eerder reguliere diensten die als advies
meegegeven worden aan de aanmelder. Deze diensten gaan verder aan de slag met deze
doelgroep; op die manier kunnen ook kansenzoekende jongeren er terecht.
Dit bereik is niet gering. Het toont aan dat LOGiN een grotere slagkracht heeft en dat de expertise
van het team erkend wordt. Bovendien wordt de functie op zich meer benut dan louter als opstap
naar Casemanagement in beheer (Trajectbegeleiding) van LOGiN.
Sinds het ontstaan van het project fluctueren de aanmeldingen van bij start met 21 tot naar 34 om
terug te zakken naar 14 overheen de jaren. De redenen zijn niet ver te zoeken:
• aangroei wachtlijst en kennis hiervan bij aanmelders waardoor nieuwe aanmeldingen achterwege
bleven en
• stopzetting bekendmaking wegens de wachtlijst waardoor nieuwe instroom uitbleef.
• Sinds het wegwerken van de wachtlijst en de start van de module Consult+ begin 2016 is er wel een
duidelijke stijgende trend te zien.
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Ondersteunend ervaren door het netwerk
Uit de bevraging van aanmelders die beroep deden op LOGiN sinds de start van Consult+, blijft
dat zij positief zijn over het gegeven consult. De respons was gering en kon wegens anonimiteit niet
verder geoptimaliseerd worden, maar geeft wel een indicatie.

75% van de aanmeldingen voor Consult+
gebeurt telefonisch
De aanmeldingen die niet telefonisch verlopen komen vaak voort uit een overleg waarna men
een medewerker van LOGiN aanspreekt rond een specifieke case en zo een aanmelding doet.
Uitzonderlijk wordt een gepland fysiek consult gevraagd. Het valt te verwachten dat de fysieke
aanmeldingen stijgen. Begin 2018 is dit al duidelijk door de nabijheid van andere jongerenwerkers
in Route 36 (zie verder in dit rapport) en het team Woonbegeleiding van het CAW dat ook in de
Vlamingdam gehuisvest is.
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91% geeft een score van 7 op 10 of hoger voor het verloop
van de aanmelding
duidelijke communicatie, goede
vraagverheldering van de casus
en een duidelijk perspectief

correcte terugkoppeling na
bespreking in team

67% van de hulpverleners vond het doel en de aanpak van
de module vooraf duidelijk
Deels is dit lage cijfer te verklaren door het feit dat al gestart werd met de module Consult+ voordat
deze nieuwe manier van werken bekend werd gemaakt. Het netwerkmoment van Brugge(n)
voor Jongeren in het voorjaar van 2017 vond een jaar later plaats dan de eerste aanmelding via
deze module. Dit was een pragmatische keuze; het netwerk kon op die manier gezamenlijk via één
bekendmakingsactie bereikt worden.
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25% kende het doel van de module niet toen ze LOGiN consulteerden. De latere bekendmaking zal
hier wellicht een invloed gespeeld hebben. Daarnaast worden een aantal partners die aanmelden
niet benaderd vanuit LOGiN zoals Pleegzorg, politie, het CKG, … omdat deze diensten jongeren en
welzijn in de rand als doelgroep bereiken. Stellen deze een vraag naar informatie en toelichting, dan
gaat LOGiN daar wel op in.
LOGiN zal zich in 2018 vooral mee profileren onder de vlag van Route 36 met de doorstart van
het onthaal van het huis, een duidelijkere aanwezigheid op Facebook, … Daarnaast hangt het team
zijn karretje aan de opportuniteiten die zich voordoen vanuit vragen naar bekendmaking aan het
jongerenteam van het CAW en Ant-woord (zie verder). De werking wordt op die manier mee in
beeld gebracht. Uit de aanmeldingen die daarop volgen blijkt dat dit oplevert. Deze keuzes zijn
vooral tijdsefficiënt ingegeven omwille van het zeer kleine team, om dit zelf nog mee op te
kunnen nemen in het takenpakket en omwille van andere prioriteiten.

92% van de bevraagde hulpverleners ervaart dat LOGiN
daadwerkelijk aanklampend werkt in Consult+
83% van de bevraagde hulpverleners vond het nuttig om
gebruik te maken van de module Consult+
2 van de 12 respondenten gaf aan dat ze het niet nuttig vonden omdat er geen nieuwe pistes uit het
consult kwamen dan deze die ze zelf al voor ogen hadden.
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80% van de hulpverleners ging akkoord met het advies van
Consult+
“Het advies was heel realistisch,
haalbaar en op maat. Bovendien
is het ideaal werken als een advies
een advies blijft en niet bindend is.
Ik had het gevoel dat de adviezen
heel open waren.”
“We konden uiteindelijk niet
opstarten omdat de jongere er
niet voor open stond, maar ik ging
akkoord met het werkplan in geval
van medewerking van de jongere.”

In een aantal situaties kon de + van Consult+ nog meer waargemaakt worden. Zo houden we als
team ook zelf gegevens bij van de Consult+-vragen en -aanpak. Daaruit blijkt dat we de opvolging
nog meer dienen te verzekeren door onder meer een systematisch navolgend contact ter opvolging
van het gegeven consult.
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77% van de hulpverleners scoort de module Consult+
hoger of gelijk aan 7 op 10

Uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat de scores lager liggen bij de aanmelders die om
trajectbegeleiding vroegen maar deze niet opgestart werd omdat er andere hulp meer aangewezen
was volgens het team. Dit is een vaststelling die we vooral bij aanvang van de module maakten; er
werd nog steeds geconsulteerd in functie van Trajectbegeleiding. Gaandeweg is de werking van
LOGiN gekend en zijn de verwachtingen bij een consult anders. Toch gaat het team op een aantal
expliciete vragen naar Trajectbegeleiding niet in omdat de inzet te groot zou zijn volgens de noden
van de jongere. Vaak gaat het om jongeren die wel nog openstaan voor hulp en de weg vinden, of
om jongeren die eerder een integrale begeleidingsvraag stellen en zodoende doorverwezen worden
naar bijvoorbeeld Woonbegeleiding.
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Restgroep nog meer gegarandeerd
focus op jongeren IN de marge
Een restgroep zal er steeds zijn, ongeacht hoe de hulp- en dienstverlening in het netwerk Brugge(n)
voor Jongeren georganiseerd wordt. Elk systeem zorgt een deel voor “uitsluiting”. Het maximaal
voorkomen van deze uitsluiting door de reguliere hulp- en dienstverlening blijft wenselijk naast het
voorzien van een opvangnet voor zij die door velerlei dynamieken uitgesloten worden, in dit kader
via LOGiN.

restgroep bis
Het invoegen van de module Consult+ heeft een effect op de jongeren die in de trajecten opgevolgd
worden door LOGiN, de Trajectbegeleiding of het Casemanagement in beheer (zie hierboven). De
Consultfunctie maakt net dat de inzet van Trajectbegeleiding door LOGiN nog meer gegarandeerd
wordt voor een restgroep van zeer kwetsbare jongeren. Er is sprake van een “restgroep” binnen
de restgroep. Immers, jongeren met de meest complexe problematieken waar andere diensten
ondanks goede wil en begeleiding hun tanden toch op stuk beten, komen te rade bij LOGiN
waar zelfs de Consultfunctie voor deze groep geen antwoorden biedt. Zij kunnen terecht in de
Trajectbegeleiding. Deze jongeren hun situatie is zeer precair, het netwerk is schaars tot onbestaande
en heel wat bruggen zijn opgeblazen. De casemanagers dienen nog meer dan voorheen intensiever
te investeren in het aangaan van een vertrouwensrelatie met de jongere en dienen “traag te gaan”.
Daarnaast dient bij aanvang van het traject, het aspect directe dienstverlening meer opgenomen te
worden wegens de afwezigheid van een (professioneel en vaak ook informeel) netwerk. In andere
gelijkaardige casemanagementprojecten (onderzoek nog niet vrijgegeven), deelt men deze bevinding.

invloed locatie en samenwerking Route 36
Het bereik van de meest kwetsbaren bleef een aandachtspunt na de onderzoeken in het netwerk
in 2012 en 2018. Er werd gewaarschuwd voor het Mattheüseffect (zie verklarende woordenlijst)
(Coussée, 2012). Door een nauwere samenwerking met de diensten in het huis van Route 36 wordt
dit voor een groot deel ondervangen. Deze diensten richten zich immers pro-actiever tot “losse”
jongeren. De manier van samenwerken in Route 36 maakt dat deze jongeren vlot beroep doen op
LOGiN.
Binnen Route 36 stond LOGiN mee aan de wieg van het concept Pitstop. Een format waarin er over
de teams heen, consult plaatsvindt naar elkaar toe over vastgelopen situaties van jongeren. Op deze
manier wordt het complementair werken aangewakkerd naast het delen van de aanwezige
expertise in huis.
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op tijd?
Continuïteit kent verschillende types (Naert, Stevens, Roose & Vanderplasschen, 2017) en wordt
als term dan ook voor verschillende inhouden aangewend. De invulling van continuïteit in
LOGiN kent een gelaagdheid. In eerste instantie werd deze vanuit een managementperspectief
vormgegeven; voorkomen dat jongeren tussen hulpverleningsdiensten door alleen komen te staan.
In de praktijk blijkt dat de werking eerder focust op relationele continuïteit door een stabiele
relatie tussen jongere en zorgverstrekker na te streven om van daaruit naadloze trajecten te
bewerkstelligen (management) alsook de “handleiding” van de jongere mee te geven aan toekomstige
zorgverstrekkers (informatie).
Er zijn op dit vlak ook wel evoluties (zie verder). Minister Vandeurzen zet dit in zijn beleid voorop,
met initiatieven vanuit Jongerenwelzijn en CAW. Binnen Integrale Jeugdhulp is dit een thema voor
alle sectoren.
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3. Casemanagement uitdragen in Brugge
a. Voorbereidend werk Brugge(n) voor Jongeren
Casemanagement breder uitdragen in Brugge bouwt verder op de derde initiële doelstelling voor
LOGiN; namelijk “stimuleren van structurele afstemming tussen Brugse jeugdwelzijnsdiensten door
de verderzetting en het voorzitten van het Drugoverlegplatform als Adviesraad LOGiN”. Een eerste
analyse hiervan gebeurde in 2012 door Coussée. Hij stelde dat LOGiN “ruimte/toegang creëert
bij andere voorzieningen door de netwerken die ze reeds opgebouwd hebben en hun positie
in het hulpverleningslandschap”.
Met de komst van Brugge(n) voor Jongeren werd deze opdracht voor een stuk overgenomen door
de coördinator van Brugge(n) voor Jongeren. LOGiN bleef zeer actief in dit netwerk en nam een
centrale rol op in een aantal processen die leiden tot een mentaliteitswijziging om “pistachenootjes
niet los te laten”. De sensibiliserende rol die LOGiN van bij aanvang op zich nam en waar nog meer
in geïnvesteerd kon worden (Cousée, 2012), kwam de voorbije jaren sterker tot uiting door als
deelnemer via het netwerk van Brugge(n) voor Jongeren signalen op de kaart te kunnen zetten en
acties mee uit te werken.
Zo signaleerde LOGiN reeds de nood aan:
• een uitbreiding van de Adviesraad van LOGiN tot een groep die het lokaal Brugs jeugdwelzijnsbeleid nauwer opvolgt en afstemt;
• een betere afstemming van verschillende overlegfora voor eenzelfde doelgroep.
De Actiegroep van Brugge(n) voor Jongeren is dan ook gegroeid in de schoot van de Adviesraad
van LOGiN, aangevuld met nog een aantal partners. Voor LOGiN betekende dit een mogelijkheid
om zich meer in de rol van belangenbehartiger voor de jongeren te zetten door signalen voeding
te geven, nog meer kritische perspectieven in te nemen in structureel overleg en zich te engageren
om de principes van Casemanagement nog meer op de kaart te zetten in de te ontwerpen visie van
Brugge(n) voor Jongeren.
aad LOG
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b. Concrete realisaties met en in Brugge(n) voor
Jongeren
De engagementsverklaring van Brugge(n) voor Jongeren (zie bijlage 4) werd ontwikkeld met een
grote inzet vanuit LOGiN door de ervaring met de (nieuwe) Consultwerking. Het netwerkmoment
in 2017 van Brugge(n) voor Jongeren “Brugge(n) Bouwen II” zette in op zorgcontinuïteit verbeteren
en waarborgen. Dit was een uitgelezen kans voor LOGiN om de Consultwerking als een mogelijke
concrete vorm van de engagementsverklaring Brugge(n) voor Jongeren weer te geven en zo de
officiële doorstart te maken van de hernieuwde werking.
LOGiN hield verder mee de pen vast in de omschrijving van de term Trajectbegeleiding voor de
Brugse context.
Tot slot is LOGiN één van de stuwende krachten achter het anoniem casusoverleg binnen de
Actiegroep Brugge(n) voor Jongeren dat ondertussen verbreed werd naar meerdere Brugse
partners. Na proefdraaien in selecte groep, is zowel de instroom, organisatie als opvolging van
de “netwerktafels Brugge(n) voor Jongeren” aan LOGiN toegewezen. Vastgelopen situaties van
jongeren (15 tot 25 jaar) waar de hulpverlener geen uitweg ziet, kunnen er besproken worden
met veldwerkers van lokale partners in de jeugdhulpverlening. De stemmen over de meerwaarde,
ervaring en aanpak zijn alvast positief, en geïnteresseerden blijven zich aandienen.
De belangenbehartiging van de doelgroep en het kritisch reflecteren op praktijken en beleid
maakt deel uit van de opdracht van LOGiN. Het is van belang dit blijvend onafhankelijk te kunnen
opnemen ten aanzien van het netwerk en het lokaal bestuur. LOGiN staat een stuk in een afhankelijke
positie door financiering en inhoud, doch blijkt haar opdracht in evenwicht te kunnen uitoefenen.

c. Tijdelijke uitbreiding werking
Vervat zitten in de overlegstructuren van Brugge(n) voor Jongeren wierp zijn vruchten af om:
casemanagement an sich ingang te doen vinden bij andere diensten en sectoren, als een waardevolle
methodiek ten aanzien van de doelgroep;
signaalgericht aan de slag te gaan door wisselwerking tussen praktijk en structuren.
Een tijdelijke uitbreiding van de werking ontstond in de vorm van That’s the Spirit en Ant-woord!.
That’s the Spirit bestond uit een samenwerking tussen onderwijsactoren, welzijn en geestelijke
gezondheidszorg zodat de “hardnekkige pistachenootjes” vlotter ingang vinden bij de Geestelijke
Gezondheidszorg via de casemanagers, de therapeuten en de jongeren zelf.
Ant-woord! is een project via Europese middelen, gecoördineerd door de Stad waarbij
Groep Intro en LOGiN instaan voor de opvolging van jongeren die onder de radar blijven van
tewerkstellingsprojecten en/of VDAB. Dergelijke projecten vinden hun weg door het netwerk
Brugge(n) voor Jongeren en de engagementen die daarin voelbaar zijn van de partners.
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d. Evaluatie LOGiN in het netwerk van Brugge(n) voor
Jongeren
LOGiN wordt in het rapport van Brugge(n) voor Jongeren door de Universiteit Gent naar voren
geschoven als een goede praktijk in het Brugse netwerk. Dit omdat casemanagement als een
geschikte methodiek beschouwd wordt voor de aanpak van de gesloten pistachenootjes. Het
loswrikken van hulpverlening en de casemanager die aanwezig blijft over alle diensten heen worden
daarin als redenen aangehaald.
In datzelfde onderzoek wordt aanbevolen lokaal meer te investeren in casemanagers met een
sterktegerichte visie met bijzondere aandacht voor het opkomen voor jongeren.

“Ik verwees door als ik voelde dat ik zelf te weinig kon doen. Soms zou ik meer
achter de jongeren hun gat willen zitten om dingen in orde te brengen. LOGiN
heeft meer tijd en ruimte om de dingen te doen die moeten gebeuren. Het is ook
veel persoonlijker. Wij hebben te weinig tijd en middelen. We zijn blij dat er een
antwoord geboden wordt op onze tekorten.”
(Medewerker AWW - belevingsonderzoek Ugent, 2012)
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4. Casemanagement uitdragen buiten
Brugge
a. Een sterk merk
Het team wordt bevraagd op zijn deskundigheid in verschillende vormen. De laatste jaren wordt
de werking aangesproken op het sectoroverschrijdend werken en de flexibiliteit die het in deze kan
bieden. De werking staat los van schotten in de hulpverlening. Dit gaat over leeftijd, doelgroep,
problematiek, … Zo wordt LOGiN betrokken in overleg van die aard maar ook in projectoproepen
die zich hierop enten. Enkele voorbeelden:
• LOGiN werd vernoemd in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement door minister
Vandeurzen omtrent de aanpak van de hulpverlening voor de meest kwetsbare jongeren, naar
aanleiding van het overlijden van Jordy.
• LOGiN wordt als een goede praktijk omschreven in het Vlaams Actieplan Jongvolwassenen.
• LOGiN wordt gevraagd als deskundige door de provincie West-Vlaanderen bij deelname aan
Cliëntoverleg via Jongerenwelzijn georganiseerd
• LOGiN werd gevraagd en treedt op als expert in het Housing First-team.
• LOGiN ondersteunde het team Crisishulp Meerderjarigen in het CAW bij het uittekenen van
hun consultfunctie.
• Op diverse fora buiten Brugge met verschillend opzet wordt LOGiN aangesproken als een goede
praktijk en wordt de nood aangekaart om dit ook in de eigen regio te installeren, bv aanmeldingen
uit Gent, Roeselare, Blankenberge, Torhout, Oostende en Oostkamp.
• Andere CAW’s komen te rade bij LOGiN omwille van de aanpak van een doelgroep die men niet
opgepikt krijgt in bepaalde werkvormen.
• LOGiN werd erkend in de gesprekken rond werf 1, 1 gezin 1 plan, en werd opgenomen in het
intersectoraal team in de projectaanvraag voor de Oostkust.
• LOGiN werd gevraagd om deel te nemen aan een denktank georganiseerd door CGG NoordWest-Vlaanderen om hun aanbod naar de meest kwetsbare jongeren te herdenken en herwerken.
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We kunnen stellen dat LOGiN als een sterk merk op de kaart staat in Brugge en daarbuiten
(tot in het kabinet). Deze uniciteit van LOGiN is te vatten in 8 eigenschappen die LOGiN als merk
onderscheidt van gelijkaardige werkvormen, ook wel Unique Selling Points genoemd (USP’s). Deze
kwamen doorheen dit rapport reeds aan bod.
In die zin hanteren we LOGiN niet meer zozeer als omschrijving van een team maar als omschrijving
van een methodiek. De methodiek LOGiN omvat Consult+ en trajectbegeleiding via de 8 USP’s
(die steeds betrekking hebben op de jongere en de samenwerkende diensten en aanmelders).

USP’s

Methodiek

Werkvorm

linking en toegang
continuïteit
leefwereldgericht
maatwerk - vraaggestuurd
geen voorwaarden
geen eigen aanbod
strengths based
faciliterend
proces als resultaat
advocacy
In bijlage 5 worden deze USP’s kort omschreven.

38

Consult+
LOGiN
Trajectbegeleiding

b. Intersectorale ontwikkelingen
Borgen van continuïteit
De laatste jaren merken we een aantal ontwikkelingen op die we in verband kunnen brengen met
de USP “linking en toegang” en “continuïteit”. Ontwikkelingen die ons blij stemmen omdat het de
nood die er leeft naar meer zorgcontinuïteit en aandacht voor een betere toegang tot hulpverlening
onderschrijft en ook tot nieuwe initiatieven stimuleert.
Zorgcontinuïteit vinden we o.a. terug in het actieplan Jongvolwassenen binnen de Jeugdhulp
(goedgekeurd d.d. 2 juni 2017) waar we het volgende lezen “Continuïteit in de zorg, en in het
bijzonder bij de overgang naar volwassenheid, moet gegarandeerd worden. Het waarborgen van
hulpcontinuïteit is één van de centrale pijlers in de aanpak voor Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen.
Er zijn de voorbije jaren al verschillende lokale en regionale initiatieven opgezet om de hulpverlening
ten aanzien van jongvolwassenen en de overgang van jeugd- naar volwassenenhulp te verbeteren.
Het is belangrijk blijvende aandacht te besteden aan continuïteit van de zorg aan jongvolwassenen
zodat een naadloze overgang naar volwassenheid bewerkstelligd kan worden.”
Dit actieplan kent zijn vertaling in o.a. de actiefiche jongvolwassenen van het CAW (2017) die
eveneens inzetten op zorgcontinuïteit “door het voorkomen dat kwetsbare
jongvolwassenen en jeugdzorgverlaters na hun meerderjarigheid in een situatie
terechtkomen van sociale uitsluiting en meervoudige kwetsbaarheid. Daartoe
ondernemen we acties naar jongeren die de jeugdhulp verlaten en jongeren die in de
overgang naar meerderjarigheid de band met de hulpverlening dreigen te lossen”. CAW Noord-WestVlaanderen zet sedert 2017 “loopplankers” in die de brug maken tussen de jeugdhulpvoorziening
en de volwassen hulp o.a. via het CAW.
Interessant is ook de visievorming vanuit het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp WestVlaanderen op continuïteit vanuit het cliëntperspectief en het in beeld brengen van knelpunten
omtrent de uitstroom van jongvolwassenen uit de jeugdhulp met het oog op het formuleren van
verbeteracties.
In de praktijk zien we dat LOGiN erkend wordt binnen de partners van Integrale Jeugdhulp. Zij
geven aan dat LOGiN dynamisch omgaat met vragen, los denkt van het eigen aanbod en op maat
werkt van de jongere.
De doorstart van Integrale Jeugdhulp (IJH) in 2014 heeft weinig impact gehad op de werking van
LOGiN. Toch had het team een beweging verwacht; namelijk een mogelijks verdwijnen van bepaalde
vragen ten aanzien van LOGiN omdat deze hun weg vinden in de nieuwe samenwerking binnen
IJH. We denken dan vooral aan de “contactpersoon-aanmelder” (zie verklarende woordenlijst) die
meer aanklampend en trajectmatig aan de slag gaat.
In het rapport BVJ van 2012 anticipeerde Coussée hierop. Hij stelde dat een continuering van het
project pas aan de orde is na de effecten van IJH. We merken geen opvallende stijging of daling in de
aanmeldingen ten gevolge van IJH.
Vanuit de collega’s binnen Integrale Jeugdhulp horen we vooral de roep naar trajectbegeleiders.
Dit was bij aanvang een vrees en blijkt ook in de praktijk zo ervaren. Er dient trajectmatig aan de
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slag gegaan te worden met de doelgroep zolang zij de geschikte hulp (nog) niet gekregen hebben.
Dit is een heuse opdracht die een andere positie vraagt voor heel wat diensten. We horen signalen
dat ook dan nog deze aanpak onvoldoende aansluit op de noden van bepaalde jongeren. Het gaat
dan om de “hardnekkige” pistachenootjes die onvoldoende opgepikt en/of onvoldoende vast
gehouden (kunnen) worden ondanks de (re-)organisatie van de hulp sedert Integrale Jeugdhulp.
Daarnaast is het duidelijk dat het continuïteits- en toegankelijkheidsvraagstuk binnen IJH een
meervoudig antwoord vraagt.

(her)Waardering intensieve trajecten
We merken terug meer aandacht voor het waardevolle karakter van intensieve trajecten waar het
proces (de relatie-opbouw, het inzichtelijk werken, het opbouwen van vaardigheden) zo van belang
is (zie ook hierboven). Recent hoorden we op radio 1 de staatssecretaris van armoedebestrijding
Zuhal Demir een lans breken voor intensief casemanagement (ze verwees naar Miriam, een
casemanagementproject uit Leuven voor alleenstaande moeders). Ze vestigde de aandacht op de
positieve resultaten die dit project boekt vooral door het karakter van de begeleidingsvorm: intensief,
waarbij de ontwikkeling van een kritische geest, het traject naar verandering en zelfvertrouwen deel
uitmaken van de begeleiding (zie ook https://www.mi-is.be/nl/miriam).

Verbreding doelgroep
We merken ook de voorzichtige opkomst van casemanagement binnen de volwassen hulpverlening
onder meer bij de projecten “niet toeleidbare cliënten” binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal
(zie verklarende woordenlijst). Het multidisciplinair overleg (hulpverleners van CAW, OCMW en
Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten) zorgt voor een brede kijk op de casus, een
hulpverlener volgt het onthaaltraject verder op.
Een andere ontwikkeling vormen de Eerstelijnszones (zie verklarende woordenlijst) waar een
werkgroep “zorgcoördinatie en casemanagement” in het leven geroepen werd.
De invulling van het Casemanagement in deze concepten dekt een andere lading. Het beperkt zich
tot het organiseren van overleg tussen diverse zorg/welzijnsactoren bij complexe situaties om zo
tot afstemming te kunnen komen.
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Uitdagingen en kansen
We zien de toekomst positief tegemoet omdat we een aantal uitdagingen en kansen zien voor de
werking en methodiek LOGiN.

a. Evenwicht consult & trajectbegeleiding
Een aandachtspunt voor de werking ligt in de lijn van een kritiek die ook geuit werd door het
team zelf in het recente onderzoek van Brugge(n) voor Jongeren (2018). Heel wat diensten
gaan zich oriënteren op de diensten in de eerstelijn in plaats van direct op de jongere zelf. Dit
is zichtbaar in de termen “expertisedeling” en “consult” waarbij men steeds meer kiest voor
een ondersteuningsfunctie van het veldwerk in plaats van zelf actief jongeren op te zoeken of
actiever te gaan benaderen. Dit kan het risico in zich houden zich verder van de leefwereldgerichte
benadering te bevinden (Naert, 2018). Het is zaak in die expertenpositie net het leefwereldgericht
werken als expertise uit te dragen! Een advies dat LOGiN ter harte neemt in de uitoefening van hun
Consultfunctie.
LOGiN dient er daarnaast over te waken dat een vlotte instroom in trajectbegeleiding mogelijk
blijft als dit aansluit bij de vraag van de jongere, in plaats van een te sterke focus op het blijvend
consult bieden in situaties waar dit niet meer aangewezen is. Of opletten dat de nadruk niet louter
ligt op “het ontsluiten van het aanbod en het creëren van nieuw aanbod” (Naert, 2018). Samen
met de vaststelling in Brugge (Naert, 2018) dat netwerking ervoor kan zorgen dat de partners
sterker gaan afgrenzen door het bewaken van de eigen kernopdrachten, blijft het aangewezen dat
LOGiN een combinatie uitoefent van de twee functies; consult en trajectbegeleiding.
De bedenking naar LOGiN omtrent de manier van instroom, aanmelden, speelde sporadisch op
en ook in het onderzoek van Brugge(n) voor Jongeren (Naert, 2018) wordt er gewag van gemaakt.
Worden de meest kwetsbaren bereikt? Dienen de LOGiN-medewerkers niet zelf jongeren te
gaan opsporen in plaats van via aanmelding te werken (zie verder)? Op andere fora wordt dit net
benadrukt als uniek; LOGiN staat immers open voor eender welke aanmelder en blijft daarmee
sterk onafhankelijk, wordt niet vereenzelvigd met een specifieke sector, …. En net daarom kan
LOGiN intersectoraal en ontschottend werken.

b. In beeld van prioritaire lokale noden
LOGiN wordt soms omschreven als “de vinger aan de pols”, zien wat nodig is in de regio vanuit
samenwerking in cases. De mate waarop LOGiN dit in beeld krijgt fluctueerde de voorbije jaren
met een opmars sinds de invoeging van de Consultfunctie in de werking. De consultvragen in de
dagdagelijkse werking bieden heel wat zicht op de noden die leven in Brugge rond deze kwetsbare
doelgroep.
De vaststelling in Brugge is dat weinig diensten zich pro-actief bij jongeren bevinden en deze zelfs
in aantal verminderen (Naert, 2018). Het blijft een risico om LOGiN dan ook pro-actiever in te
gaan zetten. Het kleine team zal daar geen verschil in maken. Het blijft aangewezen in de eerste
plaats het pro-actief outreachend werken op de eerste lijn te versterken in plaats van de goede
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praktijken die er zijn anders te gaan inzetten waardoor mogelijks positieve effecten verdwijnen die
niet ingevuld worden door een ander aanbod.
Heel wat consultvragen in LOGiN hebben betrekking op de nood aan aanklampend te werk gaan
in de leefwereld van de jongere. Men doet beroep op LOGiN omdat de jongere zo benaderd
dient te worden en men dit vanuit de eigen dienst niet kan/mag. Deze praktische vraag naar de
inzet van LOGiN primeert, eerder dan de inhoudelijke vragen waar jongeren mee zitten. Vanuit de
Actiegroep BVJ en Adviesraad LOGiN werd steeds duidelijk meegegeven dat LOGiN deze nood
niet kan ledigen maar dit net de opdracht is van het ganse netwerk. Daar ziet LOGiN nog heel
wat werk aan de winkel om hulpverleners en organisaties hierin op weg te zetten, te ondersteunen,
… Coussée stelde reeds in 2012 “dat LOGiN niet de vuilbak mag worden van de restgroep jongeren
die nergens terecht kan, maar dat de verkokerde en aanbodgestuurde hulpverlening in beweging
dient gezet te worden directe dienstverlening op zich te nemen naar de doelgroep”.

c. Op naar een structureel aanbod
Vanuit het CAW is er steeds een groot geloof geweest in de betekenis van LOGiN voor de
‘pistachenootjes’ waarvoor het in het leven is geroepen én voor de organisaties, waaronder het
CAW zelf, die met deze jongeren en jongvolwassenen op weg gaan.
Jaar na jaar zagen we dit geloof ook groeien bij onze netwerkpartners in Brugge. LOGiN bleef
trouw aan de basisprincipes die zo cruciaal zijn om de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken,
ondanks de druk van de vele aanmeldingen en de tendens naar korte en minder intensieve trajecten
in het hulpverleningslandschap. Anderzijds was ze niet blind voor deze druk en was ze wendbaar en
creatief genoeg om ook daar een antwoord op te formuleren.
We zitten op een kantelmoment. Met het naderen van het einde van deze legislatuur is het niet
duidelijk of LOGiN nog langer door de stad Brugge gefinancierd zal worden. We deden verwoede
pogingen om ons project op de agenda van minister Vandeurzen te krijgen, die continuïteit van
de jeugdhulpverlening zo sterk in zijn beleid naar voor schuift. Er was veel interesse in onze
praktijkervaring maar tot op vandaag geen vertaling naar een financieel engagement.
We laten echter niet los, integendeel, dit kantelmoment heeft onze ambities versterkt. LOGiN
werkt en is meer dan actueel. Het CAW engageert zich om Casemanagement uit te dragen, om de
jarenlange en unieke expertise van de LOGiN-medewerkers niet verloren te laten gaan maar net
te zoeken naar mogelijkheden om deze nog breder in te zetten dan vandaag mogelijk is. Door haar
onafhankelijke positie, haar appel op ontgrenzing en netwerkversterkende werking kan ze in vele
regio’s van betekenis zijn.
In de eerste plaats zouden we onze opgebouwde expertise in de Brugse regio willen verder
zetten omdat we blijvende noden zien en ondersteunend zijn naar het netwerk toe. We staan
voor de uitdaging van LOGiN een structureel aanbod te maken en definitief de projectfase te
verlaten. In de eerste plaats om continuïteit naar de doelgroep te verzekeren, maar evenzeer naar
het netwerk toe. We focussen hierbij op de doelgroep jongeren. In dit kader koesteren we de
hoop dat de bestaande samenwerking met Stad Brugge op een structurele manier kan worden
verdergezet. Een continuering van de werking en een uitbreiding van het kleine team staat
daarin voorop. Het was de voorbije jaren vaak een kunst om de kwetsbaarheid van het kleine
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team telkens op te vangen zodat de trajecten met de jongeren gevrijwaard bleven. De druk op
de werking door een onevenwicht tussen vraag en aanbod was en blijft een aandachtspunt. Ook
in het lokaal onderzoek (Naert, 2018) geeft het netwerk aan dat de werking te veel overdruk
ervaart. Vanuit de samenwerking binnen het Jongerenteam Brugge werden kansen aangegrepen
zoals een nog nauwere verbinding met de collega’s van het JAC sinds eind 2018. Toch hoeft het
geen betoog dat een werking bestaande uit 1 VTE zeer gering is in aanbod en mogelijkheden wat
bereik, uitwisseling, deskundigheidsbevordering, … betreft gezien de veelheid en diversiteit van
opdrachten. Een uitbreiding betekent mogelijks het vergroten van het draagvlak van de werking en
een iets comfortabeler aanbod naar het netwerk en de jongeren toe.
Daarnaast wordt actief ingezet op mogelijke samenwerking met andere lokale besturen in NoordWest-Vlaanderen, met als doel het aanbod van LOGiN regionaal te verbreden. De aanmeldingen
en interesse in LOGiN vanuit andere steden en gemeenten geven alvast het signaal dat er behoefte
is aan een verbreding.
Naast het structurele behoud en de uitbreiding van het bestaande aanbod van LOGiN, gaat CAW
Noord-West-Vlaanderen na hoe de methodiek van Casemanagement/LOGiN een meerwaarde
kan betekenen voor het brede hulpverleningsaanbod binnen de organisatie. Dit houdt onder
andere in dat er wordt nagegaan hoe deze methodiek kan ingezet worden ten aanzien van de
doelgroep volwassenen.
Om deze ambities in de praktijk te brengen werkte het team LOGiN en CAW Noord-WestVlaanderen een strategie uit met een bijbehorend plan van aanpak. Daarbij wordt zowel rekening
gehouden met hoe het werken met de methodiek van Casemanagement intern kan worden
verbreed binnen het reguliere aanbod, maar ook hoe het specifieke aanbod van LOGiN structureel
kan worden gecontinueerd en verder regionaal uitgebouwd kan worden. In het voorjaar van 2019
wordt dit plan van aanpak uitgerold.
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Conclusie
Dicht en herstelt LOGiN de mazen van het net?
Krijgen jongeren tijdig(er) geschikte hulp?
Wordt structurele afstemming gestimuleerd tussen Brugse jeugdwelzijnsdiensten door de
verderzetting en het voorzitten van het Drugoverlegplatform als Adviesraad LOGiN?
Als we alles op een rijtje zetten, zeggen we hier volmondig JA op. LOGiN slaagt er in om de opdrachten
die het in 2008 meekreeg, te realiseren. Via dit rapport geven we weer hoe we dit realiseren en dit op
de verschillende niveaus: ten aanzien van het netwerk, de jongeren en op beleidsfora over de Brugse
grenzen heen.
Bij aanvang van het project werd het intensief Casemanagement vanuit een sterktebenadering naar
voren geschoven. Ondertussen spreken we van de methodiek LOGiN vorm gegeven via de 8 USP’s (zie
hierboven). Dit vormt de kern van hoe we het Casemanagement in de toekomst verder wensen te
bestendigen.
Omdat het werkt. Omdat de gebruikers ervan, zowel het netwerk als de jongeren zelf, de positieve
effecten ervaren. Maar vooral, omdat er een (rest)(doel)groep blijft die baat heeft bij deze aanpak en die
we niet via andere werkvormen en methodieken kunnen bereiken.

Wij horen nu en dan geruchten dat LOGiN zou ophouden te bestaan. Klopt
dit? Wordt die werking overgeheveld naar een andere werkvorm? Even deze
vraag omdat wij zeer goede ervaringen hebben met LOGiN en al regelmatig als
doorverwijzer gefungeerd hebben. We duimen mee voor een mooi vervolg. Laat
gerust weten als we ergens mee aan de kar kunnen duwen. De werkvorm heeft
een absolute meerwaarde.
(email van voorziening Bijzondere Jeugdzorg, 2018)
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Verklarende woordenlijst
Te-jongeren:

De omschrijving van de doelgroep in termen van “te-jongeren” zien we de voorbije jaren steeds meer
opduiken. Jongeren worden als “te” omschreven vanuit een extern perspectief. Hulpverleners ervaren
deze jongeren immers als “te” omdat ze moeilijk in één vakje te stoppen zijn. Deze jongeren hebben
meervoudige probleemprofielen door hun complexe situatie. Verschillende levensdomeinen staan onder
druk. Elke sector geeft aan dat deze jongeren niet “thuishoren” in hun sector.

Pistachenootjes:

Dit is het symbool van Brugge(n) voor Jongeren. Jongeren worden wel eens doorgeschoven van project
naar project en dreigen uiteindelijk helemaal uit de boot te vallen. Het beeld van een ‘pistachenootje’
betekent dat we geneigd zijn om de harde noten te houden voor het laatst, of simpelweg te negeren. De
zogenaamde gesloten ‘pistachenootjes’ blijven in het hulpverleningsschaaltje liggen omdat niemand er de
tanden wil op stuk bijten.

Brugge(n) voor Jongeren:

Dit is een samenwerking tussen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-WestVlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren. ‘Brugge(n) voor jongeren’ doet dit netwerk sterker samenwerken om deze jongeren
meer en beter te bereiken.

Laatstelijnscliënten:

Dit zijn cliënten die een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben en vaak al beroep deden
op hulp, georganiseerd in de verschillende “lijnen”, zoals nulde lijn (mantelzorgers, zelfhulp, vrijwilligers),
eerste lijn (rechtstreeks toegankelijke hulp), tweede lijn (hulp op verwijzing) en derde lijn (gespecialiseerde
zorg). Laatstelijnscliënten duiken vaak terug op in de nulde en eerste lijn.

Mattheüseffect:

Is een sociologisch verschijnsel waarmee omschreven wordt dat de rijken rijker worden en de armen
armer, of wie veel heeft, krijgt nog meer en wie bijna niets heeft, raakt ook nog het laatste kwijt. Het
verwijst naar een parabel uit de Bijbel; “Aan wie heeft zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben,
maar wie niets heeft zal ook het weinige afgenomen worden dat hij bezit.” (Matteüs 13:12)

Contactpersoon-aanmelder:

Dit is een concept binnen Integrale Jeugdhulp dat staat voor de dienst- en hulpverlener die samen met
de cliënt een aanvraag indient bij de Intersectorale Toegangspoort voor niet-rechtstreeks toegankelijke
hulpverlening binnen Jongerenwelzijn.
Zie ook:
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/H2-aanmelden.pdf.

Geïntegreerd breed onthaal:

Om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen stimuleert de overheid reeds enkele jaren het
samenwerken van diensten die werken rond welzijn en gezondheid. Die samenwerking heeft als doel
de krachten te bundelen, zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren (ouderen, zieken,
personen met een handicap, personen in armoede), snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg
vinden naar hulp. Een toegankelijk onthaal is bekend en bijgevolg snel herkenbaar, zichtbaar en pro-actief
voor de burger.
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In Oostende zijn OCMW, stad, CAW en mutualiteiten al langer actief om geïntegreerd breed onthaal uit
te bouwen. In Brugge werd recent gestart sinds midden 2018. Het samenwerkingsverband geïntegreerd
breed onthaal Brugge is samengesteld uit:
•
•
•

OCMW Brugge - Dienst Welzijn Stad Brugge
CAW Noord West-Vlaanderen (de teams onthaal en slachtofferhulp Brugge en JAC/LOGiN Brugge)
Diensten Maatschappelijk Werk: Christelijke Mutualiteit Brugge, Liberale Mutualiteit, Bond Moyson,
Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Eerstelijnszones:

Geografisch werd Vlaanderen tegen juni 2018 geheel onderverdeeld in 60 Eerstelijnszones. Met de
Eerstelijnszones wil minister Vandeurzen komen tot:
•
•
•
•
•

Betere samenwerking en afstemming in gelijkwaardig partnerschap in welzijn en gezondheid
De persoon met zorgnood centraal stellen
Goede ondersteuning van medewerkers in zorg, welzijn en gezondheid in de regio
Betere ondersteuning van mantelzorgers
Betere continuïteit van zorg en ondersteuning

Dit wordt bereikt en uitgewerkt samen met basishulpverleners, dienstverleners, mantelzorgers,
bewoners in de regio, beleidsvertegenwoordigers, organisaties en lokale besturen die actief zijn in elke
Eerstelijnszone.
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Bijlagen
Bijlage 1: Mijn plan

50

51

Bijlagen

52

53

Bijlagen

54

Bijlage 2: Cijferweergave

a. Aanmeldingen en nieuwe trajecten

b. Vraag bij aanmelding
In grote lijnen wenst LOGiN drie groepen (kwetsbare) jongeren te bereiken. Deze zijn jongeren
waarvan hun situatie/hulpvraag onduidelijk is met een veelheid aan problematieken (complex) ofwel
jongeren die geen toegang/aansluiting (meer) vinden bij diensten en organisaties (toeleiding) ofwel
jongeren die meerdere betrokken hulpverleners hebben maar niet goed weten wie wat opneemt
(coördinatie).
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Bijlagen
c. Einde van de trajecten
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d. Leeftijd
Leeftijd
13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
onbekend
totaal

2009

2010

2011
1

2012

2013

2014

21

32

32

20

27

21

Leeftijd
-17j
MiJ
MeJ
17-21 j
22 - 25 j
onbekend
totaal

2009

2010

2012

21

32

2011
7
12
21
20
4
0
32

2013
1
6
21
25
1
0
27

2014
2
7
14
16
3
0
21

2015

2016

1
6
5
8
4
1
3

5
4
5
8
3

2
1
1

2
5
5
3
2
1
2

3
5
3
3

3
4
3
1
3

2017

2018

1
2

1
1
1
6
10
4
3
4
2
4

8
3
8
4
3
4

1
1
1

20

1

1

2

16

2
16

6
40

12
50

2015
0
0
16
14
2
0
16

2016
0
3
13
14
0
2
16

2017
3
11
29
26
5
6
40

2018
3
9
28
27
8
12
50
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Bijlagen
Bijlage 3: illustratie van een Consult+
Aanmelder is sinds kort betrokken in een situatie met een 17 jarig meisje. Door omstandigheden
heeft het meisje een zware rugzak met onder andere psychiatrische problematieken. Vanuit die
hoek is de aanmelder betrokken.
Het meisje woont in het huis van haar moeder samen met de vriend van haar moeder. Moeder zelf zit
in detentie. Ook het meisje wordt nog forensisch opgevolgd wegens een aantal gestelde handelingen
vanuit haar beperkte mogelijkheden. Ze kent een vrij geïsoleerd bestaan en legt moeilijk contact.
Tijdens periodes van psychosen gaat ze vaak op stap en komt ze letterlijk en figuurlijk gekwetst
terug maar kan ze zich niets meer herinneren. Het meisje is alle contact met haar omgeving en
realiteit verloren. Hierdoor is ze ook moeilijk te benaderen. Desondanks staat het meisje wel open
om eventueel met iemand te spreken. Tijdens heldere momenten beaamt ze dat ondersteuning
wenselijk is. Meer ondersteuning dan op dit moment geboden wordt aangezien aanmelder vanuit
een specifiek kader aan de slag gaat met haar.
Het consult bestaat uit:
De jongere woont buiten het werkingsgebied van LOGiN en er zijn dan ook geen linken met het
werkingsgebied. Hierdoor kan er vanuit LOGiN geen rechtstreekse actie naar de jongere toe
ondernomen worden. Het aanmeldingsverhaal laat er echter geen twijfel over bestaan dat de jongere
beantwoordt aan het profiel waarvoor LOGiN is opgericht: weinig netwerk, zware kwetsuren,
complexe problematiek, beperkte hulp, …
Echter schiet de aanmelder hier niet veel mee op. De situatie wordt op team gebracht en daarna
wordt de aanmelder terug gebeld.
In de tussentijd heeft LOGiN contact opgenomen met Justitieel Welzijnswerk van het CAW. Daar
kregen we te horen dat het geen simpele situatie is die geen eenduidig antwoord kent. Psychiatrisch
Centrum Sleidinge zou een antwoord kunnen bieden aangezien er dubbeldiagnose mogelijk is.
Aanmelder kent de voorziening maar weet dat het meisje in de huidige situatie niet te overtuigen zal
vallen om deze piste te bewandelen. LOGiN heeft hierop geanticipeerd en stelt de onthaaldienst van
het CAW vanuit de buurt voor. Hier heeft de aanmelder reeds contact mee gehad maar geen gehoor
gevonden. Dit vinden wij vreemd aangezien zij de aangewezen dienst zijn om verdere verkenning
op te nemen. Als LOGiN zijnde zullen we contact opnemen om de situatie te verhelderen. Voorts
worden er door ons nog enkele praktische tips aangereikt om met het meisje om te gaan (kwam er
op vraag van aanmelder).
LOGiN belt met de onthaaldienst.
De situatie is hen nog bekend en introductie hoeft dus niet. Hun weigerachtigheid blijkt te wijten
aan het feit dat ze zich niet gespecialiseerd genoeg vinden om met dergelijke problematieken aan de
slag te gaan. Daarnaast hebben ze schrik, want het verleden heeft het al uitgewezen, dat de jongere
bij hen blijft ‘plakken’ en ze deze niet meer doorverwezen kregen. Allemaal terechte bezorgdheden
maar LOGiN heeft ook andere ervaringen. Net door het vertrouwen kan er ook mandaat zijn om
door te verwijzen. Het is overduidelijk dat gespecialiseerde hulp is aangewezen maar daar staat het
meisje niet voor open. Het kan misschien een opdracht zijn om via vertrouwen hieraan te werken.
Dan hoef je ook niet op het gespecialiseerde terrein te komen. Zo ging het gesprek nog even door
om te besluiten dat de onthaaldienst nu wel bereid was om de jongere te spreken en haar situatie
te verkennen.
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LOGiN belt met aanmelder:
De informatie wordt doorgegeven en de Consult+ wordt hier afgerond maar kan zeker nog verder
lopen indien de aanmelder in de toekomst nog vragen heeft.
LOGiN neemt half jaar later contact op met aanmelder om naar de ervaringen over de Consult+
te polsen.
Aanmelder zegt enorm veel deugd gehad te hebben om gehoord te worden. Ze zat toen echt in een
crisis met de jongere. Ze voelde zich begrepen en ervoer dat LOGiN met dergelijke situatie om kon.
Dat er op de juiste momenten geluisterd werd, niet te veel onderbroken en op de juiste momenten
gesproken werd. Ze kon haar ei kwijt en LOGiN bracht gedoseerd tips en advies in. Ze ervaarde
LOGiN als enorm steunend. Door de aanpak stond ze ook open voor de suggesties en was ze
bereid om er iets mee te doen. Ze was ook zeer erkentelijk voor het feit dat ondanks dat LOGiN
zelf niet aan de slag kon gaan, wel actief bleef meedenken naar oplossingen en mogelijkheden.

Bijlage 4: engagementsverklaring Brugge(n)
voor Jongeren
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Bijlagen
Bijlage 5: methodiek LOGiN via 8 USP’s
De 8 USP’s hebben steeds betrekking op de jongere én op de samenwerkende diensten en
aanmelders.
1. linking en toegang
We maken verbinding met en verzekeren toegang tot aangewezen hulpbronnen, in het professioneel
of informeel netwerk van de jongere. Dit gebeurt onder meer door het appelleren van betrokkenen
of het verbreden van mogelijkheden. Op deze manier wordt een positieve interactie met sociale
voorzieningen mogelijk.
2. continuïteit
We streven continuïteit na op verschillende niveaus;
informatie continuïteit: informatie gebruiken die de jongere aanbrengt om de huidige en toekomstige
hulp af te stemmen op de noden van de jongere
management continuïteit: naadloze overgangen tussen hulpverleningsdiensten mee faciliteren door
gedeelde verantwoordelijkheid en ontgrenzend werken te stimuleren
relationele continuïteit: een stabiele relatie tussen de jongere en casemanager of tussen de jongere
en hulpverlener installeren waarbij de kwaliteit van het contact voorop staat
3. leefwereldgericht
We hebben aansluiting met de leefwereld van de jongere en zijn daarin present volgens de vragen
van de jongere.
4. maatwerk - vraaggestuurd
We werken op maat van de jongere ingegeven door zijn/haar vraag. We gaan daarbij uit van het
principe “jongere als autonome hulpvrager”; de jongere heeft de regie in handen om de koers van
het casemanagement verder te bepalen.
a. geen voorwaarden
We bieden casemanagement los van voorwaarden op vlak van problematiek.
We werken vrijwillig en los van voorwaarden via derden.
We bewegen in tijd en ruimte mee op het tempo van de jongere. Zo zetten we outreachend en
pro-actief werken in volgens de noden.
b. geen eigen aanbod
We zijn niet verbonden aan een bepaalde sector, dienst of type problematiek.
We functioneren extern van het bestaande hulpverleningsaanbod en zijn qua werkwijze
onafhankelijk.
We zetten casemanagement in over sectoren en instanties heen, tot de jongere geen hulp meer
nodig heeft.
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5. strengths-based
We gaan uit van de mogelijkheden en sterktes van de jongere als hulpbron en hefboom.
De doelen en vragen van de jongere vormen de leidraad van het casemanagement.
De relatie tussen jongere en casemanager is gelijkwaardig.
6. faciliterend
We zijn facilitators en bieden zelf geen begeleiding aan als hulp- of dienstverlener.
We ondersteunen steunfiguren in hun kernopdracht ten aanzien van de jongere.
We zorgen ervoor dat diensten vlot kunnen samenwerken in het voordeel van de jongere.
We ondersteunen de jongere in het uitzetten en vorm geven van zijn/haar traject.
We stimuleren de creatie van een nieuw aangewezen aanbod waar mogelijk en wenselijk.
7. proces als resultaat
De casemanager focust op het proces dat afgelegd wordt met de jongere van waaruit een duurzame
houding ten aanzien van hulp bewerkstelligd wordt.
We doen jongeren terug vertrouwen krijgen in hulpverlening.
Jongeren ontwikkelen de vaardigheden om keuzes te maken en hulp op te zoeken indien aangewezen.
De relatie tussen casemanager en jongere is het instrument van het proces dat afgelegd wordt.
8. advocacy
We zijn mee belangenbehartiger/pleitbezorger van de jongere (en diens context) op individueel en
maatschappelijk vlak.
We houden de vinger aan de pols op vlak van jongerenbeleid op verschillende niveaus.
We zetten de principes van Casemanagement op de kaart in de ontwikkeling van jongerenbeleid.
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