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1. Doel 

De ‘afsluit- en nazorgprocedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten welke 
acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer de zorg voor een kind binnen de voorziening ten 
einde loopt. 

Dit houdt in dat: 

 De zorg wordt afgesloten en alle volgende partijen worden betrokken bij de afsluiting en 
nazorg: 

o Externe professionele partners (SD JRB, OCJ, andere) 
o Groepsgenoten 
o Interne professionele partners (collega’s De Steiger) 
o Kind 
o Ouders (context), voogd… 

 Instaan voor een verantwoorde informatieoverdracht om de continuïteit van de hulp en 
dienstverlening te waarborgen, met respect voor de regels inzake privacy. 

 Inspraak garanderen van gebruikers en medewerkers.  

 De wetgeving m.b.t. minderjarigen, ouders, voogdij en rechterlijke beslissingen daaromtrent 
respecteren.  

 De hulp- en dienstverlening methodisch en planmatig laten verlopen en het dossier alle 
nuttige gegevens voor de hulp -en dienstverlening laten bevatten.  

2. Toepassingsgebied 

 De ‘afsluit- en nazorgprocedure’ moet gekend en toegepast worden door alle medewerkers die 
verantwoordelijkheid dragen op pedagogisch vlak binnen De Steiger. 

3. Termen en definities 

 Afsluiting: met afsluiting bedoelen wij: acties die ondernomen worden wanneer de zorg afloopt 
binnen het IPO, maar het kind nog niet is uitgeschreven. De afsluiting kan op individuele of 
gezamenlijke vraag zijn. Het kan specifiek gaan om een beslissing van de jongere, de ouders, de 
verwijzer (externe diensten) en/of de voorziening. 

 Nazorg: met nazorg bedoelen wij: acties die ondernomen worden wanneer de zorg binnen het IPO 
reeds is afgelopen. 

4. Voorwaarden  

 Het IPO hanteert een stapsgewijze procedure om de afsluiting en nazorg correct te laten verlopen.  

 De diensthoofden zien toe op het correct opvolgen en het juiste verloop van de procedure (zoals 
omschreven) en zijn de eindverantwoordelijken. 

 Aanleidingen voor het mogelijk afsluiten van de begeleiding kunnen o.a. zijn: 
o De doelstellingen van de hulpverlening zijn bereikt.  
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 Zie onder andere IHP, doelstellingen vooropgesteld door strategische partners. 
o De hulpverleningstermijn verstrijkt en zal niet meer verlengd worden. 
o Het hulpverleningsaanbod is niet (meer) passend voor de hulpvragen. 

 Zie modulering van het IPO. 
o Het kind of het gezin staat niet meer open voor begeleiding. De samenwerking wordt 

eenzijdig stopgezet.  
o … 

 
Er mag echter niet uit het oog verloren worden, dat afsluiting voor bepaalde jongeren enkel zal 
goedgekeurd worden na overleg met de externe partners, in het bijzonder jeugdrechtbank of OCJ.  
 

Afsluiting 

Afsluiting door Wanneer? Hoe? 

In overleg tussen cliënt 
en hulpverlening 

De afsluiting kan gepland of niet 
gepland zijn. 

 Doel van de hulpverlening is 
bereikt. 

 Doorverwijzing is mogelijk 
(bijvoorbeeld naar een 
gespecialiseerde voorziening). 

 Na herhaaldelijke negatieve 
evaluaties. 

 De begeleidingstermijn is 
afgelopen of de maximumleeftijd 
is bereikt. 

 Beslissing in onderling overleg. 

 Afronding gebeurt met de cliënt. 

 Afsluiting van de hulpverlening. 

Hulpverlening 

(vanuit het IPO) 

De afsluiting kan gepland of niet 
gepland zijn. 

 Doel van de hulpverlening is 
bereikt. 

 Doorverwijzing is mogelijk 
(bijvoorbeeld naar een 
gespecialiseerde voorziening). 

 Na herhaaldelijke negatieve 
evaluaties. 

 De begeleidingstermijn is 
afgelopen of de maximumleeftijd 
is bereikt. 

 De beslissing wordt genomen tijdens 
intern overleg.  

 Terugkoppeling en bespreking van de  
beslissing naar de cliënt.  

 Afronding gebeurt met de cliënt. 

 Afsluiting van de hulpverlening. 

Strategische partners De afsluiting kan gepland of niet 
gepland zijn. 

 Doel van de hulpverlening is 
bereikt. 

 Doorverwijzing is mogelijk 
(bijvoorbeeld naar een 
gespecialiseerde voorziening). 

 Na herhaaldelijke negatieve 
evaluaties. 

 Na overleg met de strategische 
partner(s), wordt in overleg een 
beslissing genomen.  

 Terugkoppeling naar de cliënt door 
één van de samenwerkingspartners 
(volgens afspraak naargelang van de 
situatie). 

 Afronding gebeurt met de cliënt. 

 Afsluiting van de hulpverlening. 



 

3.3.3.1. Procedure afsluiting en nazorg 
bewaard op 30-03-2017 3 

 De begeleidingstermijn is 
afgelopen of de maximumleeftijd 
is bereikt. 

5. Verwante documenten en hulpmiddelen 

 Evaluatieformulier 
o Kind-Ouders (context) 
o Externe professionele partners 

 Handelingsplan  

 Ontvangstbewijs zakgeld 

 Toestemmingsformulier info doorgave 
o Medische info 
o Pedagogische info 
o Contextuele informatie 

6. Werkwijze  

Stap Wie Wat/Hoe 

STAP 1 

Hulpverlening loopt 
ten einde en start 
procedure 

Maatschappelijk werker 
(dossierhouder kind) 

 Een afspraak maken met de begeleidende 
dienst wie welk nieuws brengt naar 
kind/ouders 

 Een eindoverleg voor kind-ouder(s) (context) 
en de begeleidende dienst(en) 

 De leefgroepsopvoeders worden op de 
hoogte gebracht voor een stand van zaken 

 Communicatie van de beslissing naar het 
kind en de ouder(s). 

STAP 2 

Nieuws brengen kind- 
context 

Maatschappelijk werker 
(de verantwoordelijke 
van het kind) en/of met 
de individuele begeleider 

 Het kind,  de ouder(s) wordt op de hoogte 
gebracht dat de zorg ten einde zal lopen 

 Het kind wordt bevraagd hoe hij/zij 
afscheid wilt nemen van de leefgroep – 
betrokkenen binnen De Steiger 

STAP 3 

Eindoverleg  

Maatschappelijk werker 

Betrokken dienst(en) 

Ouder(s)-context 

 Overleg gezette stappen –traject tijdens 
verblijf binnen De Steiger 

 Ouders (context) vragen 
Toestemmingsformulier doorgave 
informatie te ondertekenen 

o Medische info 
o Pedagogische info Handelingsplan 
o Opname in oud leerlingenbestand 

(Mailchimp) 

 Evaluatieformulier geven aan alle partijen 

 Een afspraak vastleggen voor het ophalen 
persoonlijk materiaal kind 
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STAP 4 

Afscheidsmoment van 
het Kind 

Maatschappelijk werker  

Individueel begeleider 

 Afscheidsmoment (Vraaggericht) 

 Groepsgenoten & collega’s de kans geven 
om afscheid te nemen van de vertrekkende 
groepsgenoot 

STAP 5 

Ophalen persoonlijk 
materiaal 

Maatschappelijk werker 

Zakgeldverantwoordelijke 

 Kind – Ouder (s) (context) komt persoonlijk 
materiaal ophalen onder begeleiding van 
maatschappelijk werker 

 Maatschappelijk werker stuurt eindverslag 
naar de betrokken externe dienst(en) 

 De zakgelden worden afgesloten en 
doorgegeven aan de beheerder - 
hoofdopvoeder 

STAP 6 

Zakgeld doorgave 

Hoofdopvoeder  Na het volledig ontvangen van alle 
zakgelden wordt er contact opgenomen 
met ouders (context) voor de uitbetaling 
hiervan.  

 Ontvangstbewijs zakgeld laten 
ondertekenen 

STAP 7 

Nazorg  

Pedagogisch coördinator 
(Smartschoolbeheerder) 

 Opname van het e-mailadres(sen) in het 
bestand ‘oud-leerlingen’ (Mailchimp) 

 Nieuwsbrief 3 X per jaar naar alle personen 
in dit bestand doorsturen; mogelijke 
terugkomdagen 

o Kerstchalet De Steiger 
o BBQ De Steiger 
o Voetbaltornooi De Steiger 

 Infodoorgave dossierstukken WET OP DE 
PRIVACY respecteren; enkel info doorgave 
mits expliciete en schriftelijke toestemming 

STAP 8 

Dossier archiveren 
en verwijderen 

Pedagogisch coördinator 
(Smartschoolbeheerder) 

 

 Dossier archiveren binnen Smartschool 

 5 jaar na het afsluiten van de zorg wordt 
het dossier vernietigd. 

 

7. Bewaartermijn en archivering 

7.1. Archivering  

Na het doorlopen van de procedure ‘Afsluiting en nazorg’ wordt het dossier gearchiveerd. De 
eindverantwoordelijke staat in voor het coördineren van de archivering van het gebruikersdossier.  

7.2. Bewaartermijn  

Zolang er geen wettelijke bewaartermijn is, zullen we een administratieve bewaartermijn moeten bepalen.  
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De administratieve bewaartermijn voor het gebruikersdossier wordt bepaald op 5 jaar na het afsluiten van 
de zorg.  

De bewaartermijn van het dossier wordt opgenomen in het internaats- en IPO reglement. Opnemen in de 
procedure afsluiting en nazorg: informeren van de gebruiker bij het vertrek dat de info nog gedurende x 
jaar bewaard worden.  

7.3. Bestemming  

Na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn worden de dossiers vernietigd.  

De IPO’s van het GO! vallen onder het toepassingsgebied ‘diensten, instellingen en rechtspersonen van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest’ van het Archiefdecreet van 9 juli 2010 .  

Concreet voor de vernietiging van het dossier betekent dit dat hiervoor, bij ontbreken van een 
goedgekeurde selectielijst, toestemming moet worden gevraagd aan de selectiecommissie Vlaamse 
overheid. Hiervoor wordt een ad-hoc vernietigingsaanvraag ingediend. Het sjabloon en richtlijnen over hoe 
dit moet ingevuld worden is te vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/verklaring-van-
vernietiging   

Aan de hand van de ingevulde gegevens beoordeelt de selectiecommissie de vernietigingsaanvraag en 
verklaart ze zich, binnen een termijn van 10 werkdagen, al dan niet akkoord met de vernietiging.  

Gezien de aard van de gegevens gebeurt vernietiging op zodanige wijze dat de gegevens niet ingekeken 
kunnen worden door onbevoegden. Hier kan een firma worden voor aangesproken worden die een attest 
levert van vertrouwelijke vernietiging.  

Na de vernietiging wordt de verklaring van vernietiging verder ingevuld. De goedgekeurde 
vernietigingsaanvraag en het certificaat van vernietiging worden permanent bewaard.  
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