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Agenda:

• Voorstelling GoiA

• Wat is intensief krachtgericht casemanagement

• Wat doet een casemanager?

• Hoe doen we dat?

• netwerktafels



GoiA staat voor:

GoiA : Gezinnen onder invloed Antwerpen en we 
doen aan:

• Intensief krachtgericht casemanagement

• Deskundigheidsbevordering en vorming

• Contactherstel

• 7 begeleidingen in samenwerking met 
Jeugdzorg ZorgBedrijf Antwerpen



De visie van Goia:

Kinderen die opgroeien in een gezin waar 
sprake is van middelenmisbruik door een of 
beide ouders, groeien op in een risicosituatie

Druggebruik kan het ouderschap ernstig 
bemoeilijken, maar dit maakt het niet 
onmogelijk om een goed genoeg ouderschap 
te ontwikkelen!

Schade en risicobeperkingsvisie



Het doel van GoiA:

Ondersteuning van gezinnen met jonge 
kinderen waarbij één of beide ouder(s) 
kamp(t)en met een illegaal drugprobleem 
omdat de ontplooiingskansen van de kinderen 
worden bevorderd.

Deze ouders ondersteunen in het opnemen van 
hun ouderrol, ook als de kinderen elders 
verblijven

Een (opvoedings-)ondersteuningsnetwerk 
activeren en regisseren



Wat wil GoiA bereiken:
Hulpverlening:
Binnen drughulpverlening: aandacht voor ouderschap en de 
kinderen voor de doelgroep.
Binnen jeugdhulpverlening: kennis van en begrip voor 
problematiek van drugafhankelijkheid bij ouders.
Binnen het netwerk: openheid naar samenwerking over 
sectoren heen en met de ouders (sociale tolk)

Ouders:
Gehoord en betrokken worden als ouder
Zitten aan het stuur van het proces in het gezin

Kinderen:
Vollediger en genuanceerder beeld van het gezin → hierdoor 
kan er een inschatting gemaakt worden van de veiligheid van 
kinderen en van de nodige ondersteuning en maatregelen. 
Zodat er minder gedwongen uithuisplaatsingen zijn.



Wat is casemanagement

Intensief casemanagement is gericht op het 
bevorderen van het welzijn van het kind door 
het opzetten en aansturen van een 
ondersteuningsaanbod dat:

• nauw aansluit op de noden in het gezin (ouders 
aan het stuur van het netwerk)

• onderling fijn is afgestemd

• doorheen de tijd wordt opgevolgd

• er voor zorgt dat de verschillende betrokkenen 
zich ondersteund voelen



Hoe werkt intensief en 
krachtgericht casemanagement:

• Op vrijwillige basis
• Ouders inzicht doen verwerven in hun 

problematiek en de noden van hun kinderen
• Ouders aanspreken op hun inzet, 

mogelijkheden én verantwoordelijkheden
• Vertrouwen in de relatie opbouwen
• Een ondersteunend netwerk rond het gezin 

samenbrengen en aansturen.



Wat doet de casemanager?

• Bemiddelaar

• Sociale tolk

• Helikopter

• Verbind verleden-heden-toekomst

• Motiveert cliënt en netwerk

• Bewaker van het proces

• Geeft expertise door

• Schept duidelijkheid (in doelen, in verwachtingen, in posities)

• Evalueert, regisseert, corrigeert



Hoe gaan we te werk:

• Assessment = inventariseren van 
problemen en sterktes op alle 
levensdomeinen die van invloed kunnen 
zijn op de opvoedingscontext

• Planning = opstellen hulpverleningsplan

• Linking = samenbrengen en aansturen van 
relevante hulp- en dienstverleners en 
organisatie ronde tafel

• Monitoring = er op toezien dat gemaakte 
afspraken door alle betrokkenen worden 
uitgevoerd

• Evaluatie = is de geboden hulp effectief en 
efficiënt? Is er bijsturing nodig?



tool box:

• Laagdrempelige bereikbaarheid

• Huisbezoeken

• Outreachcontacten

• Netwerktafels

• Gesprekken

• aanwezigheid



• Netwerktafel

• Ronde tafel

• Cliëntoverleg

• …..



Goed begonnen is half gewonnen:

• Wat

• Wie

• Hoe

• Waar

• Wanneer



Wat en hoe

• Wat gaan we doen?

• Wat is het doel?

• Wat staat er op de agenda?

• Hoe gaan we te werk

• Hoe ziet onze opbouw eruit.



wie

• Wie is er aanwezig?

• Wie beslist daarover?

• Wie gaat het overleg leiden?

• Wie maakt het verslag?



Waar en wanneer:

• Plaats?

• Wijze ?

• Datum zoeken

• Wanneer is de beste moment om iedereen helder en alert rond de 
tafel te zetten.



valkuilen

• Tempo spoort niet.

• Proces over en niet met de ouder

• Ouder blijven  betrekken ook als het lastig is

• Netwerk kijkt naar elkaar en …

• Afspraken niet concretiseren 

• ….



resultaat

• Netwerk met ondersteunende relaties

• Veiligheid in relaties

• Genuanceerd overzicht

• Fijn afgestemde hulpverlening 

• Ouder voelt zich betrokken

• Ouder is deel van het netwerk

• Op maat van de ouder en het gezin

• Gedragen netwerk

• ….



Nieuwsbrief exponent:

GoiA publiceerde de afgelopen jaren op regelmatige basis haar 
nieuwsbrief ‘De Babbelbox’ waarin specifieke aspecten aan bod 
komen over het werken met ‘gezinnen onder invloed’.

Vanaf 2013 werd de redactieraad van de nieuwsbrief uitgebreid 
met medewerkers van gelijkaardige projecten over het ganse 
Vlaamse landsgedeelte. De eerste nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ 
kreeg een nieuwe naam, Exponent en is een uitgave van de 
Expertisegroep Ouders Onder Invloed. Deze expertisegroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van MaPa (MSOC Vlaams-
Brabant), De Tipi (De Kiem vzw), OP+ (Adic vzw), 
Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (De Sleutel), KiDo
(MSOC Oostende), KDO (MSOC Gent), CAD Limburg, Katarsis 
vzw, DoDo-Project (Kompas vzw), PROject (Free Clinic vzw), 
GoiA (Free Clinic vzw) en VAD.



Beeldmateriaal ouders onder invloed:



Drugshulpverlenerslandschap:
Ambulant:
• Adviespunt verslaving: https://www.adviespuntverslaving.be/
• Adic
• De Sleutel
• Vagga https://www.vagga.be/nl/verslavingszorg
• Free Clinic https://free-clinic.be/

Residentieel
• Adic (OP+) http://www.adicvzw.be/OP-Ouders-en-kinderen-

1p14.php
• De Kiem De Tipi 

http://www.dekiem.be/documents/Folder%20Tipi.pdf
• Multiversum: https://www.multiversum.care/nieuwesite/
• De Sleutel https://www.desleutel.be/
• De Pelgrim 

https://www.oosterzele.be/Wonen/Welzijngezondheid/Verzorgingsi
nstellingen/KliniekDePelgrim.aspx

• VITA: http://www.pcsintjanbaptist.be/vita/

https://www.adviespuntverslaving.be/
https://www.vagga.be/nl/verslavingszorg
https://free-clinic.be/
http://www.adicvzw.be/OP-Ouders-en-kinderen-1p14.php
http://www.dekiem.be/documents/Folder%20Tipi.pdf
https://www.multiversum.care/nieuwesite/
https://www.desleutel.be/
https://www.oosterzele.be/Wonen/Welzijngezondheid/Verzorgingsinstellingen/KliniekDePelgrim.aspx
http://www.pcsintjanbaptist.be/vita/


Vragen?:


