
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPT – model (Intensieve Pedagogische Thuishulp) 
 
1.Algemene omschrijving 

 
IPT is een model, geen methodiek. Dit wil zeggen dat er geen vaste fasering is waar de werking 
vooraf bepaald is op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. Het model vertrekt vanuit de 
doelstellingen van het gezin (individueel per gezinslid), de verwijzer en de observaties van de 
hulpverlener. Op basis van deze doelstellingen wordt een hulpverleningstraject uitgezet onderverdeeld 
in verschillende cyclussen. Elke cyclus heeft een tijdsduur, intensiteit en inhoudelijke invulling op maat 
van de hulpvraag (en in samenspraak met de cliënt bepaald).  
 
Het is een eclectisch werkmodel voor mensen die intensief werken met de context (gemiddeld 
ongeveer 1 keer per week). IPT wordt gehanteerd binnen het mobiel en residentieel kader (met als 
doelstelling deze periode zo kort mogelijk te houden).  Bedoeling is om hulp zo dicht mogelijk bij de 
cliënt te houden (bvb. d.m.v. huisbezoeken) op een vraaggestuurde manier. De cliënt heeft zoveel 
mogelijk de regie over de inhoud van de hulpverlening.  
De geboden hulp moet zo licht als mogelijk en kortdurend zijn. In dat licht krijgen leertheoretische 
interventies dan ook een grote plaats in de methodische werkvormen. Er wordt voor een zo groot 
mogelijk deel geput uit interventies van bewezen effectieve methodische werkvormen. 
 
Het model is niet alleen vraaggestuurd maar ook doelgericht. Het werken met vooraf bepaalde 
concrete doelen en het meten van het behaalde resultaat op deze doelen vormen een essentieel 
onderdeel van de werkvorm. Het is de bedoeling dat de IPT’er alle hulp, die noodzakelijk, maar niet in 
zijn team aanwezig is, in kan zetten (bvb. beroepen op therapeutische of psychiatrische hulp, hulp 
vanuit een woningmaatschappij, een OCMW, etc. of langdurig m.b.t. zaken die gecompenseerd 
dienen te worden om de jongere in het gezin te houden) . Daarmee is het noodzakelijk dat de IPT’er 
dan ook een beperkte regiefunctie heeft. Dit betekent goede afstemming en samenwerking met de 
verwijzende consulent.  
Naast vraaggestuurd en doelgericht is de hulp ook competentiegericht. Dat betekent dat de hulp 
gericht is op het herstel van de balans tussen de taken waar de cliënt voor staat en de vaardigheden 
die de klant heeft om die taken daadwerkelijk uit te voeren. De eerste insteek zal altijd zijn de 
competenties van het cliëntsysteem uit te breiden om de gestelde doelen te behalen. Wanneer er 
echter weinig tot geen vooruitgang te zien is op de gestelde doelen dan zal, maximaal na de eerste 6 
maanden, een ander opvoedingsarrangement ontworpen dienen te worden.  
 
De werkers van een IPT team zijn generalisten. Deze generalisten hebben in hun team steeds ook 
hun eigen specialisaties. Zo kunnen er teamleden zijn die Video Home Training kunnen doen terwijl 
anderen veel kennis hebben van crisisinterventie of bijv. ADHD. Bedoeling is om zoveel mogelijk 
expertise in een team te hebben zodat dit team als geheel complexe hulpvragen zal kunnen helpen 
oplossen.  
 
Een voltijdse IPT’er heeft een caseload van gemiddeld 10 huisbezoeken per week en draait daarmee 
een methodische cyclus van maximaal 6 maanden. Die cyclus van maximaal 6 maanden kan daarna 
nog meerdere keren herhaald worden, maar het streven is de maximale behandelduur op 1,5 jaar te 
houden.  
 
 
 
 
 
 
2. Doelgroep 
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De doelgroep zijn minderjarigen tot 18 jaar en hun gezinnen. Het doel van de hulp dient steeds 
gericht te zijn op  

1. ofwel realiseren van een acceptabele opvoed- en opgroeisituatie 
2. ofwel het creëren van een nieuwe opvoed- en opgroeisituatie  

 
 
We stellen twee algemene contra-indicaties op voor de start van een begeleiding. Ten eerste als 
binnen een mobiele begeleiding de veiligheid in het gedrang komt (en mensen niet open staan voor 
een begeleidingsproces hieromtrent) of wanneer er bij een residentiële plaatsing geen mogelijkheid of 
bereidheid is om aan veiligheid te werken in en met het gezin.  Ten tweede als de leden van het gezin 
niet bekwaam zijn om aan de begeleiding mee te werken. Deze inschatting gebeurt grotendeels door 
de verwijzer. Er zijn geen tegenindicaties met betrekking tot IQ, psychiatrische stoornis e.d. Verder 
maken we voor de vaststelling van de veiligheid van het gezin gebruik van een veiligheidsanalyse (Cf. 
Signs of Safety). Hierbij wordt met verschillende factoren rekening gehouden zoals fysieke agressie, 
de ontwikkelingskansen van het kind, de aanwezigheid van structuur,... 
 
3. Theoretische basis 
 
IPT maakt gebruik van verschillende evidence-based methodieken als Families First, Intensieve 
Orthopedagogische Gezinsbehandeling, Geweldloos Verzet, Videohometraining en Langdurig 

Laagfrequente Orthopedagogische Thuisbegeleiding. Er wordt niet gekozen voor één specifieke 
methode binnen een begeleiding maar voor verschillende werkzame factoren op maat van de 
hulpvraag. Belangrijk is dat hulpverleners interventies bewust inzetten en kunnen benoemen waarom 
ze welke keuze gemaakt hebben. 
 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van o.a.:  

• de leertheorie. Binnen deze zienswijze zijn begrippen als modeling, belonen en positief 
bekrachtigen essentiële elementen in het opvoeden van kinderen. Zo maken wij bijvoorbeeld 
gebruik van ‘stappenplannen’ en ‘beloningslijsten’. 

• systeemdenken: Deze benadering beschouwt het gedrag van een systeem niet als een simpele 
keten van oorzaak-gevolg-relaties maar als het samenspel van met elkaar interagerende 
deelsystemen, waarbij terugkoppeling een belangrijke rol speelt. Dit wil zeggen dat er niet alleen 
naar de afzonderlijke deelsystemen gekeken wordt, maar vooral ook naar de manier waarop zij 
wisselwerking vertonen en naar hun plaats in het geheel. Concreet gaan we aan de slag met 
technieken vanuit sociale netwerkstrategieën. 

• de cognitief-gedragsmatige benadering en de oplossingsgerichte visie. Vanuit de eerste 
benadering gaan we aan de slag met de link tussen ‘doen’ en ‘denken’. Aan de hand van vb. een 
‘Eerste hulpkaart’, ‘ABC-schema’, of ‘thermometer’ kunnen we met de gezinsleden bekijken 
waarom ze bepaald gedrag stellen en hoe ze dit kunnen aanpassen. Binnen de 
oplossingsgerichte benadering bekijken we de zaken vooral door een empowerende bril. De focus 
ligt op de oplossing en niet op het probleem. Het programma ‘Ik kan het’ vormt een goed 
voorbeeld van een oplossingsgerichte techniek. 

• De contextuele invalshoek heeft eveneens een essentiële plaats binnen het IPT model in onze 
organisatie. Aan de hand van vb. Koffer Schaap kunnen de relaties en dynamieken binnen het 
gezin in kaart worden gebracht.  

• De narratieve benadering wordt evenals vaak ingezet. Binnen deze benadering gaat het er om de 
ander zijn (levens)verhaal te laten vertellen en te helpen  (re)construeren tot een betekenisvol 
verhaal. Playmobil en kneedklei vormen handige technieken om met de gezinsleden aan de slag 
te gaan. 

• Vanuit de creatieve therapie gebruiken we allerlei materiaal om op een speelse, ongedwongen 
manier met de gezinsleden rond allerlei thema’s te werken. De hierboven beschreven 
methodieken kunnen allen ingevuld worden op een creatieve manier.  ‘Applaus voor Jezelf’ is een 
voorbeeld van hoe we met jonge kinderen kunnen werken rond emoties en zelfbewustzijn. Andere 
voorbeelden zijn: Huis & Doos Vol Gevoelens, Kwaliteitenspel, … 

 
4. In de praktijk 

- Krachtgericht werken: Het IPT model vertrekt vanuit het empowermentparadigma. We 
vertrekken vanuit de krachten van de gezinnen om te werken aan doelstellingen. Er wordt 
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structureel gebruik gemaakt van het competentiemodel. Andere krachtgerichte technieken 
zoals bvb. het kwaliteitenspel krijgen in begeleidingen een plaats.  

- Doelgericht werken: Het stellen van doelen (met elk gezinslid) en deze doelen evalueren  
komt in elke cyclus terug.  Op het eind van de cyclus wordt het evolutieverslag gemaakt en 
maken gezin en begeleider samen een bijsturing van het HAP.   

- Vraaggestuurd werken: Er wordt vertrokken vanuit de hulpvragen van clIënt en verwijzer. Op 
basis hiervan wordt in samenspraak met de cliënt intensiteit en duurtijd van een cyclus 
bepaald. De contactfrequentie is gemiddeld 1 huisbezoek per week. De duurtijd van een 
cyclus bedraagt tussen 6 weken en 6 maanden.  

- Hulpverleners putten vanuit verschillende methodes en benaderingen om op maat aan 
de slag te gaan m.b.t. voorliggende hulpvragen. 

- De verantwoordelijkheid van de sturing op de inhoud ligt bij het gezin. De 
verantwoordelijkheid m.b.t; de sturing op het proces ligt bij de hulpverlener. 

 
5. Opleiding en begeleiding hulpverleners 
- basistraining = module 1 
- gevolgd door module 2 IPT of krachtgericht werken met groepen 
- verdieping in verschillende methodes in module 3 
- intensieve ondersteuning via teambegeleiding, casuïstiekoverleg, systematische individuele 
werkbegeleiding, deskundigheidsbevordering, intervisie of supervisie 
 
 
 
 
 


