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Missie 

In een complexe samenleving waar binnen een tendens van vermaatschappelijking van zorg er steeds 

meer accent op de thuiscontext komt te liggen, is een verankerd familieperspectief in de 

samenleving, regelgeving en beleid, op individueel, op netwerk- en op overheidsniveau noodzakelijk.  

Naastbetrokkenen, volwassenen én kinderen hebben nood aan ondersteuning en 

belangenbehartiging om psychisch welzijn en gezondheid te verhogen op belangrijke 

levensdomeinen zoals wonen, werk, justitie, sociaal leven, vrije tijd en onderwijs. 

Door samenwerking met en ondersteuning van de familieorganisaties en aan de hand van 

(wetenschappelijk) onderbouwde kennis en goede praktijken stimuleert het Familieplatform familie, 

familieorganisaties, overheid, zorgvertrekkers en zorgorganisaties om de familiereflex te maken en 

context een waardige plaats te geven binnen de trialoog. 
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Visie 

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet 

slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken." Om gezondheid na te streven 

zowel bij cliënten als bij familieleden moet er samen met de overheid ingezet worden op 

verschillende levensdomeinen en op verschillende niveaus om de context, de familie te versterken.  

Het Familieplatform draagt bij tot een cultuur waarbij het opnemen van zorg voor familieleden in 

onze samenleving meer op de voorgrond komt te staan en families ondersteund worden in hun rol 

als naastbetrokkene. Het Familieplatform verruimt de opgedane kennis en methodieken binnen de 

geestelijke gezondheid naar andere sectoren om ook daar het welzijn van naastbetrokkenen meer op 

de voorgrond te plaatsen 

We doen dit door in te zetten op de hierop volgende domeinen. 

 

Familiereflex en trialoog 

Een gezondheidszorg mét familiebeleid waar naastbetrokkenen geïnformeerd worden en 

samenwerking tussen 3 actoren (cliënt, Familie, hulpverlener) vanzelfsprekend is, moet de komende 

jaren gerealiseerd worden. We vertrekken hierbij vanuit de regie van de cliënt waarbij de zorg 

maximaal wordt afgestemd op de behoeften van de zorggebruiker binnen zijn context. 

Als Familieplatform versterken we, in samenwerking met de familieorganisaties, naastbetrokkenen in 

hun unieke positie ten aanzien van cliënten en hulpverleners en zetten in op het scheppen van een 

kader waarbinnen de mogelijke betrokkenheid van de verschillende actoren duidelijk is. 

Zorgorganisatie worden geïnformeerd over, gestimuleerd tot en geassisteerd met de implementatie 

van een gedragen familiebeleid bij de zorgverstrekkers. 

 

Familieorganisaties samenbrengen en versterken 

Familieorganisaties zijn ontstaan vanuit een nood om verbinding en steun te brengen tussen 

lotgenoten.  Het is echter niet evident om met beperkte middelen en managementmogelijkheden 

het hoofd boven water te houden.  

Het Familieplatform verenigt familieorganisaties door uitwisseling en kennisdeling mogelijk te 

maken.  Het inventariseert, ondersteunt en begeleidt opleidings-, structurele of inhoudelijke noden 

en vervult een brugfunctie naar de overheid. 

 

Bijzondere aandacht voor het kind 

Minderjarigen en jongvolwassenen zijn een bijzondere doelgroep waarbij de familie een heel 

bijzondere rol speelt.  Binnen GGZ-wereld zijn er heel wat thema’s die een genuanceerde visie op 

betrokkenheid, beroepsgeheim, en  beslissingsbekwaamheid vragen.  Als Familieplatform willen we 

deze visies mee vorm geven in dialoog met minderjarigen, hun familie en de hulpverlening. 
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Daarnaast zet het Familieplatform GG in op preventie van het ontwikkelen van eigen geestelijke 

gezondheidsproblemen en het ondersteunen en versterken van de veerkracht bij kinderen van 

ouders met psychische- of afhankelijkheidsproblematiek (=KOPP/ KOAP).  

Door het organiseren van methodieken, opleiding en coaching op verschillende zorgdomeinen en het 

verkennen van mogelijke hiaten binnen de gezondheidszorg, willen we streven naar een optimaal en 

laagdrempelig zorgaanbod voor alle kinderen van ouders met kwetsbare (geestelijke) gezondheid. 

 

Uitbouw inzet familie-ervaringsdeskundigheid /ervaringswerkers/ vrijwilligers 

Er is een groeiende vraag naar het inzetten van familie-ervaringsdeskundigen en vrijwilligers en een 

kader of regelgeving hieromtrent moet nog worden uitgewerkt. 

Het Familieplatform bouwt in overleg met de overheid, en in samenwerking met familieorganisaties 

een duidelijk kader uit aangaande de inzet van familie-ervaringsdeskundigen / ervaringswerkers/ 

vrijwilligers zowel op macro-, meso- als microniveau.  Het Familieplatform werkt een kader uit met 

opleidingsmogelijkheden en (juridische) statuten die de inzet van familie-ervaringsdeskundigheid 

mogelijk maken in gezondheidsorganisaties. 

 

Beleidsbeïnvloeding en kwaliteitsbewaking 

Door een algemene monitoring op diverse gebieden kunnen noden en hiaten van families in de 

brede gezondheids- en welzijnszorg worden vastgesteld, aangekaart en aangepakt.   

Overheden en beleidsinstanties volgen de noden, knelpunten en aanbevelingen die het 

Familieplatform aanreikt vanuit de families, familieorganisaties en zorginstanties.   

Het Familieplatform ondersteunt mee de ontwikkeling van kwaliteitsbevraging en implementatie 

zowel op Vlaams niveau als op netwerkniveau.  

 

Om deze visie op onderbouwde manier vorm te kunnen geven in de komende beleidsperiode is een 

gefundeerde structurele ondersteuning naar het Familieplatform en de familieorganisaties 

noodzakelijk.  

In de uitwerking van de verschillende doelstellingen is het van belang dat er volop wordt ingezet op 

de samenwerking met verschillende organisaties op verschillende niveaus om het beleid rond familie 

en context te versterken.  We denken hierbij aan Vlaams Patiëntenplatform, Vlaams Expertisepunt 

Mantelzorg, Trefpunt Zelfhulp, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke gezondheid.  
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Strategische doelstelling 1   

Het Familieplatform Geestelijke gezondheid zet in op maatschappelijke bekendmaking en 

beïnvloeding, beleidsbeïnvloeding en kwaliteitsbewaking.  

OD 1: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid gaat, in dialoog met de familieorganisaties, 

noodzakelijke behoeften en knelpunten van familie en naaste omgeving aanbrengen bij de overheid. 

JAP 2021.1101: het Familieplatform Geestelijke gezondheid organiseert zowel online als op 

locatie, 4x een focus- en reflectiegroep waaraan familie en familieorganisaties kunnen 

deelnemen.  

JAP 2021.1102: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid overlegt snel en eenvoudig 

thematisch (van op afstand, bv door middel van digitale bevraging) met haar lidorganisaties 

over beleidsthema’s.  

JAP 2021.1103: interactie met / toegankelijkheid van Familieplatform GG bevorderen  

 Evaluatie en update bereikbaarheid: mail/ telefoon 

 Outreachend bevragen bv via sociale media 

 Inzetten op innemen standpunten rond bepaalde thema’s 

 
OD 2  Het Familieplatform Geestelijke gezondheid ondersteunt de ontwikkeling van methodieken en 

indicatoren die het thema gezin / context een plaats geven binnen een professionele 

kwaliteitstoetsing met het doel handhaven en verbeteren van kwaliteitsnormering. 

JAP 2021.1201: Vip²: Familieplatform Geestelijke Gezondheid neemt actief deel aan de 

overlegmomenten. 

JAP 2021.1202: Familieplatform Geestelijke Gezondheid ondersteunt de terugkoppeling van 

de resultaten van de meting (najaar 2020) van de indicator “Aanwezigheid familiebeleid”.  

JAP 2021.1203: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid ontwikkelt samen met een (nog 

samen te stellen) ontwikkelingsgroep de procesindicator: KOPP-beleid in een organisatie.  

Inhoudelijke gebaseerd op ontwikkeling kwaliteitslabel kindreflex. 

JAP 2021.1204: Verdere opvolging proces implementatie van de ontwikkelde ‘Kindreflex’ en 

verkent uitbreiding naar ander sectoren.  

JAP 2021.1205: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid ondersteunt de implementatie 

van de multidisciplinaire richtlijn ‘betrekken van de context in de GGZ’: 

 Het FP neemt actief deel aan de overlegmomenten 

 Het FP geeft inhoudelijke/ feedback op tussentijdse documenten. 

 Het FP geeft vorming en opleiding bij de uitrol/ implementatiefase van de 

MDR ‘Betrekken van de context in de GGZ’ 

JAP 2021.1206: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid ondersteunt de ontwikkeling van 

een alternatief kwaliteitskader, ism PC Sint-Hiëronymus, Groep Emmaüs, waarbij kwaliteit 

vorm krijgt vanuit de stem van cliënt en familie. (deelname overlegmomenten, 

procesbewaking) 
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JAP 2021.1207: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg plant een nieuw overleg 

met NIAZ/ JCI : ter opvolging en bij voorkeur uitbreiding van de rol van  familie/ 

familiebetrokkenheid in een accrediteringsproces. 

JAP 2020.1208: Het Familieplatform communiceert actief rond inzet op kwaliteitstoetsing, bv 

op website, sociale media, enz. 

 

OD 3: Als Familieplatform Geestelijke gezondheid versterken we families door jaarlijks in te zetten op 

één van volgende (meerdere) domeinen die raken aan geestelijke gezondheidszorg zoals wonen, 

werk, justitie, onderwijs, sport, vrije tijd… 

Justitie 

JAP 2021.1301: Opvolging bevraging familie van geïnterneerden Ism netwerken internering,  

Ugent (Sara Rowaert) en Similes: als voedingsbodem voor de uitwerking van een breed online 

infokanaal voor familie van geïnterneerden/ gedetineerden. 

JAP 2021.1302: Organiseren van een (online) studiedag ‘familiebetrokkenheid in forensische 

setting.’  

JAP 2021.1303: Het Familieplatform ondersteunt Similes en evalueert de uitbouw van 

lotgenotencontact voor familie van mensen met juridisch statuut in verschillende regio’s. 

JAP 2021.1304: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid ondersteunt mee de uitwerking 

binnen het  project ‘Supporting Family members of mentally Ill-offenders” dmv het  

organiseren van een gesprekgroep voor familie in Antwerpen. (organiseren gespreksgroep, 

opaak draaiboek, opmaak train de trainer module). 

JAP 2021.1305: Opvolgen werkgroep: referentiekader forensische geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

Wonen 

JAP 2021.1306: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid ondersteunt Zitstil in de 

organisatie van een infomoment rond klaverbladfinanciering in de geestelijke 

gezondheidszorg. 

JAP 2021.1307 : Het Familieplatform Geestelijke gezondheid evalueert het project van Similes 

rond de mogelijkheden tot respite care/ opvangmogelijkheden als tijdelijke ondersteuning van 

familie en maakt de resultaten bekend voor het grote publiek. 

 

Onderwijs: 

JAP 2021.1308: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid organiseert een online leertraject 

voor leerkrachten en hulpverleners  rond Boek Brenda Froyen “Pssst!” ism verschillende 

experts uit het werkveld.. 
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OD 4:  Het Familieplatform Geestelijke gezondheid is een referentie voor organisaties en overheden 

als kader voor familiebeleid in de zorg. Het Familieplatform bundelt ervaringsgerichte en evidence-

based deskundigheid  vanuit familieorganisatie/ opleiding/ onderzoek en wetenschap omtrent de rol 

en betrokkenheid van familie en naaste omgeving in de (organisatie van de) zorg .   

JAP 2021.1401: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid neemt actief deel aan 

beleidsoverleg (zowel Vlaams als Federaal) 

 Technische werkgroep ouderen 

o Algemene werkgroep 

o Subwerkgroep: empowerment en participatie 

 Richtlijnwerkgroep vervolgstudie afzonderen en fixeren 

 Deelname Stuurgroep, AV en subwerkgroep Statengeneraal: 

o Transitiezorg 

o Wachtlijsten 

 Innovatieve praktijken in ombudsfuncties 

 Expertengroep referentiekader forensische GGZ 

 Sectoriaal adviescomité 

 Het Familieplatform neemt deel aan het ontwikkelen van een referentiekader 

‘Continuïteit van zorg’  

JAP 2021.1402: Organiseren Online Congresdag rond familiebeleid (nov 2021). 

JAP 2021.1403: Organiseren methodiekenworkshops KOPP-KOAP (voorjaar 2021, zie ook 

verder). 

 

OD 5:  Als verbinding tussen overheid, familieorganisaties, zorgorganisaties en burgers zet het 

Familieplatform Geestelijke gezondheid in op dynamische communicatie over familie en ggz 

JAP 2021.1501: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid evalueert eigen website en past  

inhoudelijk en vormelijk aan . 

JAP 2021.1502: Als volgende stap in de implementatie van het communicatieproject 

ontwikkelt Familieplatform een nieuwe look and feel (huisstijl) ism een marketingbureau voor 

zijn organisatie en trekt deze door in al zijn communicatieproducten. 

JAP 2021.1503: Evaluatie en interpretatie van feedback van de bevraging rond communicatie 

bij zorgorganisaties en lidorganisaties.  Voorzien van gepaste terugkoppeling aan deelnemers 

via verschillende communicatiekanalen.  

JAP 2021.1504: online beschikbaar stellen van de brochure “Voor Familie in de GGZ. Samen 

zorgen we beter.” En “Wat Nu?” brochures. 
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OD 6:Het Familieplatform Geestelijke gezondheid zet in op verhoogde samenwerking met belendende 

organisaties (VPP, Vlaams expertisepunt mantelzorg, Trefpunt Zelfhulp,….) 

JAP 2021.1601: Het Familieplatform GG gaat in gesprek met oa Vlaams mantelzorgplatform 

om een inhoudelijke samenwerking uit te bouwen. 

JAP 2021.1602: opstart / verderzetten systematisch overleg met organisaties waarvan de 

werking nauw aansluit bij de werking van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. 

 2 jaarlijks overleg met VPP rond algemene samenwerking 

 Adhoc overleg VPP bij inhoudelijke afstemmingsnoden 

 Organiseren systematisch overleg met Het Overlegplatform Geestelijke gezondheid 

 Organiseren systematisch overleg met Het Steunpunt Geestelijke gezondheid 

 Organiseren verkennend overleg met Vivel 

 Organiseren overleg Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie (VLESP) 

 Organiseren overleg Zorgnet Icuro 

 Afstemmen Agentschap Opgroeien (KOPP) 

 Afstemmen werking Cliëntenforum 

 

JAP 2021.1603: het Familieplatform Geestelijke Gezondheid neemt actief deel aan 

activiteiten/ studiedagen/ overlegmomenten georganiseerd door vernoemde organisaties. 

 

OD 7: Het Familieplatform zet in op het organiseren en verzorgen van lezingen/ workshops/ 

opleidingen binnen het thema familie/familiebeleid/ familiebetrokkenheid/ KOPP. 

JAP 2021.1701: Inzetten op het organiseren en verzorgen van lezingen/ workshops/ 

opleidingen. 

JAP 2021. 1702: opmaak online leerplatform, toegankelijk voor familie- en zorgorganisaties. 

JAP 2021: 1703 uitbreiding online-aanbod workshops/lezingen.  

 

OD 8:Het Familieplatform Geestelijke gezondheid zet in op kwaliteitsvol, wetenschappelijk 

onderbouwd aanbod zowel inhoudelijk als structureel (professionele medewerkers) 

JAP 2021.1801: Actualiseren en opvolgen nieuwe onderzoeksresultaten en ontwikkelingen die 

betrekking hebben op de brede werking van Familieplatform Geestelijke Gezondheid en het 

volgen van relevante studiedagen/congres. 

JAP 2021.1802 : Interne kennisuitwisseling met werknemers van Familieplatform Geestelijke 

Gezondheid ondersteunen, formaliseren en faciliteren. 

JAP 2021.1803 : Delen van kennis en informatie rond specifieke vragen en thema’s aan 

familieorganisaties. 

JAP 2021.1804: Delen van kennis met brede publiek (oa via website, LinkedIn) onder de vorm 

van korte artikels, blogposts, factsheets of infographics (2x per jaar) en deze info beschikbaar 

en toegankelijk houden op onze website, kennisdatabank. 



 
 

 
10 

JAP 2021.1805: Thema familie actueel houden door middel van publicatie in wetenschappelijk 

tijdschrift  

JAP 2021.1806: Verder uitbouwen en actualisering van een expertennetwerk (met partners 

vanuit academische instellingen, expertisecentra, Trimbos, …) 

JAP 2021.1807: Ondersteuning/samenwerking bij onderzoeksvragen van familieorganisatie. 

JAP 2021.1808: Ondersteuning/samenwerking bij onderzoeksvragen van studenten. 

JAP 2021.1809: Praktijkonderzoek rond de effectiviteit van veerkrachtondersteuning bij KOPP. 

JAP 2021.1810: Praktijkonderzoek rond inzet van familie-ervaringsdeskundigen in de GGZ. 

JAP 2021.1811: Begeleiden Masterproeven en Bachelorproeven: 

I. Familievertrouwenspersoon in de GGZ (2 masterstudenten orthopedagogie Ugent, 

ism Sara Rowaert) 

II. Partners van personen met een psychische kwetsbaarheid (1 masterstudent 

orthopedagogie Ugent, ism Sara Rowaert) 

III. Ondersteuningsnoden bij families in kaart brengen (1 masterstudent psychologie 

VUB, ism Eva Dierckx) 

IV. Noden van volwassen KOPP (bacherlorstudenten Thomas More, ism Anke Stuer-

Jespers) 

V. Suicideproject (odyssee) 
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Strategische doelstelling 2  

Het Familieplatform Geestelijke gezondheid versterkt de familieorganisaties en hun leden.  

 

OD1: Familieorganisaties versterken en ondersteunen door het uitbouwen van samenwerking en 

kennisdeling en door in te zetten op bekendmaking van familieorganisaties en hun good practices. 

JAP 2021.2101: outreachen naar nieuwe organisatie om zich voor te stellen aan en lid te 

worden van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid.  Aanvragen lidmaatschap 

toegankelijker en duidelijker maken op website. 

JAP 2021.2102  formaliseren lidmaatschap van leden Familieplatform dmv opmaak 

overeenkomst, uitwerken stappenplan lidmaatschap, formaliseren kandidaturen algemene 

vergadering of raad van bestuur. 

JAP 2021.2103: Continue update lijst van alle familieorganisaties op onze website/ in onze 

publicaties en bekendmaking nieuwe leden familieplatform. 

JAP 2021.2104: activiteiten van familieorganisaties opvolgen en delen op sociale media. 

JAP 2021.2105: Opmaak specifiek opleidingsaanbod ter bekendmaking van 

Familieorganisaties voor algemene zorgorganisaties/ scholen/ huisartsen/….. 

JAP 2021.2106: bij rechtstreekse vragen van familieleden/ naasten steeds actief 

doorverwijzen naar familieorganisaties/ lotgenotencontacten. 

JAP 2021.2107: Het Familieplatform geestelijke gezondheid brengt in kaart welk 

lotgenotencontact er mogelijk is voor familieleden van personen met een problematiek rond 

seksualiteit, bv HIV/ SOA. (stageopdracht). 

 

OD 2: Het inventariseren van  knelpunten, hindernissen, opleidingsnoden en structurele noden bij de 

familieorganisaties 

JAP 2021.2201: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid verkent samen met de 

lidorganisaties een strategie om het nijpend tekort aan vrijwilligers in lidorganisaties aan te 

pakken. 

JAP 2021.2202: jaarlijks verkennen opleidingsnoden+ 3x per jaar aanbieden van aangepaste 

opleiding. Opleidingen 2021:  

 Omgaan met beroepsgeheim als familie-organisatie 

 Omgaan met sociale media 

 Ontwikkeling en beheer van webinars 

JAP 2021.2203: De coördinator van het Familieplatform Geestelijke gezondheidszorg overlegt 

systematisch met beleidsmedewerkers van lidorganisaties van Familieplatform. 
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OD 3: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid voorziet in specifieke know-how onder de vorm van 

expertise die geraadpleegd of ingeschakeld kan worden door familieorganisaties: juridisch, 

communicatie, governance, HR, ethisch…. 

JAP 2021.2301: opmaak digitaal platform voor lidorganisaties van het Familieplatform op de 

website. 

JAP 2021.2302: 2x per jaar publiceren van artikel omtrent juridische aspecten, als antwoord 

op vragen van familie/ Familie-organisaties ism Christophe Lemmens (advocatenkantoor 

Dewallens en partners) 

JAP 2021.2303: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid verkent welke boekhoudkundige 

vereenvoudigingen mogelijk zijn voor kleinere familieorganisaties. 

JAP 2021.2304: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid ontwikkelt een aantal webinars 

rond specifieke onderwerpen bijvoorbeeld: 

 Van FV naar VZW 

 VWZ: juridisch, boekhoudkundig en fiscaal 

 VZW: vrijwilligers en sociale aspecten 

 Rechten van familie bij gedwongen opname 

 …. (te bespreken met familie-organisaties) 

 

OD 4: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid faciliteert nieuwe initiatieven en methodieken die 

worden aangebracht en uitgewerkt door familieorganisatie. 

JAP 2021.2401:Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid evalueert de projecten van de 

lidorganisaties, deelt de resultaten met andere organisaties en verkent bestendiging op lange 

termijn. 

JAP 2021.2402: Familieorganisaties kunnen nieuwe projecten/ initiatieven komen voorstellen 

op teamoverleg. 

JAP 2021.2403: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid brengt familie-organisaties 

samen voor de uitwerking van hun projecten (kruisbestuiving). 

JAP 2021.2404 : Familieplatform ondersteunt Similes in de ontwikkeling van een projectplan 

waarbij op verschillende locaties in Vlaanderen initiatieven tot communitybuilding van FED 

worden opgezet. 

JAP 2021.2405: Familieplatform bouwt haar website uit met een specifiek luik voor partners. 

Dit luik moet zoekende mensen zoveel mogelijk doorsturen naar de familieorganisaties. 

Realisatie en evaluatie van de webpagina’s. 

 

OD 5 : het Familieplatform Geestelijke Gezondheid werkt het concept ‘Familiebuddy in de GGZ’ uit 

dmv een proefproject toegepast door lidorganisaties. 

JAP 2021.2501 :overkoepelend opvolgen van project,  opvolgen van en beschikbaar zijn voor 

deelnemende organisaties aan proefproject.  
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JAP 2021.2502 : aanbieden 2 opleidingsdagen voor startende familiebuddy’s op 2 en 4 

februari. 

JAP 2021.2503: aanbieden van overkoepelende intervisie aan startende familiebuddy’s , juni 

2021 

 JAP 2021.2504: tussentijdse evaluatie en bevraging buddy’s en deelnemers eind juni 2021 

 JAP 2021.2505: evaluatie eind 2021 + bespreking verlenging proeftraject in 2022. 

 

OD 6: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid stelt kennis ten dienste van meerdere organisaties, 

ook binnen minder specifieke GGz-domeinen 

JAP 2021.2601: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid zet in op bekendmaking van  

eigen en lidorganisaties bij huisartsen. 

Opzetten communicatiestrategie rond bekendmaking Familie-organisaties naar 

huisartsen. (project communicatie 2019-2020) 

 

JAP 2021.2602: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid zet in op bekendmaking van 

eigen werking en werking lidorganisaties bij algemene ziekenhuizen 

 

JAP 2021.2603: uitbreiden Algemene vergadering en Raad van bestuur 

 

 

  



 
 

 
14 

 

Strategische doelstelling 3  

Het Familieplatform Geestelijke gezondheid schept een kader van waaruit zorgorganisaties en hun 

netwerken een familiebetrokken zorg voor volwassenen en kinderen realiseren en uitdragen.  

OD1 Het Familieplatform Geestelijke gezondheid verzamelt vanuit  familieorganisaties, 

zorgorganisaties, opleidingsinstituten en wetenschappelijk onderzoek, good practices, methodieken 

en materialen die zorgorganisaties of netwerken ondersteunen in het uitwerken van een 

familiebeleid.  

JAP 2021.3101: Het Familieplatform geestelijke gezondheid voorziet een digitaal, 

raadpleegbaar platform rond familiebeleid voor GGZ organisaties op haar website. 

 

JAP 2021.3102: het Familieplatform Geestelijke gezondheid werkt samen met kandidaat GGZ 

organisaties en familieorganisaties een raamkader uit : “familie betrekken in crisiszorg”. 

 

JAP 2021.3103:  het Familieplatform maakt een raamkader ‘ontwikkeling visietekst in een 

zorgorganisatie’ op en biedt deze aan aan GGZ-organisaties. 

 

JAP 2021.3104 : bekendmaking en verspreiding opgemaakt kader ‘welkomstbrochure voor 

familie’. 

 

JAP 2021.3105:  Familieplatform ontwikkelt samen met Similes een website waar good 

practices van verschillende GGZ-organisaties verzameld worden. 

 

OD2 Het Familieplatform Geestelijke gezondheidszorg sensibiliseert zorgorganisaties en netwerken 

omtrent het belang van familieparticipatie en een gedragen familiebeleid en zet in op 

procesbegeleiding vanuit een familiebetrokken standpunt op maat in professionele organisatie. 

JAP 2021.3201: het Familieplatform GG organiseert ism met Similes minstens 2x per jaar 

structureel overleg met vertegenwoordigers van VVP (Vlaamse vereniging van psychiaters) en 

VVKP (Vlaamse vereniging van kinderpsychiaters) 

JAP 2021.3202: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid brengt ambulante hulpverleners, 

bv psychologen bij elkaar dmv het organiseren van een (online) inhoudelijke infosessie. 

JAP 2021.3203: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid plant verkennend gesprek met 

Domus Medica ter opmaak van een aantal gerichte doelstellingen omtrent betrekken van 

familie in een huisartsenpraktijk. 

JAP 2021.3204: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid  voorziet in een aangepast 

opleidingsaanbod : “Opstart familiebeleid in een (ambulante ) GGZ-voorziening.” 

JAP 2021.3205: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid coacht residentiële 

zorginstellingen, PAAZ en mobiele teams.  

JAP 2021.3206: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid coacht bijzondere woonvormen 

(PVT/ BW). 

JAP 2021.3207 : Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid integreert KOPP/ KOAP- beleid 

en algemeen familiebeleid in 1 opleidingsvorm (basisopleiding). 
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JAP 2021.3208: Het Familieplatform maakt zowel intern als extern zichtbaar welke 

zorgorganisaties deelnemen aan projecten van Familieplatform. 

 

OD3 Zorgorganisaties kunnen bij het Familieplatform Geestelijke gezondheid terecht voor screening 

en implementatie van kwaliteitscriteria met betrekking tot familievriendelijke zorg.  

JAP 2021.3301: Eindevaluatie familietevredenheidsmeting in PZ (versie 1- FTM 1.0) in PZ, 

opmaak eindrapport. 

JAP 2021.3302: Terugkoppeling resultaten proeftraject PVT: dataverwerking, terugkoppeling 

per organisatie, coaching, brede evaluatie. 

JAP 2021.3303 : Eindevaluatie Familietevredenheidsmeting in PVT (versie 1-FTM 1.0), opmaak 

eindrapport. 

JAP 2021.3304: Verdere verfijning familietevredenheidsmeting (FTM 2.0) met het oog op het 

optimaliseren van de psychometrische eigenschappen en het introduceren van items waarin 

ook de betrokkenheid van en aandacht voor kinderen bevraagd wordt. 

JAP 2021.3305: Afname FTM in PZ, PVT op vraag van organisaties. 

JAP 2021.3306: Onderzoek kwaliteit FTM 2.0 in PZ (implementatie per organisatie – 

dataverzameling – dataverwerking – terugkoppeling per organisatie + coaching) 

JAP 2021.3307: Proeftraject FTM 2.0 Mobiele Teams (implementatie per organisatie – 

dataverzameling – dataverwerking – terugkoppeling per organisatie + coaching -  brede 

evaluatie). 

JAP 2021.3308 :Opstart ontwikkeling FTM 2.0 Beschut Wonen (evalueren toepasbaarheid 

familietevredenheidsmeting en bijsturing - implementatie per organisatie – dataverzameling) 

JAP 2021.3309: opstart verkenning ontwikkeling FTM 2.0 ambulante setting ( opstellen 

werkgroep, opmaak stappenplan, verkennen literatuur, evaluatie bestaande vragenlijsten en 

FTM). 

JAP 2021.3310: Organiseren overlegplatform good practices (FTM.Vooruit!) aan deelnemers 

tevredenheidsmeting (2xper jaar). 

 

JAP 2021.3311 : Opmaken Factsheet met informatie rond algemene trends in 

familietevredenheid ( 1x per jaar) 
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OD 4: Binnen de zorgsector is er een vraag naar de ontwikkeling van de functie 

Familievertrouwenspersoon.  Het Familieplatform Geestelijke gezondheid geeft deze functie vorm en 

verkent een ruimere inzetbaarheid in Vlaanderen. 

JAP 2021.3401: Verderzetten proefproject Familievertrouwenspersoon in 4 centra: (invulling 

functie, tussentijdse terugkoppeling, evaluaties werking) 

 PC Sint-Hiëronymus (Sint-Niklaas) 

 PC Bethaniënhuis (Zoersel) 

 Alexianen Zorggroep Tienen 

 Multiversum (Antwerpen) 

JAP 2021.3402 : Opstart evaluatie-onderzoek rond ontwikkeling en implementatie functie 

familievertrouwenspersoon. 

JAP 2021.3403: ondersteuning masterproef (2x) rond ontwikkeling en implementatie functie 

familievertrouwenspersoon (Ugent). 

JAP 2021.3404: Familieplatform Geestelijke gezondheid voorziet 2- maandelijks (individueel) 

intervisiemoment voor gestarte Familievertrouwenspersonen. 

 

OD 5: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid zorgt ervoor dat onderwijsinstanties het 

familieperspectief een plaats geven binnen de leertrajecten in de GGZ. 

 

JAP 2021.3501 :Het Familieplatform Geestelijke gezondheid overlegt met IPSIG 

(interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg) op welke manier er in de toekomst 

kan worden samengewerkt omtrent thema familie. 

JAP 2021.3502: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid zet in op het geven van 

workshops/ lezingen in leertrajecten GGZ. 

JAP 2021.3503: Familieplatform neemt contact op met verschillende onderwijsinstellingen die 

zorgopleidingen voorzien om Familiebeleid en KOPP standaard in de opleiding op te nemen. 

JAP 2021.3504: begeleiden eindstage 3dejaarsstudent Thomas More Antwerpen. 

JAP 2021.3505: begeleiden 2 masterstudenten  ortopedagogie Ugent: 

“Familievertrouwenspersoon in de GGZ”. 
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Strategische doelstelling 4:  

KOPP / KOAP verankeren binnen een algemeen familiebeleid 

 

OD 1: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid als verbindende, overkoepelende factor, 

ondersteunt en integreert de verschillende KOPP-initiatieven.  

JAP 2021.4101: vinger aan de pols houden in elke Vlaamse provincie en Brussel: structureel 

overleg met netwerken GGZ kinderen en jongeren. Delen van goede praktijken, inhoudelijke 

samenwerking (bv. Indicator KOPP )  

Deelname aan werkgroepen en intervisiegroepen in de verschillende Vlaamse provincies. 

JAP 2021.4102: actualiseren en implementeren van de train de trainer module om o.a. 

KO(A)PP - referentiepersonen te ondersteunen bij het bieden van interne en externe vorming. 

Zodat er continuïteit blijft in het KOPP/KOAP verhaal.  

JAP 2021.4103: het thema KOPP/KOAP actueel en toegankelijk houden via nieuwsbrief, 

website, Facebook, LinkedIn, Kennisplein, publicatie in een tijdschrift bv tijdschrift voor 

klinische psychologie, ed.  

JAP 2021.4104: Familieplatform Geestelijke gezondheidszorg blijft bereikbaar voor ouders, 

grootouders, hulpverleners op zoek naar informatie en (lees)materiaal over  en voor 

KOPP/KOAP.  

JAP2021.4105: verder verkenning samenwerking met Trimbosinstituut: uitwisseling van 

materiaal en verkennen of gemeenschappelijke projecten kunnen opgestart worden. 

 

OD 2: Ook op het niveau van het kind zet het Familieplatform Geestelijke gezondheid in op 

beleidsbeïnvloeding en kwaliteitsbewaking, zowel als signaal- en brugfunctie als de opvolging van 

kwaliteitstoetsing. 

JAP 2021.4201: i.k.v. vroegdetecie en preventie: doorlopende betrokkenheid en deelname  

aan stuurgroep  ‘Kindreflex’. Uitwerking Kindreflex binnen algemene ziekenhuizen en CAW. 

Verdieping in vorming, website, ed. huidige Kindreflex binnen de GGZ.  

 

JAP 2021.4202: Opvolgen projectaanvraag bij Vlaamse Overheid i.s.m. Odysee Hogeschool en 

Zorg voor Suïcidepogers over ondersteunende tool ‘Ontwikkeling van een ondersteunende 

tool op basis van onderzoek naar de noden en ervaringen van kinderen en brussen van 

iemand die aan zelfmoord denkt.’ 

Het project zal lopen over een periode van 30 maanden. Partners zijn Odysee Kenniscentrum 

Gezinswetenschappen, VLESP (Zorg voor Suïcidepogers), de Ambrassade en Tine Moyson. 

 

JAP 2021.4203: Aanleveren van inhoud opleidingen KOPP/KOAP bij implementatieproces 

Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Context 

 

JAP 2021.4204: het Familieplatform Geestelijke gezondheid ontwikkelt mee een 

procesindicator specifiek over KOPP/KOAP. i.s.m. de netwerken GGZ kinderen en jongeren als 

expertgroep.  



 
 

 
18 

 

JAP 2021.4205  : inhoudelijk ondersteunen van intern wetenschappelijk onderzoek rond 

effectiviteit van veerkrachthelpers. 

 

JAP 2021.4206: inhoudelijk input bij update familietevredenheidsmeting: integratie vragen 

rond kinderen / KOPP in FTM . 

 

JAP 2021.4207: Ondersteuning/samenwerking bij vragen van studenten (en anderen) ivm 

KOPP/KOAP, bachelorproeven, etc. 

 

JAP 2021.4208: verkennen hoe we stem van het kind meer kunnen meenemen in 

beleidsadvies. Exploreren samenwerking met Cachet. 

 

OD 3: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid staat in voor het verspreiden en implementeren 

van informatie over vorming, train de trainer, coaching, supervisie, website, e-learning, …Alle info 

omtrent KOPP is gecentraliseerd en gemakkelijk raadpleegbaar.   

JAP 2021.4301 : up-to-date houden overzicht KOPP-groepen op de website van het 

Familieplatform + vlotter toegankelijk maken. 

JAP 2021.4302: Doorlopende actie: update KOPP/KOAP expertenlijst/ databank: Expertenlijst 

opmaken (evt ook KOPP-referentiepersonen) niet alleen om beroep op hen te doen, maar ook 

naar hen toe levendig houden, up to date houden als er nieuwe info is ivm KOPP, opleidingen, 

info delen. 

JAP 2021.4303: Uitwerken en lanceren vernieuwde KOPP - werkmap: integratie van expertise 

(professioneel en ervaringsdeskundig). 

JAP 2021.4304: Uitwerken en toevoegen bijlages aan KOPP - werkmap: KOAP , na suïcide, … 

JAP 2021.4305: Op Weg met Kriebelkoffer: evaluatie eerste verkoop en verspreiding.  

Planning verder aanpak en verspreiding. 

JAP 2021.4306: Website uitbreiden met online aanbod: KOPP/KOAP digitaal (en up to date 

houden)en uitwerken e-learningmateriaal. 

JAP 2021.4307 : KOPP/KOAP materiaal updaten naar/ integreren in algemene stijl 

Familieplatform (uitwerking communicatieplan) 

JAP 2021.4308: Geven van vormingen over KOPP/KOAP. 

JAP 2021.4309: coaching zorgorganisaties rond aandacht voor het kind in de werking en 

implementatie gedragen KOPP-beleid in een organisatie. 

JAP 2021.4310: aanbieden methodiekenworkshops online: 

https://familieplatform.be/vorming/ 

JAP 2021.4311: reflectiegroep KOPP-beleid: evaluatie werking 2020, opmaak draaiboek en 

update gids KOPP-beleid 

JAP 2021.4312: Uitwerken ondersteunend materiaal/aanbod voor (jong)volwassen 

KOPP/KOAP. Podcast voor jongvolwassenen, vertalen veerkrachthelpers naar volwassenen. 
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Detecteren van noden van (jong)volwassen KOPP/KOAP i.s.m. project Koppeling vzw. (zie 

bijlage) 

 

JAP 2021.4313: actief betrekken van ervaringsdeskundigen en experten uit train de trainer in 

vormingen over KOPP/KOAP.  

 

OD 4: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid zet in op het toegankelijk maken van KOPP-zorg 

voor zoveel mogelijk KOPP-kinderen, door in te zetten op brede sensibilisering enerzijds en op 

stimuleren en bekendmaken van het KOPP-aanbod anderzijds. 

JAP 2021.4401: mogelijkheden exploreren naar uitbreiden aanbod lotgenotencontact KOPP/ 

KOAP in Vlaanderen. 

JAP 2021.4402: lancering korte nieuwsflitsen over KOPP/KOAP via sociale media en media 

naar brede publiek , bv Klasse, Gezinsbond,.. Bv. quotes, tips, gesprekstips,.. 

JAP 2021.4403: verkennen samenwerking Steunpunt ivm breed sensibiliseren KOPP. 

JAP 2021.4404: Uitwerken en verspreiden: flyer met gesprekstips over hoe met KOPP/KOAP-

kinderen in gesprek gaan. 

JAP 2021.4405:Sensibilisering en deskundigheidsbevordering in de gehele GGZ en 

aanverwante sectoren (bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, onderwijs).   

Onderwijsproject met Brenda Froyen ism Koning Boudewijnstichting in kader van boek over 

psychisch welzijn.  

Verkennen en uitwerken, ism Cachet van mogelijkheden thema KOPP/KOAP in curriculum van 

hoger onderwijs  (verpleegkunde, psychologie, (ortho)pedagogie, psychiatrie, …) 

 

JAP 2021. 4406: Opstart campagne Te Gek?! 2021-2022 met als thema depressie. 

Familieplatform werd betrokken vanaf eerste overleg, en zal deelnemen aan de werkgroep 

‘inhoud’ om vooral de insteek van de kinderen van ouders met een depressie mee vorm te 

geven. 

JAP 2021.4407: opmaak filmpjes rond KOPP, broers en zussen ism Brenda Froyen. 
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Strategische doelstelling 5: 

Het Familieplatform Geestelijke gezondheid ijvert voor (betaalde) inzet van familie-

ervaringsdeskundigen, regelgeving, opleiding, intervisie en coaching. 

 

OD 1: In overleg met de overheid en andere betrokken actoren maakt het Familieplatform Geestelijke 

gezondheid regelgeving en statuten op die de inzet familie-ervaringsdeskundigheid formaliseren en 

laagdrempeliger maken 

JAP 2021.5101: Familieplatform GG doet een literatuuronderzoek rond (familie-) 

ervaringsdeskundigheid. 

JAP 2021.5102: Familieplatform GG brengt in afstemming met Vlaams Patiëntenplatform de  

huidige regelgeving inzet ervaringsdeskundigheid en moeilijkheden hieromtrent in kaart. 

JAP 2021.5103:Het Familieplatform GG stemt af met andere organisaties (Overlegplatform 

GG Steunpunt, Uilenspiegel, Similes, Opgang, VPP) om tot een afgestemde werking en 

basisvisietekst voor patiënt- en familie-ervaringsdeskundigheid te komen. 

JAP 2021.5104: op basis van wetenschappelijk onderbouwde parameters werkt het 

Familieplatform Geestelijke gezondheid een praktijkonderzoek uit rond de inzet van familie-

ervaringsdeskundigen. 

JAP 2021.5105: het Familieplatform geestelijke gezondheid maakt in afstemming met de 

lidorganisaties een nota over eigen visie van inzet familie-ervaringsdeskundigheid in de 

toekomst. 

 

OD 2: Het Familieplatform GG werkt een plan uit om in elke Vlaamse provincie een centraal punt voor 

inzet Familie-ervaringsdeskundigheid te voorzien. 

JAP 2021.5201 : Familieplatform GG werkt een concept uit rond de inzet van FED in elke 

provincie. 

JAP 2021.5202: Familieplatform GG ondersteunt Similes in de opbouw van communitybuilding 

FED in elke provincie. 

JAP.2021.5203: Familieplatform GG onderzoekt samen met lidorganisaties uitbreiding project 

Similes naar andere doelgroepen. 

 

OD 3: Het Familieplatform lijst op welke opleidingsnoden en -mogelijkheden er beschikbaar zijn of 

kunnen gemaakt worden in de toekomst met betrekking tot inzet ervaringsdeskundigheid. 

JAP 2021.5301: Familieplatform geestelijke gezondheid evalueert ism familieorganisaties de 

mogelijkheden tot overlapping / kruisbestuiving binnen opleiding 

cliëntervaringsdeskundigheid .  
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JAP 2021.5302: Het Familieplatform Geestelijke gezondheid ondersteunt 

brainstormworkshops (online) tot ontwikkeling visie op inzet familie-ervaringsdeskundigheid 

met verschillende stakeholders (familie, directie, onderwijs, middenveldorganisaties,..) 

 

OD 4: Het Familieplatform werkt vorming, coaching en intervisie uit familie-ervaringsdeskundigen. 

JAP 2021.5401: Het Familieplatform GG organiseert minstens 1x per jaar een breed 

opleidingsmoment en/of intervisiemoment rond inzet FED voor familie-organisaties  

JAP 2021.5402: Het Familieplatform geestelijke gezondheid organiseert 2x per jaar een 

ontmoetingsmoment voor familie-ervaringsdeskundigen die reeds ingezet worden in GGZ-

organisaties en verkent noden voor volgende intervisie/ opleiding. 

JAP 2021.5403:Familieplatform GG coacht zorgorganisaties rond de inzet en implementatie 

van betaalde familie-ervaringsdeskundigen  

 

 


