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Aanleiding voor een vereenvoudigd A-
document

• De vraag van het Vlaams Parlement met betrekking tot een 
vereenvoudigde werking van de toegangspoort en een vereenvoudiging 
van het A-document in het bijzonder. 

• Aanbevelingen van Audit Vlaanderen en het Kwaliteitscentrum voor 
Diagnostiek 

• De reeds opgedane ervaring in het werken met het A-document



Werkzaamheden van de ad-hoc 
werkgroep vereenvoudigd A-document
• Op vraag van de gemengde stuurgroep d.d. 30/10/2015 werd de ad-hoc 

werkgroep samengesteld 

• Samenstelling: 
• Vertegenwoordigers vanuit de verschillende administraties (het 

departement Welzijn, Volksgezondheid&Gezin, het Departement Onderwijs, 
Kind&Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en 
Jongerenwelzijn)

• Koepels en het werkveld (voorzieningen Kind&Gezin, Jongerenwelzijn en 
VAPH, CLB koepels, DOP, SOM, Vlaams Welzijnsverbond en het 
Verwijzersplatform)

• Cliëntvertegenwoordigers

• Medewerkers van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

• Voorzitter; Jean-Pierre Vanhee (agentschap Jongerenwelzijn)



Werkzaamheden van de ad-hoc 
werkgroep vereenvoudigd A-document

• In eerste instantie werden in de werkgroep de verschillende tabbladen 
geëvalueerd en de knelpunten en suggesties tot verandering 
geïnventariseerd



Werkzaamheden van de ad-hoc 
werkgroep vereenvoudigd A-document

• Er werden zes principes vastgelegd: 
• Het A-document is een aanvraagdocument niet rechtstreeks toegankelijke

jeugdhulp

• Enkel de informatie die nodig is voor de motivering van de aanvraag NRTJ 
moet worden opgenomen in het A-document

• We willen één A-document behouden

• het A-document wordt samen met de cliënt ingevuld en vanuit de focus van 
de cliënt. 

• Op termijn moet toegang tot INSISTO voor de cliënt mogelijk gemaakt
worden

• De kwaliteit en methodiek van het proces dat voorgaat aan de aanvraag 
van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is de verantwoordelijkheid
van de contactpersoon aanmelder.



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

• Vetrekbasis is de herwerking van het bestaande A-document
• We willen de reeds ingevoerde informatie in INSISTO herschikken en 

hergebruiken om de continuïteit te waarborgen

• Vaststelling in de werkgroep:
• Verschil in visie tussen de actoren over hoe het luik beeldvorming er moet 

uitzien

• Eensgezindheid over de feitelijke gegevens die nodig zijn voor het aanvragen 
van NRTJ (luiken identificatie, trajectinformatie, jeugdhulp, financieel en 
historiek)



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

• Het luik IDENTIFICATIE blijft quasi ongewijzigd t.o.v. het huidige A-
document
• Belangrijke betrokkenen in functie van de aanvraag voor niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp (ouders, wettelijke vertegenwoordigers, 
pleegouders, vertrouwensfiguren, hulpverleners, gezinsleden, …) kunnen 
hier worden geïdentificeerd

• Het toevoegen van de gegevens van de jongere en minstens één ouder 
(wettelijke vertegenwoordiger) is verplicht

• Informatie over onderwijs wordt verplaatst naar het luik trajectinformatie. 



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

• Het luik TRAJECTINFORMATIE geeft een overzicht van wat er al allemaal 
gebeurd is qua voorgaande hulpverlening of  de schoolloopbaan
• Opsomming

• Geen beschrijving van de aanleiding of beleving van de hulpverlening



Het voorstel tot een vereenvoudigde A-
document

• Het luik JEUGDHULP
• Indicatiestelling en jeugdhulpregie worden samengevat in één tab 

jeugdhulp

• Vanuit een cliënt-gecentreerde opbouw kunnen alle delen van het dossier 
continu aangepast worden. 

• Typemodules kunnen stuk per stuk toegevoegd of verwijderd worden. De 
contactpersoon aanmelder kan per toegevoegde of verwijderde typemodule 
een motivatie geven



Het voorstel tot een vereenvoudigde A-
document

• Het luik FINANCIEEL geeft informatie over de bestemming van de 
kinderbijslag, wettelijke subrogatie en eventuele cash die werd 
toegekend in functie van specifieke acties, persoonlijk assistentie budget, 
convenanten, IPH middelen. 

• Het luik HISTORIEK: De indeling en inhoud van dit luik blijft ongewijzigd in 
vergelijking met het huidige A-document. Er is  daar heel wat belangrijke 
informatie terug te vinden rond de opvolging van het dossier. 



Het voorstel tot een vereenvoudigde A-
document

• Het luik BEELDVORMING wil een meer geïntegreerde beeldvorming van 
de hulpvraag faciliteren waarin de beleving en verwachtingen van de 
cliënt centraal staat. Er moet afgestapt worden van het denken vanuit 
beperkingen en evolueren naar krachtgerichte en oplossingsgerichte 
strategieën. 

• Enerzijds kunnen aanmelders die met een gevalideerde methodiek 
werken een eigen verslag in het luik beeldvorming opladen. 
• Eigen structuur en taalgebruik van de methodiek die de dienst gebruikt kan 

behouden blijven

• Voorwaarden hiervoor zijn dat het verslag voldoet aan door de 
toegangspoort gevalideerde kwaliteitsindicatoren en dat het aantal tekens 
beperkt is. 



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

• Anderzijds werd er voor de diensten die niet werken met methodieken 
die door de toegangspoort gevalideerd kunnen worden, een voorstel met 
betrekking tot het luik beeldvorming uitgewerkt 

• Moet een kwaliteitsvolle beeldvorming faciliteren (krachtgericht en 
oplossingsgericht)

• Visie van de jongere en diens context staat centraal



Reflecties

• Het beoordelen en interpreteren van verschillende verslagen vraagt de 
nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de ontvangers van het A-
document (medewerkers toegangspoort en voorzieningen)

• Voor gecombineerde vragen waar meerdere aanvragers vanuit 
verschillende sectoren die verschillende methodieken hanteren een A-
document samenstellen, zal er één beeldvorming gekozen moeten 
worden. Het uitwisselen van informatie zal meer tijd en alsnog een 
‘vertaling’ van de informatie vragen. 

• De eisen die de implementatie van Persoonsvolgende financiering voor 
minderjarigen zullen stellen aan het A-document zijn nog niet duidelijk



Verdere traject

• De werkgroep verwacht een advies en/of conceptvalidering van het ACO 
en Raadgevend Comité op het voorstel. Na een positief advies kan er 
gestart worden met de voorbereiding van de opbouw in INSISTO en de 
vorming van het werkveld. 


