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MDT-werking 
 
Wij zijn een multidisciplinair team (MDT) verbonden aan VCLB Deinze. 
 
Onze taak bestaat erin om, samen met jou, je aanvraag voor de Niet- Rechtstreeks 
Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) op te stellen.  
NRTJ gaat over sommige vormen van jeugdhulp die ingrijpend en gespecialiseerd zijn, denk 
maar aan een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een 
handicap. In de informatiebrochure vind je meer uitleg over het MDT en NRTJ. 
 
Als je na het doorlezen van bovenstaande informatie vermoedt dat NRTJ eventueel een 
antwoord zou kunnen bieden op jouw vragen, neem dan contact op met de CLB-medewerker 
van de school van jouw kind. Zij helpen je dan verder op weg. Ga naar www.vclbdeinze.be 
onder het tabblad ‘scholen’ en klik dan door naar de school van jouw kind. Daar vind je de 
contactgegevens van alle betrokken CLB-medewerkers.  
 
Als je bij ons MDT niet aan het juiste adres bent, dan gaan we samen met jou op zoek naar 
iemand die je wel verder kan helpen. Hoe dit in zijn werk gaat, kan je lezen in de 
doorverwijsprocedure 
 
Soms is het nodig om met verschillende mensen rond tafel te gaan zitten om samen naar de 
meest geschikte oplossing te zoeken. Naast jullie (de ouders, de jongere) en de betrokken 
hulpverleners kunnen ook anderen aanwezig zijn. We denken dan aan eerder betrokken 
hulpverleners, een vertrouwenspersoon of steunfiguur van jullie gezin, mensen uit jullie 
sociaal netwerk … Om dit vlot te laten verlopen, kan er via het aanvraagformulier 
cliëntoverleg hulp gevraagd worden bij het organiseren van dit gesprek.  
 
Als je niet akkoord gaat met de manier waarop we met jou hebben samengewerkt, dan kan 
je via het aanvraagformulier bemiddeling een overleg met een bemiddelaar aanvragen. Die 
probeert samen met alle betrokken partijen het meningsverschil op te lossen.  
 
Als je klachten hebt over de werking van ons MDT, dan kan je in de klachtenprocedure 
terugvinden hoe en waar je deze klachten kan bespreken.  
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