30 april 2019

Beste,

Vanaf 1 mei 2019 zullen twee van de jeugdteams in onze vestiging Belgiëlei een aanmeldingsstop
doorvoeren: het latentieteam (6-12 jaar) en het adoteam (12-18 jaar).
Dit betekent dat u tijdens deze aanmeldingsstop geen nieuwe cliënten kan aanmelden voor een
oriënteringsgesprek (OG) in het CGG.
Voor de andere jeugdteams, onze volwassen – en ouderenafdeling en categoriale afdeling wordt er
geen aanmeldingsstop doorgevoerd.
We wensen u tevens met dit bericht wat meer informatie te geven over de redenen en gevolgen van
deze stop.
Als organisatie hebben we altijd principieel een aanmeldingsstop verworpen als oplossing voor het
probleem van de aanmeldingsdruk. Ook op dit moment is het verminderen van de aanmeldingsdruk
niet de beoogde doelstelling van de stop. We stellen echter wel vast dat het jeugdhulpverleningslandschap de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling is. Er wordt vooral in netwerken gefunctioneerd,
wat een grote investering van de organisatie vraagt en tegelijk enorme verwachtingen en instroom
meebrengt. Helaas hebben we ook vastgesteld dat onze vraag aan de overheid om de reguliere
capaciteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg structureel te versterken, vooralsnog
steeds in dovemans oren valt.
We hebben in het werkveld gemerkt dat hierdoor heel wat voorzieningen zich intern terugplooien op
de kerntaak en heel streng grenzen tot instroom gaan bewaken. Als CGG hebben we het gevoel dat
we dit nog onvoldoende gedaan hebben. Er werden zeker beleidskeuzes gemaakt, en die werden nog
onvoldoende gekoppeld aan consequenties op instroom en vormen van behandeling.
In de praktijk blijken het latentie- en adoteam ook met steeds langere, onverantwoorde wachttijden
en soms zelfs wachtlijsten te moeten werken. Dit vinden we geen kwalitatieve hulpverlening.
Daarom willen we de komende tijd intern inzetten op een plan dat 3 thema’s behelst:
- De reële capaciteit berekenen en helder communiceren.
- Het instroomsysteem kritisch bekijken en bijsturen waar nodig.
- De profilering van onze organisatie verscherpen: de in- en exclusiecriteria nog meer
toespitsen op de kerntaak.
Achter de schermen zal er dus hard gewerkt worden. We zullen het niet nalaten om u hiervan op de
hoogte te brengen.
We hopen op 1 november opnieuw voor alle teams de deuren te kunnen openstellen.
Vanuit het cliëntperspectief voelt dit aan als een dramatische keuze, we proberen de voorziene tijd
dan ook zo kort mogelijk te houden. Tegelijk beseffen we dat het zo niet verder kan, en dat ook de
huidige toestand zowel vanuit cliënt- als medewerkersperspectief een onhoudbare situatie is.
We hopen op uw begrip en zijn bereikbaar voor vragen indien nodig.
Met vriendelijke groeten,
Het directieteam

