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1. Doel 

De Steiger streeft een laagdrempelig en uitnodigend onthaal na waarbij we open communicatie, echtheid 
en toegankelijkheid hoog in het vaandel dragen. Hierbij verwijzen we graag naar het Decreet Rechtspositie 
Minderjarigen (DRM).  
 
De onthaalprocedure omvat het recht op informatie, duidelijke communicatie, inspraak en participatie. De 
nieuwe bewoners krijgen informatie zodat het duidelijk wordt bij wie ze terecht kunnen met specifieke 
vragen. Alsook krijgen ze een informatiebrochure van de leefgroep met specifieke afspraken en regels.  
 
Het welbevinden van de kinderen, de context en het team is een cruciaal element binnen onze 
pedagogische begeleiding.  
 
Een goede intakeprocedure en open communicatie liggen aan de basis van een goede werking. Werken 
met een intakeprocedure betekent niet dat als een kind dat wordt aangemeld, hij/zij automatisch ook 
effectief ingeschreven wordt. 

2. Toepassingsgebied 

 De ‘onthaalprocedure internaat en IPO’ moet gekend en toegepast worden door alle medewerkers die 
verantwoordelijkheid dragen wanneer een cliënt wordt aangemeld – onthaald binnen De Steiger. 

3. Verwante documenten en hulpmiddelen 

 (Her)Inschrijvingsbundel internaat 

 Brochure De Steiger  

 Checklist onthaal 

 Evaluatieformulier onthaal 

 Huishoudelijk reglement De Steiger 

 Intakefiche INT 

 Intakefiche IPO 

 Onthaalfiche 
  

3.3.1.1. onthaalprocedure 
Internaat en IPO 
 

Kwaliteitszorg 
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4. Intake IPO 

4.1. Werkwijze (schematisch) 
Stap Wie Wat/Hoe 

STAP 1 Aanmelding 

 

Via Insisto (ITP 
Contactpersoon – 
aanmelder) 

 Aanmelding van kind/jongere 

STAP 2 Bespreking 
Beleidsteam 

Beleidsteam  Hoofdopvoeder brengt aanmelding(en) op 
maandelijks team 

 Op basis van uitkomst bespreking: of verwijderen 
aanmelding of uitnodiging intakegesprek  

STAP 3 Intakegesprek
  

 Dossierhouder  Nagaan of hulpverleningsaanbod past 

 Laagdrempelig en warm onthaal  

 Informatieve en administratieve component 

 Checklist intakegesprek overlopen 

 Document Intakefiche IPO 

STAP 4 Beslissing 
beleidsteam 

Overdrachtsteam  Dossierhouder bundelt info intakegesprek 

 Beslissing of kind op de wachtlijst komt 
o Positief 

 Beslissing meedelen cliënt/context 
 plaatsen op wachtlijst 
 Aanmaken dossier LVS – wachtlijst 

o Negatief 
 Beslissing meedelen cliënt/context 

(dossierhouder) 
 Verwijderen uit Insisto 

(hoofdopvoeder) 

STAP 5 Onthaalgesprek Orthopedagoog  Verdere afstemming tussen zorgvraag en 
hulpverlening 

 Pedagogische en administratieve info verzamelen 

 Checklist onthaalgesprek overlopen 

 Document Onthaalfiche 

 Onthaalbrochure leefgroep meegeven 

STAP 6 Startdag  Hoofdopvoeder 
Orthopedagoog 
Begeleiders 
 

 Hoofdopvoeder inschrijven op wachtbeheer Insisto 
binnen 48u 

 Hoofdopvoeder plaatst kind in LVS binnen de 
leefgroep 

 Orthopedagoog coördineert startdag  
o Bezorgt het team correcte pedagogische 

info 
 Checklist onthaal opvoeders 

overlopen 
o Kinderen uit leefgroep worden 

geïnformeerd over nieuwe bewoner 
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o Nieuwe cliënt wordt onthaald  
 Checklist nieuwe bewoner 

overlopen 

STAP 7 Evaluatie Dossierhouder  Binnen maximum 30 dagen bezorgt de 
dossierhouder de evaluatiedocumenten. 

o Evaluatie onthaal gebruiker 
o Evaluatie onthaal context 

 Eens ingevuld worden deze doorgegeven aan de 
kwaliteitscoördinator ter verwerking 

 

4.2. Aanmelding op insisto vanuit het ITP (uitgebreide versie) 

4.2.1. Via insisto 
 
Het team indicatiestelling van de intersectorale toegangspoort (ITP) onderzoekt een aangemeld dossier. Zij 
bepalen de gepaste modulering voor de cliënt1. De jeugdhulpregisseur bekijkt de vooropgestelde 
modulering en regelt de concrete aanmelding waarbij de contact persoon aanmelder (CPA) het proces naar 
de concrete, voorgestelde voorziening verder opvolgt. 

4.2.2. Via de voorziening 
 
De hoofdopvoeder (insisto coördinator) van De Steiger volgt de aanmeldingen op.  Hij/zij vat de informatie 
van het insisto dossier samen zodoende een duidelijk beeld en anamnese van de cliënt te kunnen 
voorleggen op het beleidsteam 2. 

4.3. Bespreking op intern team 
De hoofdopvoeder brengt de aanmelding op het beleidsteam waarbij medewerkers van de voorziening 
multidisciplinair helpen meedenken over het aangemelde dossier. Het team komt minstens één maal per 
maand samen.  
 
Er wordt verwacht van de voorziening om te reageren binnen de 30 dagen op de aangemelde cliënt en 
hierbij de aanpassing op insisto door te voeren (te verwijderen of op de wachtlijst te plaatsen om nadien in 
te stromen in de voorziening) . 
 
Volgende vragen worden bekeken op het intern team: 
– Biedt de voorziening de gepaste hulp? 
– Heeft de voorziening meer informatie nodig? 
– Is er nog een duidelijke hulpvraag? 
– Is het hulpaanbod praktisch haalbaar? 
– Plant de voorziening een intake overleg? 
 
De hoofdopvoeder volgt bovenstaande vragen op. De kandidaat cliënt en de betrokken partners3 worden 
gecontacteerd voor meer informatie indien nodig. Op basis hiervan wordt men al dan niet uitgenodigd op 
een intake gesprek. 

                                                           

1 cliënt wordt gebruikt als er nog geen beslissing is gevallen over een al dan niet opname. Wanneer we bewoner 
gebruiken is er een beslissing tot instroom. 
2
 Met intern team wordt een multidisciplinair team bedoeld, vrij samen te stellen door het IPO 
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Het intake gesprek wordt gepland op basis van volgende voorwaarden: 
– Er is nog steeds een hulpvraag 
– De cliënt zou op basis van het insisto dossier en de telefonische informatie in de voorziening 
   kunnen passen. 
 
De terugkoppeling naar de cliënt en de betrokken partijen gebeurt door de intake coördinator. 

4.4. Intake gesprek 
Er wordt nagegaan of De Steiger een antwoord kan bieden op de zorgvraag van de cliënt: geven de vragen al 
dan niet uitsluitsel of het hulpverleningsaanbod voldoet. Op basis van de verkregen informatie wordt een 
genuanceerde beslissing genomen over een mogelijke start in De Steiger. 
Het intake gesprek wordt geleid door de (toekomstige) dossierhouder. 
Het gesprek kan opgesplitst worden in drie componenten: een actief, een informatief en administratief 
gedeelte. 
 
– Actieve component 
 
Bij de start van het intake gesprek hoort een laagdrempelig en warm onthaal (zie checklist intakegesprek). 
Dit houdt in dat er een aantal zaken nadrukkelijk dienen opgevolgd te worden: 

- We bieden de mensen een laagdrempelige gespreksruimte aan. 
- Men wordt ingelicht over de informatie die de voorziening al in ontvangst heeft. We 

verwijzen hier specifiek naar het A-document. De perspectieven van de aanwezigen worden 
geëxploreerd. 

 
– Informatieve en administratieve component 
 
Een duidelijke, begrijpbare en leesbare informatieoverdracht over het aanbod en werking van de 
voorziening wordt nagestreefd: 

- Er wordt nagedacht over de afstemming van ons aanbod en de verwachtingen van de cliënt. 
- Men krijgt informatie over de ondersteuningsmogelijkheden en de werking van het IPO. (zie info 

brochure IPO) 
 

Er wordt een intakefiche overlopen met als doel een volledig beeld van de cliënt en zijn/haar zorgvraag te 
verkrijgen. Daarnaast bieden we een korte rondleiding op het IPO aan. 
 
Men zal op de hoogte gesteld worden over het verloop en de opvolging van het intake gesprek dat 
geschetst zal worden op het intern team. 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

3
 Onder “kandidaat cliënt en zijn betrokken partners” kunnen we volgende personen bedoelen: de cliënt zelf, gezins- of 

familie leden cliënt, CPA, consulenten, thuisbegeleiders, steunfiguren context, CLB, … 
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4.5. Beslissing op het intern team 
Op het beleidsteam worden de intakes besproken door de dossierhouders. Hij/zij bundelt alle informatie 
van het intake gesprek. De dossierhouder neemt contact op met de cliënt en zijn/haar netwerk met de 
beslissing: de cliënt kan starten op korte termijn of op lange termijn. In beide situaties plaatst de 
hoofopvoeder de bewoner op de wachtlijst en wordt er een digitaal dossier aangemaakt in het 
leeringenvolgsysteem (onderdeel ‘wachtlijst). 
 
Bij de effectieve startdatum wordt de bewoner toegevoegd aan de leefgroep waar hij/zij zal instromen.  
 
Wanneer beslist wordt dat de cliënt niet kan starten in De Steiger wordt men ook op de hoogte gebracht en 
wordt de cliënt verwijderd van insisto. Een gegronde motivatie wordt genoteerd door de hoofdopvoeder. 
 

4.6. Onthaal gesprek 
Op het onthaalgesprek wordt de verdere afstemming tussen de zorgvraag en de hulpverlening op punt 
gezet (zie checklist onthaalgesprek).  
 
Meer gedetailleerde informatie wordt opgevraagd via de onthaalfiche om een compleet dossieroverzicht te 
verkrijgen zodat er administratief en pedagogisch een goede start van het hulpverleningstraject kan 
gewaarborgd worden. 
 
Het onthaalgesprek wordt voorgezeten door de dossierhouder 
 
De cliënt en de betrokken partners krijgen een onthaalbrochure mee. De onthaalbrochure omvat het 
reglement van de voorziening en concrete leefgroepsafspraken. 
 
De dossierhouder vult samen met de bewoner en zijn/haar netwerk een onthaalfiche in. Daarnaast bieden 
we een rondleiding in de leefgroep aan en is er ruimte om vragen over de werking te stellen. 

 
4.7. Voorbereiding startdag bewoner 
De hoofdopvoeder schrijft de bewoner in op het wachtbeheer van het programma Insisto binnen de 48 uur. 
We houden rekening met de planning en aanwezige kinderen in de leefgroep om de eerste startdag te 
bepalen. Er dient voldoende ruimte te zijn om de jongere maximale kansen te geven om een  
laagdrempelige en veilige ontvangst te ervaren.   
 
De dossierhouder zorgt voor een goede voorbereiding en zorgen dat de praktische afspraken doorgevoerd 
worden die gemaakt zijn tijdens het onthaalgesprek. 
 
– Het opvoedersteam: zij worden ingelicht over de nieuwe bewoner en de startdatum. Het 

dossier wordt kort overlopen zodat het team voldoende informatie en handvaten heeft om de 
nieuwe bewoner een aangepaste, laagdrempelige en persoonsgerichte ontvangst te bieden. Er wordt 
een checklist overlopen met alle voorbereidingen (zie checklist onthaal opvoeders). 

– De bewoners: Zij worden geïnformeerd over de komst van de nieuwe bewoner (zie checklist  
onthaal bewoners) 

– De nieuwe bewoner en zijn/haar context:  Een checklist wordt overlopen met alle  
voorbereidingen zodat de bewoner een goed onthaal ervaart (zie checklist onthaal nieuwe bewoner). 
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4.8. Evaluatie en procesverloop 
Er wordt een evaluatiedocument opgemaakt om naar de tevredenheid te peilen bij de verschillende 
partners (zie evaluatie onthaal van de gebruiker: bevraging ouders, jongere en opvoeders).  
 
We streven hierbij naar een evaluatie binnen de maand. Om de tevredenheid bij de gezinscontext te 
bevragen kunnen de maatschappelijk werker en een betrokken medewerker deze functie waarnemen 
binnen zijn/haar context-gezinsgerichte benadering en kindgerichte, individuele benadering. Het doel is om 
na te gaan of het kind en zijn/haar context een goede integratie waarnemen.  
 
De evaluatieformulieren worden doorgegeven aan de kwaliteitscoördinator en wordt op de evaluatie van 
het onthaalproces meegenomen en mogelijks bijgestuurd. 

 

5. Intake internaat (= reguliere internen) 

5.1. Werkwijze (schematisch) 
Stap Wie Wat/Hoe 

STAP 1 Aanmelding Ouder(s) – wettelijke 
voogd 

Contactpersoon 
Internaat 

 Nagaan of kind in aanmerking komt: 
o Leerling Viertorre? 
o Voldoende plaats in leefgroepen? 
o hulpvraag? 

 Indien de leerling in aanmerking komt info 
verzamelen: 

o Leeftijd 
o Geslacht 
o Type 
o … 

STAP 2 Intakegesprek 
en rondleiding 

Contactpersoon 
Internaat 

 Voorstellen internaat – werking 

 Rondleiding 

 Document intakefiche INT 

 Document 

STAP 3 Bespreking - 
Beslissing 

Ouder(s)- wettelijke 
voogd 

Contactpersoon 
Internaat 

Beheerder  

 Ouders beslissen over inschrijving: ja/neen 

 Contactpersoon internaat/beheerder bespreken en 
beslissen over inschrijving: ja (volgende stap)/ neen 
(ouders – voogd op de hoogte stellen) 

o Afspraak vastleggen ter inschrijving 
o Inschrijvingsbundel eventueel reeds 

bezorgen 
 

STAP 4 Inschrijving Contactpersoon 
Internaat 

 Ouder(s) – wettelijke voogd worden uitgenodigd 
Document inschrijvingsbundel in te vullen – 
ondertekenen. 

STAP 5 Startdag Contactpersoon 
Internaat 

 Contactpersoon internaat coördineert startdag  
o Bezorgt het team correcte pedagogische 

info 
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 Checklist onthaal opvoeders 
overlopen 

o Kinderen uit leefgroep worden 
geïnformeerd over nieuwe bewoner 

o Nieuwe cliënt wordt onthaald  
 Checklist nieuwe bewoner 

overlopen 

STAP 7 Evaluatie Contactpersoon 
Internaat 

 Binnen maximum 30 dagen bezorgt de 
dossierhouder de evaluatiedocumenten. 

o Evaluatie onthaal gebruiker 
o Evaluatie onthaal context 

Eens ingevuld worden deze doorgegeven aan de 
kwaliteitscoördinator ter verwerking 

 
 


