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ONTWERP
CANO-label en -commissie
0. Situering
Het CANO-label en –commissie vinden hun oorsprong in het raam van het neerleggen van
het CANO-protocol door de 8 CANO-voorzieningen1 in Vlaanderen zoals opgenomen in het
Globaal Plan Jeugdzorg2.
Het CANO-protocol realiseert de volgende doelstellingen:
- een duidelijke doelgroepafbakening;
- een beschrijving van het aanbod in kernacties;
- een koppeling naar het zichtbaar maken van de intensiteit van dit aanbod;
- een bundeling van de achterliggende visie en methodieken.
Het CANO-protocol, als bijlage, krijgt het statuut van “een (kwaliteits-)label” (verder CANOlabel) op basis van de uitgewerkte tekst en de ontwikkelde expertise.
De term “(kwaliteits-)label” is een nieuw gegeven binnen de bijzondere jeugdbijstand en
houdt een duidelijk onderscheid in met de erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het
erkennings- en subsidiëringsbesluit van de bijzondere jeugdbijstand 3. Het label en de
voorwaarden om dit label te verwerven leidt niet tot een opening tot (bijkomende)
subsidiëring.
Het CANO-label impliceert een gedachte van goede praktijk, maar eveneens systematische
opvolging, evaluatie en bijsturing.
1. Het CANO-label: kenmerken
1.1.

Algemeen
-

Het CANO-label is een erkenning van het CANO-protocol;
Het CANO-label wordt formeel erkend door de minister van Welzijn en het
Agentschap Jongerenwelzijn;
Het CANO-label werd kenbaar gemaakt tijdens een publieksmoment d.d. 25
februari 2011;
Het CANO-label wordt opgevolgd, getoetst en is niet statisch;
De opdracht tot opvolging, continue toetsing en mogelijke bijsturing wordt aan de
sector zelf toevertrouwd;
De raden van bestuur en/of de directies van de CANO-voorzieningen stellen
hiertoe een gemengde commissie samen (cf. punt 2.);
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Vzw Binnenstad-Maria Goretti, Vzw Cirkant, Vzw De Wissel, Vzw Hadron, Vzw Oranjehuis, Vzw Pieter Simenon, Vzw Sporen-De Pas, Vzw
Stappen.
2
Globaal Plan Jeugdzorg, doelstelling 36, p. 60: “We gieten het CANO-model in een protocol”.
3
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de
bijzondere jeugdbijstand
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1.2.

Specifiek
-

2.
2.1.

Het CANO-label is expliciet gekoppeld aan het CANO-protocol;
Het CANO-label ontleent aan het CANO-protocol duidelijke en heldere criteria;
De criteria waarop het CANO-label gesteund is zijn:
o De grondwaarden en essentiële kenmerken, omschreven in het CANOprotocol (p.1; 01, 02);
o Het uitgewerkte overlegmodel tussen de CANO-voorzieningen (p.6, 3.3.);
o De CANO-standaards en de componenten voor hulpverlening (p. 3 en 4,
2.1 en 2.2);
o De doelgroepomschrijving en opnamebeleid (cf. protocol, p.2, 1. en p.4 en
5, 3.1)
o De range inzake de intensiteit van het aanbod ( p. 4 en 5, 3.1 en 3.2)
o De flexibele en multimodale inzet van methodieken opgenomen binnen
het CANO-protocol.

De CANO-commissie: opdracht en samenstelling
Opdracht
-

-

-

-

De commissie volgt het CANO-label op;
De commissie zorgt voor een actieve communicatie inzake het CANO-label;
De commissie is gemachtigd het CANO-label toe te kennen of op te heffen;
De commissie hanteert een model van dialoog en overleg;
De opvolging houdt tevens in dat elk toegekend CANO-label door de commissie
maximaal na een periode van 3 jaar een formele evaluatie krijgt die al of niet leidt
tot de verlenging;
De commissie is gemandateerd voor het bezoeken van CANO-voorzieningen en
potentiële voorzieningen die het label wensen aan te vragen;
De kosten verbonden aan de werkzaamheden van de commissie worden vergoed
door een beperkte werkingssubsidie , zolang de beschikbare kredieten dit toe
laten;
De commissie maakt jaarlijks haar activiteiten kenbaar;
De commissie is tevens de initiatiefnemer van een twee jaarlijks publieksmoment
rond de brede evoluties m.b.t. het CANO-label;
De commissie kan op basis van haar activiteiten het basisprotocol actualiseren,
we verwijzen hiermee naar de labofunctie en het niet-statisch karakter van de
protocoltekst;
De commissie beschikt over een huishoudelijk reglement en transparante
procedures inzake mogelijkheden tot het bekomen van het CANO-label;
De opdracht en de werking van de commissie wordt telkens na 2 werkingsjaren
formeel geëvalueerd.
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2.2.

Timing en samenstelling
-

De commissie start op vóór september 2011
De commissie komt minstens 2 keer per jaar samen;
De commissie is gemengd samengesteld en bestaat uit:
o maximaal 8 leden afgevaardigd uit de directies van de CANO-voorzieningen;
o een voorzitter, aangesteld door de directies van de CANO-voorzieningen;
o Een vertegenwoordiging van het agentschap Jongerenwelzijn;
o Niet limitatief: bijkomende leden kunnen voorgedragen worden (bijv.
academici en/of andere relevante actoren).
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