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Vertrekpunt

Een omslag richting het gebruik van Elektronische Informatie
Systemen (EISs) in het sociaal werk.

om beslissingen te maken;

Elektronische Informatie Systemen (EISs)

Verwijst naar een variëteit aan systemen:

om risico’s in te schatten;

om dossier op te bouwen.

CAF / ICS in Verenigd Koninkrijk;

Verwijsindex Risicojongeren in Nederlands;

CRIS in Australië;

INSISTO in Vlaanderen.

Inleiding
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Spanningsveld

EISs ondersteunt professionals en managers in het
responsief zijn ten aanzien van kinderen en hun familie:

Bezorgdheden omtrent het gebruik van EISs omdat ze
zorgen voor voorstructurering, decontextualisering:

1

2

tool voor communicatie;

tool voor transparantie;

tool voor verantwoording.

dreigt te leiden tot een technische praktijk.

Inleiding
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Onderzoeksagenda

Een onderzoeksagenda om na te gaan wat er gebeurt ‘op de grond’ in relatie tot
EISs gezien beleidsmakers, leidinggevenden en professionals zich op verschillende
manieren kunnen positioneren ten aanzien van deze ontwikkeling.

1

2

3

Een beleidsgerichte onderzoeksagenda omdat de beleidsmatige intenties
om EISs te implementeren onduidelijk waren.

Een organisatiegerichte onderzoeksagenda om na te gaan hoe
leidinggevenden zich positioneren ten aanzien van EISs en in relatie tot
verantwoording in het bijzonder.

Een praktijkgerichte onderzoeksagenda om na te gaan hoe professionals
zich positioneren ten aanzien van EISs en in relatie tot transparantie in
het bijzonder.

Inleiding



Jochen Devlieghere – 9 juni 2017

Onderzoeksagenda

Een onderzoeksagenda om na te gaan wat er gebeurt ‘op de grond’ in relatie tot
EISs gezien beleidsmakers, leidinggevenden en professionals zich op verschillende
manieren kunnen positioneren ten aanzien van deze ontwikkeling.

1

2

3

Een beleidsgerichte onderzoeksagenda omdat de beleidsmatige intenties
om EISs te implementeren onduidelijk waren.

Een organisatiegerichte onderzoeksagenda om na te gaan hoe
leidinggevenden zich positioneren ten aanzien van EISs en in relatie tot
verantwoording in het bijzonder.

Een praktijkgerichte onderzoeksagenda om na te gaan hoe professionals
zich positioneren ten aanzien van EISs en in relatie tot transparantie in
het bijzonder.

Inleiding



Jochen Devlieghere – 9 juni 2017

47
Beleidsgerichte onderzoeksagenda

15

beleidsdocumenten

beleidsactoren

Organisatiegerichte onderzoeksagenda
30

20

leidinggevenden

organisaties (MDT, OVBJ)

Praktijkgerichte onderzoeksagenda 16 Professionals 
(Indicatiestellingsteams)

Methodologie
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Brede instap Oost-Vlaanderen Brede instap West-Vlaanderen

Kind & Gezin

Jongeren Advies Centra

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Kind & Gezin

Jongeren Advies Centra

Centra voor Leerlingenbegeleiding

O

0/12

5/15

O

0/11

7/17

niet-Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Oost-Vlaanderen

Organisatie voor Bijzondere
Jeugdzorg (OVBJ)

8/22
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Uniformiteit

Uniforme structuur van het A-DOC zorgt voor duidelijkheid binnen
het divers landschap van de jeugdhulpverlening.+

“Je probeert verslaggeving een beetje gestructureerd te doen zodat iedere

cliënt dezelfde zorg, dezelfde bevraging krijgt dus dat mondt dan uit in een

standaardverslag. Dus als je dat intern kan doen, of in een provincie, ja, dan

kan je het evengoed op het Vlaams niveau doen."Opportuniteiten
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Aandacht voor context

Het A-DOC dwingt professionals om alle relevante actoren te
betrekken in het hulpverleningsproces en aandachtig te zijn voor
context en krachten van de jongere.

+

“Wat we goed vinden is dat er gevraagd wordt: wat is het perspectief van de

ouders, de jongere en desnoods van de hulpverlener. We deden dat eigenlijk

wel, maar misschien niet zo expliciet als dat met INSISTO moet gebeuren. Er

wordt gevraagd om het A-DOC te bespreken met de ouders en de jongere en

dat wordt zeer gewaardeerd.”

Opportuniteiten
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Opportuniteiten

Reflectie instrument

A-DOC dwingt organisaties, professionals en cliënten om stil te staan
bij de noodzaak tot nRTJ.+

“Ik vind het goed dat we het moeten verantwoorden in die zin dat je verplicht 

wordt om te gaan nadenken. Want als je een jongere hebt die hier 15 jaar zit, 

dan merk je dat de cultuur aanwezig is in die voorziening van ‘we moeten die 

zo lang als mogelijk beschermen’. Als dat te automatisch gaat, dan wordt dat 

zelfs niet meer over gepraat. Het A-DOC zorgt er ook voor dat de teams 

moeten gaan nadenken én dat de jongere moet gaan nadenken. Wat is de 

reden dat ik hier bijvoorbeeld nog een plaats residentieel ga innemen.”
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Knelpunten

Administratieve beslommering

Combinatie van onderwijs- en welzijnsdomein zorgt voor hoge
taaklast.-

“Ik heb het gevoel dat de planlast ervoor zou kunnen zorgen dat onze

medewerkers terug deinzen om dossiers te gaan opnemen.”

MDT’s hebben het gevoel het nieuwe CBJ te zijn.

Gekende administratieve en technische problemen (machtigingen, te
veel tijd, …)
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Knelpunten

Administratieve beslommering

Strategieën worden ontwikkeld om die taak-en planlast te reduceren, maar ook om
de onderwijsopdracht niet uit het oog te verliezen:

Creatie van een eigen toegangspoort voor de poort1

“Dan gaan zij [CLB medewerker] in eerste instantie denken van, ok iets na de

poort zou goed zijn voor dat kind dus dan hebben we ons MDT nodig en dan zal

er een A-DOC nodig zijn.”

Aanleggen van interne wachtlijsten2

“Als mensen mij nu opbellen voor een A-DOC, moet ik eerlijk zeggen tegen die

mensen dat het nog een tijdje kan duren vooraleer ik bij hen raak.”
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Knelpunten

Conflicterende realiteiten

Statische realiteit A-DOC conflicteert met snel wijzigende realiteit
van de praktijk.-

“R2: En iedere hulpverlener schrijft zijn verhaal ook anders hoor! R3: Dat is een 

verhaal dat je schrijft, dat is altijd in hulpverlening, dat is een verhaal he.́ R4: 

Als een eigen levensverhaal, als er iets is dat u aan het hart ligt dan zal je 

meer…”

A-DOC laat geen ruimte tot nuance en fragmenteert het verhaal van
de cliënt.

Bezorgdheden omtrent mandaat van de toegangspoort die de cliënt
niet kent.
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Knelpunten

Conflicterende realiteiten

Strategieën worden ontwikkeld om die conflicterende realiteiten te vermengen,
lees: om door de toegangspoort te raken.

Taalkundige creativiteit1

“Wij gaan dat niet verzwaren. Wat wij misschien wel doen, dat zeggen wij dan

ook dikwijls aan ouders, wat dat er misloopt, wel goed in de verf zetten. En

dan misschien in plaats van 1 zin, in 2 zinnen zeggen, de inhoud blijft hetzelfde

maar goed vertellen. En wat er positief gaat misschien minder uitgebreid.

Maar niet dat we dingen gaan verbloemen of veranderen maar je weet wel ja,

als je niet toont dat dat het probleem is, gaat je niet krijgen want dat is wel

een feit. “
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Knelpunten

Conflicterende realiteiten

Strategieën worden ontwikkeld om die conflicterende realiteiten te vermengen,
lees: om door de toegangspoort te raken.

Inzet van expertenteams1

“O: En vanwaar de keuze om ervoor te zorgen dat enkel de leden van het MDT

in INSISTO moeten werken? R1: Omdat we al vanuit ervaring vanuit VAPH ook

wel wisten dat dat wel een expertise is, zowel op technisch vlak maar ook op

inhoudelijk vlak om te weten wat dat er allemaal nodig is.”
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Knelpunten

Proces van anonimisering

Grote afstand tussen cliënt en professional
-

“Ik had onlangs nog iemand die zei van: op basis van het intakegesprek lijkt 

het voor ons op dit moment niet opportuun om een opname te doen en dan 

krijgt die een reactie van de toegangspoort die zegt: als het zo zit dan gaan we 

der een fase 3 van maken en dan zal je hem wel moeten nemen. Dat is niet 

meer, dat is niet pedagogisch verantwoord. “

Fundamenteel gebrek aan dialoog (o.m. met toegangspoort)
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Knelpunten

Proces van anonimisering

Strategieën worden ontwikkeld om formalisering en anonimisering van de praktijk
uit te gommen.

Communicatielijnen uitgooien met toegangspoort1

Communicatielijnen uitgooien met organisaties na de toegangspoort2

“Er wordt gebeld, er wordt heel vaak gebeld. En ook wel soms gevraagd ‘wat 

moeten we daar invullen?’ Ale,́ niet van... Maar, wat zie je meer en meer dat 

ook andere diensten beginnen zelf te zeggen van ‘ja maar dat en dat, zet het 

wat breder...‘"
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Jeugdhulp als een mijnenveld

Vanuit het perspectief van de buitenstaander lijkt alles ogenschijnlijk rustig:

Besluitende
reflecties

Jeugdhulp engageert zich in digitale ontwikkeling;

creëren van transparantie en afleggen van verantwoording;

continuïteit verzekeren en responsief zijn.

Het perspectief van de buitenstaander lijkt echter te bedriegen

INSISTO is niet de wonderlamp waar velen op gerekend
of gehoopt hadden.
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Besluitende
reflecties

Illusie van transparantie

Participanten voelen zich gedwongen om ondergronds te gaan en
verzetsstrategieën te ontwikkelen.

Elementen in de hulpverlening zijn meer zichtbaar omdat de logica van
INSISTO fundamenteel verschilt met een logica van de hulpverlening.

Illusie van verantwoording

Het gebrek aan transparantie leidt tot gebrek aan dialoog, waardoor er geen
verantwoording meer kan afgelegd worden.

Die verantwoording is ingebed in de logica van de database.

Enkel datgene wat ingegeven wordt in INSISTO wordt als te
verantwoorden gezien = enige vorm van waarheid.
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Besluitende
reflecties

Illusie van rationaliteit en objectiviteit

Tendens om jeugdhulp te objectiveren en rationaliseren door voor te
structureren, te formaliseren en standaardiseren.

EISs zijn niet neutraal, maar artefacten van toenemende context van
bureaucratisering en formalisering.

Jeugdhulp is ook niet waardenvrij, rationaal of objectief.

Ambigue positie tussen publieke (staat) en private (individu)

EISs zoals INSISTO zijn geschikt hiervoor want creëren de illusie van
objectieve, neutraliteit en rationaliteit.

Ambiguïteit van het sociaal werk
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Besluitende
reflecties

Wat nu?

Geen kwestie van nieuwe releases of meer en betere opleidingen.

De logica’s moeten in vraag gesteld worden.

Vragen omtrent betekenis die gegeven wordt aan INSISTO én de
toegangspoort zoals ze vandaag verwacht wordt te functioneren.

Ambigue karakter erkennen en omarmen;

Relatie tot IJH?

rol van leidinggevenden daarin.

Radicaliseren van rol van MDT’s?

Eerste vraag is wat jeugdhulp nodig heeft om kwaliteitsvol werk te leveren.
De tweede vraag is hoe EISs hiertoe kunnen bijdragen.



VRAGEN EN OPMERKINGEN

Jochen Devlieghere

jochen.devlieghere@ugent.be
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