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Vorig jaar 2014  

‘ de Rubicon oversteken’ 



3 

Decreten 2014 

Decreet 29 juni 2012 organisatie Pleegzorg  

   ( BVR 08.11.13)   inw. 01.01.14 

 

Decreet 20 april 2012 Kinderopvang inw. 01.04.14 

   (BVR’s 22.11.2013) 

 

Decreet 12 juli 2013 Integrale Jeugdhulp  

   (BVR 21.02.14)  inw. 01.03.14 

 

Decreet 20 november 2013 Preventieve Gezinsondersteuning  

    BVR 28.03.14)  inw. 01.04.14 

 

Decreet 23 april2014 over digitale Gegevensdeling in zorg&welzijn 

 

Decreet 1 april 2014 persoonsvolgende financiering personen met handicap 
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Dit jaar ( 2014 - lente 2015) 

Metamorphose van de jeugdhulp 

 Elke vorm ontstaat uit een andere vorm. 

  

 Niets houdt zijn eigen aanschijn. 

 

 Geen enkel ding in dit heelal gaat teloor, maar alles wisselt en vernieuwt. 

 

 Men spreekt van een geboorte als er iets anders aanvangt dan er was. 

 

 Sterven is ophouden met hetzelfde te zijn. 

 

 Het grote geheel blijft bestaan,  

 al verschuift er nog zoveel van hier naar daar. 

  

 ( Ovidius, 8 na Christus, Boek XV) 
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Hoe veranderde de jeugdzorg van gedaante? 

I  Nieuwe regering 

 

II  Voorzieningen Jeugdzorg in evolutie 

 

III  1 jaar Integrale Jeugdhulp 

 

IV  Conceptnota jeugd(sanctie)recht 

 

V  Gids jongeren GGZ 

 

VI  Jaarverslag Jongerenwelzijn 
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I Nieuwe Vlaamse regering 

 (25.07.2014) 

Regeringsverklaring & Beleidsnota WVG 

 

Besparingen 

 

Actieplan Jeugdhulp 
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Beleidsnota WVG 2014 – 2019 
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“Het vrijwaren van de rechten van het kind is een bij uitstek 

beleidsdomeinoverschrijdende opdracht. Onder aansturing van de 

minister van Jeugd, coördinerend minister kinderrechten, 

continueren we onze participatie aan het netwerk aanspreekpunten 

kinderrechten en leveren we een bijdrage aan het Belgisch rapport 

voor het Comité voor de Rechten van het Kind. We nemen verder 

deel aan de werkzaamheden van de Nationale Commissie 

Kinderrechten en geven mee uitvoering aan de doelstellingen van 

het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019” (p. 61). 

 

 

 

Kinderrechten 
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“Maar ook breder dan de jeugdmagistratuur is periodiek overleg met de 

magistratuur nodig. We denken dan aan de problematiek van 

kindermishandeling, partnergeweld, slachtofferzorg, vechtscheiding, 

drugverslaving, wilsonbekwaamheid enz. Onder meer in het kader 

van de expertisenetwerken georganiseerd door het College van 

Procureurs-generaal kan daar zinvol over overlegd worden” (p. 51) 

 

 

 

Kinderen en jongeren en justitie 
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“We maken werk van het optimaliseren van de afstemming en 

samenwerking tussen steunpunten en expertisecentra die actief zijn 

binnen ons beleidsdomein. In dialoog met de betrokkenen gaan we 

na hoe we dit, met inbegrip van een (deels) eengemaakte werking, 

kunnen realiseren. Volgende instanties worden daarbij in elk geval 

betrokken: het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Vlaams 

Centrum Schuldenlast, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, het 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Steunpunt 

Expertisenetwerken en het Steunpunt Jeugdhulp” (p. 61). 

 

 

 

Steunpunt Jeugdhulp 

11 



12 

“een gelijke basisuitkering voor ieder kind, aangevuld met toeslagen 

voor de meest kwetsbare gezinnen” (p. 44) 

“een onvoorwaardelijke, gelijke basiskinderbijslag – ongeacht de 

leeftijd en de rangorde” 

“voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen een 

sociale toeslag. De inkomensgrens van deze toeslag is 

gezinsgemoduleerd en houdt dus rekening met de gezinsgrootte”.  

“behouden we de sociale toeslag voor wezen en een sociale toeslag 

voor kinderen met bijzondere zorgnoden” 

 

 

 

Kinderbijslag 
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“Een fundamentele keuze voor de jongste kinderen” (p. 15) : 

 

“te veel kwetsbare zwangere vrouwen [krijgen] een te beperkte 

prenatale begeleiding”: versterken van prenatale dienstverlening 

Lokale netwerkbenadering / Huizen van het Kind 

 

Digitaal aanbod naar alle ouders 

Mijnkindengezin.be/gebruikersprofielen 

 

 

 

Preventieve gezinsondersteuning 
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Regioteams van Kind en Gezin (p. 16) : 
 

Meer ruimte voor een aanbod dat meer aansluit bij lokale noden 

In samenwerking met huisarts 

Werkwijze 

Aantal vaste contacten met elk kind, volgens laatste medisch-

wetenschappelijke inzichtine 

Daarnaast “meer ruimte om bij elk gezin die instrumenten in te zetten 

die nodig zijn” 

Huisbezoek 

Online dienstverlening 

Mijnkindengezin.be 

Groepscontracten 

 

 

Preventieve gezinsondersteuning 
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Huizen van het Kind 
 

“We maken de nodige middelen vrij voor de uitbouw van bijkomend 

aanbod” (p. 41) 

“Bruggen met o.a. de lokale loketten kinderopvang, de gezinszorg, 

paramedische beroepen, de socio-culturele sector, de rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp…” (p. 41) 

“EXPOO zal als expertisecentrum opvoedingsondersteuning mee 

ingezet worden om kennis en expertise te verzamelen ter 

ondersteuning van betrokken actoren” (p. 41) 

“Belangrijke actor in het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge 

(anderstalige) kinderen en een hefboom naar kleuterparticipatie en 

betrokkenheid van ouders op de opvoeding” (p. 41) 

Inzet van vrijwilligers en ‘steungezinnen’ (p. 41) 

 

 

 

Preventieve gezinsondersteuning 
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Armoedebestrijding: uitbreiding van het aanbod in HvK (p. 16) 

 

Relatieondersteuning: onderzoeken of aanbod plaats kan krijgen 

binnen HvK (p. 21): “Het investeren in het ondersteunen van 

gezinnen bij veranderingen zoals gezinsvorming, ouderschap, 

echtscheidingen en nieuwe gezinssamenstellingen vormt een 

aandachtspunt” (p. 41) 

 

Belangrijke partner in intersectoraal samengestelde regionale lerende 

netwerken rond krachtgericht werken (p. 35) 

 

 

 

Preventieve gezinsondersteuning 
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Oprichting Taskforce Autisme: beleidsaanbevelingen (p. 27) 

 

Actieplan autisme 

 

Aandacht voor Referentiecentra Autisme 

 

 

 

Autisme 
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“Met de betrokkene deelstaten wordt het aanbod aan geestelijke 

gezondheidszorg voor kinderen, voor jongeren en voor patiënten 

met dubbele diagnose aangepast aan de behoeften. Vanuit 

Vlaanderen zullen we hier actief aan meewerken. Dit blijft een 

speerpunt in ons beleid” (p. 32) 

‘initiëren’ van zorgcircuits voor minderjarigen 

Zorgen voor ‘”maximale afstemming met de ontwikkeling van 

integrale jeugdhulp” 

Nagaan hoe gespecialiseerde aanbod van GGS sterker kan ingezet 

worden “in de meest complexe jeugdhulpdossiers” => 

casemanagement vanuit een netwerk van aanbieders 

 

Geestelijke gezondheidszorg 
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Blauwdruk voor nieuw revalidatiebeleid: te ontwikkelen (p. 33) 

 

Investeren in samenwerking tussen gemeenschapsinstellingen en 

kinder- en jeugdpsychiatrie: zie verder oprichting gesloten 

oriëntatiecentrum (p. 36) 

Geestelijke gezondheidszorg 
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Kindermishandeling: gecoördineerde aanpak (p. 40) 

Vlaams Forum Kindermishandeling 

Implementatie protocol kindermishandeling van 29 april 2014 

Uitwerken beleidsacties rond vrouwelijke genitale verminking 

Voorbereiden protocol child death onderzoek en child death review 
 

Vergroten van bekendheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

1712 (p. 39) 
 

Seksuele integriteit (p. 39) 

“evalueren en actualiseren [van] de engagementsverklaring ter 

bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de 

jeugdhulp en de kinderovpang” 

verdere bekendmaking en ondersteuning van de chatbox 

‘nupraatikerover’ voor jongeren 

Kindermishandeling 
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Historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen 

(p. 39): 
 

• “We maken in dialoog met het parlement werk van de 

stapsgewijze uitvoering van de resolutie betreffende de 

erkenning van slachtoffers van het in Vlaanderen en het 

omgaan met geweld in het algemeen” 

• O.m. 

uitbouw van een tentoonstelling in het Dr. Guislain museum  

oprichting van Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor 

Slachtoffers van Historisch Misbruik (tijdelijk actief) 

faciliteren en ondersteunen van lotgenotencontacten voor slachtoffers 
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“We continueren ook het structureel overleg met belangenverenigingen 

van slachtoffers en we werken aan het uitbreiden van de 

modaliteiten van informatieuitwisseling tussen welzijn, politie en 

justitie met het oog op een gecoördineerde aanpak van in elk geval 

kindermishandeling, intra-familiaal geweld, genitale verminking, 

seksueel geweld, ouderenmis(be)handeling, eergerelateerd 

geweld,homofoob en transfoob geweld en stalking” (p. 40). 
 

“zo snel als mogelijk, de operationalisering van de instrumenten risico-

inschatting, casusoverleg en casuscoördinatie [realiseren], en dat 

geënt op de ervaringen van onder meer de projecten Protocol van 

Moed en CO3” (p. 40) 
 

gemandateerde voorzieningen (zie verder) 

 

 

Preventieve gezinsondersteuning 
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“We onderzoeken ook hoe een toegevoegde waarde kan gecreëerd 

worden in het samenspel tussen slachtofferonthaal, 

slachtofferbejegening en slachtofferhulp. Het 

samenwerkingsakkoord slachtofferzorg zal in deze zin worden 

geëvalueerd met het oog op een meer integraal, coherent en 

gediversifieerd Vlaams aanbod voor slachtoffers van misdrijven” (p. 

40) 

 

Blijvend aandacht voor de opvang en begeleiding van 

verkeersslachtoffers: ondersteunen van Rondpunt (p. 40) 

Slachtofferzorg 
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Consolideren (p. 35) 

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp 

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 

integrale jeugdhulp 

 

Intersectoraal actieplan jeugdhulp (p. 35) 

‘het’ actieplan 

Principes: 

Samenwerken 

Vereenvoudigen 

Afstemmen 

‘intersectorale gedragenheid’ 

‘gedeeld eigenaarschap’ 

 

Integrale jeugdhulp 
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• “een aangepaste governancestructuur waarin een gemengde 

strategische stuurgroep (werkveld, gebruikers, overheid) een 

centrale plaats krijgt” (p. 35) 

 

• Gebruikersplatform ICT-toegangspoort (p. 35) 

 

• “de komende maanden” bespreking van evoluties binnen 

integrale jeugdhulp in een ‘gemengde werkgroep’ 
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• ‘het jongerenonthaal’ (p. 19) 

Versterken 

Afgestemd binnen integrale jeugdhulp 

 

• Brede instap (p. 19) 

Kader voor profilering, positionering en samenwerking met andere 

actoren in het preventieve veld en in de jeugdhulp 

aanpakken gedecteerde knelpunten, hiaten en overlap 

versterken in ‘toekomstig uitbreidingsbeleid’ 

 

• Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (p. 19) 

Versterken in ‘toekomstig uitbreidingsbeleid’ (zie ook p. 35) 
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• CLB’s: “Samen met Onderwijs zorgen we voor afstemming, 

onder andere inzake de vernieuwde visies ten aanzien van de 

ondersteuning van personen met een beperking en het 

onderwijs voor kinderen met specifieke noden, de integrale 

jeugdhulp, de Huizen van het kind, de organisatie van de 

leerlingenbegeleiding en het preventief gezondheidsbeleid” (p. 

61) 
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• ‘Krachtgericht werken’ (p. 19) 

versterken in ‘toekomstig uitbreidingsbeleid’ 

vrijwilligers mobiliseren (p. 35) 

werkkader creëren voor het inzetten van krachtgerichte methodieken (p. 

35) 

intersectoraal samengestelde regionale lerende netwerken (p. 35) 

 

 

• Structurele verankering van cliëntoverleg en bemiddeling (p. 

36) 

“garanderen een voldoende grote poule van opgeleide externe voorzitters 

en bemiddeling door een opleidingscyclus”  
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• Versterking “in elk geval” van de crisisjeughulpverlening (p. 

35) 

O.m. open stellen in een gerechtelijke context 

Verbeterd kader voor gedeelde inzet van crisisjeughulp in regionale 

crisisnetwerken 

 

• Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: ‘aangroei’ (p. 35) 
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• Pleegzorg (p. 36) 

 

Verder inzetten op vinden van pleeggezinnen 

Verbeteren van selectie en matching 

Overleg met federale niveau: versterken statuut pleegouders 

Bijzondere aandacht voor omgang met ‘biologische ouders’ (o.m. betere 

voorbereiding terugkeer) 
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• “andere vormen van opvang met aandacht voor veilige 

hechting” ontwikkelen (p. 36) 
 

• Jongeren met complexe problemen: 

      rationaliseren en versterken van gecombineerd aanbod (p. 36) 

Adolescente meisjes: bijzondere aandacht 

Samenwerking tussen jeugdhulpvoorzieningen, gespecialiseerde GGZ 

voor K&J, sector PMH en jeugdmagistratuur 
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• Programmatie jeugdhulpverlening: 

Intersectoraal te toetsen 

Via intersectorale regionale overlegplatforms jeugdhulp (ook p. 39) 

“flexibelere programmatie op regioniveau, dicht bij de vraag van de cliënt” 

(p. 39) 

Regionaal kader voor programmatie van nieuw aanbod in te vullen in 

intersectoraal overleg, op basis van regionale behoefteanalyse 

Verdere middelen: intersectorale programmatietool ontwikkelen (p. 39) met 

integratie van parameters die hoofdzakelijke sectoraal gehanteerd 

worden 
 

• Hernieuwde procedure voor innovatieve initiatieven (p. 35) 

Intersectorale oproepen 

Thema ‘vermaatschappelijking’ 

Bruggen slaan tussen hulpverlening en belendende sectoren 
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• Intersectorale toegangspoort (p. 37) 

Verdere implementatie 

Kwaliteitsverbetering 

Kwaliteit van de diagnostiek en diagnostische processen 

Zorgzwaartemeting 

Indicatiestelling 

Transparantie 

Efficiënte regie 

 

“Dat veronderstelt in elk geval dat alle betrokken agentschappen hun aanpak 

verder op elkaar afstemmen.” 
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• Kwaliteitscentrum Diagnostiek (p. 65) 

Werk maken van kwaliteitsverbetering van diagnostiek 

In eerste instantie: sectoren van integrale jeugdhulp 

Opdrachten (p. 65-66) 

Kwaliteitsverbetering 

informatie, documentatie en advies verstrekken inzake diagnostiek aan 

overheid en actoren op het terrein (professionals, cliënten, 

wetenschappers en producenten) 

ontwikkelen en bijsturen van protocollen en andere instrumenten voor 

diagnostiek die wetenschappelijk onderbouwd zijn 

ondersteunen van de implementatie op het terrein van wetenschappelijk 

onderbouwde protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek 

vormen en attesteren van personen en instanties die instaan voor 

deskundigheidsbevordering op het terrein 
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• Gemandateerde voorzieningen (p. 37) 

Verdere implementatie 

Aanbod vertrouwenscentra kindermishandeling (her)positioneren 

vanuit drieledige rol (regulier, GV en in 1712):  

Nieuwe regelgeving en subsidiëring 

“verdere implementatie en monitoring van de Ondersteuningscentra 

Jeugdzorg (OCJ’s) gebeurt parallel en in coherentie hiermee”.  
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• Monitoring: gerichte registratie en rapportage (p. 37) 

• Kwaliteit 

Medewerkers (p. 37-38) 

Opleidingen toekomstige medewerkers herbekijken 

competentiemanagement 

Eén kwaliteitskader voor de jeugdhulp (p. 37) 

Zelfevaluatie en aandacht voor hulpverleningsprocessen 

Klachtenbehandeling 

Versterken 

Géén onderscheid tussen hulp- en dienstverlening door 

overheid of private partners 

Onafhankelijke klachtenbehandeling in 

gemeenschapsinstellingen (zie ook p. 49) 
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• Toezicht door Zorginspectie (p. 37) 
 

Ook m.b.t. toegangspoort, GV en gemeenschapsinstellingen 
 

“voor elke actor op een gelijkaardige manier” 
 

“Het toetsen van en toezicht op de kwaliteit zal gebeuren op het 

niveau van de hulpvraag. Bovendien moet dit toezicht ook zicht 

kunnen geven op de kwaliteit van de hulpverleningstrajecten die 

hulpvragers doorlopen.” 
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• Persoonsvolgende financiering (pmh) 
 

“Voor minderjarigen met een beperking stemmen we nauw af met de 

ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp” (p. 24) 
 

VAPH: “De complexe inschrijvings- en aanvraagprocedure wordt 

grondig herdacht en klantvriendelijk gemaakt, rekening houdend 

met de nodige afstemming tussen (de modaliteiten van) het VAPH, 

de VSB en de Intersectorale Toegangspoort Integrale Jeugdhulp 

en ook door gebruik te maken van gegevensuitwisseling via ICT” 

(p. 26). 
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Conceptnota goedgekeurd door vorige Vlaamse regering: contouren 

voor onderhandelingen met federale overheid 

 

Bedoeling: samenwerkingsprotocol inzake opvang en hulpverlening 

met duidelijke afspraken over opvolging van uitvoering ervan (met 

Vlaamse minister van integratie) 

 

 

 

Niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen  (p. 38) 
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Bijdragen aan actieplannen die worden ontwikkeld 
 

Inzetten op ‘kennisvermeerdering’: 

informeren over mogelijkheden van jeugdhulp 

jeugdhulpvoorzieningen informeren over bevindingen van 

federale en lokale diensten 
 

verbindende rol van Ondersteuningsteams Allochtonen 
 

inschakelen van centra voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen 
 

mogelijk aanbod door diensten voor herstelgerichte afhandeling  
 

 

 

(De)radicalisering (p. 38) 
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‘gesprek’ met jeugdmagistratuur over vervolgingsbeleid: “Immers, 

vanuit het standpunt van de rechtszekerheid van jongeren geven 

een goed gestructureerde diagnose- en indicatiestellingsprocedure 

en geparametriseerde hulpverleningsmodules meer garanties op 

een onderbouwde behandeling door de jeugdrechter” (p. 51) 

 
 

 

 

‘Jeugdsanctierecht’ 
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• “We maken werk van een decreet jeugd(-sanctie)recht in 

Vlaanderen” (p. 49) 
 

“Uitgaand van dit geïntegreerde wettelijk en regelgevend kader, 

zullen alle reacties op jeugddelinquentie volledig afgestemd zijn 

op het integrale beleid inzake de jeugdhulp in Vlaanderen. Immers, 

elke minderjarige heeft recht op jeugdhulp, ook jonge 

delictplegers en ook wanneer zij nood hebben aan gesloten 

opvang” (p. 50). 
 

Decreet justitiehuizen: “We stemmen dit decreet ook af met de 

hervormingen in het kader van de justitiële benadering van 

jongeren en jongvolwassenen, zoals het Vlaams decreet 

jeugdrecht, de werking van de sociale diensten bij de 

jeugdrechtbank en de begeleiding en opvolging van jeugdige 

delinquenten” (p. 46). 
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“Uitgangspunt voor het decreet is dat we vorm willen geven aan een 

gedifferentieerd en multidimensioneel aanbod van duidelijke en 

constructieve (maatschappelijke) reacties op delicten, met aandacht 

voor herstel van de schade. We vertrekken hierbij van vernieuwde 

(jeugd)criminologische inzichten in de afstemming van onze 

reacties. Tegelijkertijd ondersteunen we de jongere in zijn 

ontwikkeling en we streven naar het voorkomen van recidive binnen 

een brede, integrale aanpak van jeugddelinquentie en zijn 

oorzaken” (p. 49). 
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“We behouden de benedengrens voor het opleggen van een 

jeugdmaatregel op 12 jaar evenals de mogelijkheid tot 

uithandengeving vanaf de leeftijd van 16 jaar” (p. 49). 

 

“We verbinden de reactie op delicten gepleegd door minderjarigen met 

de jeugdhulpmaatregelen in complementaire, duidelijk van elkaar 

onderscheiden trajecten”. 
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“Bij het opleggen van maatregelen houden we rekening met de ernst 

van de feiten en de maturiteit van de minderjarige en respecteren 

we het proportionaliteitsbeginsel” (p. 49). 
 

“Het niveau van rechtsbescherming van de minderjarige wordt 

aangepast aan de mate waarin de minderjarige van zijn vrijheid 

wordt beroofd. We hanteren in dit verband het beginsel van 

schadebeperking” (p. 49). 
 

“Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het bepalen van minimale 

normen met betrekking tot het opleggen van dwang- en 

controlemaatregelen, extern toezicht en klachtenbehandeling en de 

mogelijkheden tot inspraak en participatie” (p. 49): zie verder. 
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Jeugdsanctierecht: 

“Gesloten opvang kan enkel opgelegd worden indien dit voor de 

veiligheid van de maatschappij of de minderjarige noodzakelijk is, 

de werking van de gesloten instellingen wordt eveneens 

verankerd in het decreet jeugdrecht” (p. 49). 

“Vertrekkend vanuit de gedachte dat de aanpak van minderjarigen 

die delicten plegen het best volgens een apart spoor verloopt, wel 

complementair ten aanzien van hulpaanbod in een problematische 

leefsituatie, is het voor de gemeenschapsinstellingen aangewezen 

om voor jongeren die door hun delictgedrag een aanzienlijk 

maatschappelijk risico vormen, een passend residentieel 

forensisch hulpverleningstraject uit te tekenen” (p. 49). 
 

versterken contextgerichte werking (p. 36): 

complementaire trajecten tegelijk met of volgend op gesloten 

plaatsing 

 

 
 

 

 

Gemeenschapsinstellingen 
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Modulering, afgestemd op modulering integrale jeugdhulp (p. 36) 

Verankering in decreet integrale jeugdhulp 

Verankering in ‘Vlaams decreet jeugdrecht’ 

 

Oprichting door Jongerenwelzijn van gesloten oriëntatiecentrum (p. 36) 

Screening en toewijzing aan één of meer hulpverleningsmodules “op 

basis van welbepaalde indicaties” 

“gedragen multidisciplinaire indicatiestelling en diagnostiek waarvan 

risicotaxatie een belangrijk onderdeel is.” 

47 



48 

Uitbreiding: 

Meerjarenplan voor De Zande, De Kempen, De Grubbe en Tongeren 

2015: 40 plaatsen campus Wingene worden gefaseerd in gebruik 

genomen 
 

Integratie federale instellingen in de gemeenschapsinstellingen, 

rekening houdend  

Met evoluties in jeugdhulp 

Met invulling bevoegdheden 

 Invloed op capaciteit 
 

Evaluatie CAP 
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Tongeren’ 

samenwerkingsakkoord met federale overheid “om de werking van 

Tongeren te garanderen”: afstemming van de interne en externe 

rechtspositie van de uithandengegeven jongeren (p. 49) 
 

Bevoegdheid voor uit handen gegeven jongeren: “Binnen die nieuwe 

bevoegdheid willen we, ook al blijft de leeftijd voor 

uithandengeving 16 jaar, de populatie van de gesloten 

jeugdinstelling van Tongeren op termijn te integreren in een 

Vlaamse aanpak. Deze keuze hangt o.m. samen met 

infrastructurele redenen, maar is ook gebaseerd op overwegingen 

over de interne en externe rechtspositie van de jongeren die daar 

gedetineerd zijn. Voor de uit handen gegeven jongeren zal een 

bijzondere opvang gecreëerd worden in een afgescheiden en 

hoog-beveiligde leefgroep. Ter realisatie van deze doelstelling 

dient een regelgevend kader te worden opgemaakt, dat we 

integreren in het nieuwe Vlaamse decreet jeugdrecht” (p. 49-50). 
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Beleid m.b.t. brede instap: “in overleg met de gebruikers” (p. 19) 

 

aangepaste governancestructuur met gemengde strategische 

stuurgroep (werkveld, gebruikers, overheid) (p. 35) 

 

investeren in “een cultuuromslag rond participatief werken” (p. 35) 

 

uitwerken van “een cultuurgevoelige jeugdhulp” (p. 38) 

 
 

 

 

Participatie 

50 
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Rechtspositiedecreet: monitoren van “effectieve uitvoering van die 

rechten in samenwerking met zorginspectie en, ook hier, 

onderwijsinspectie” (p. 38) 
 

vorming voor hulpverleners en directie over werken met figuur van de 

vertrouwenspersoon (p. 38) 
 

uitbouwen van een intersectoraal interregionaal cliëntenforum (p. 38 

en 67) 
 

“ook aandacht voor de gebruikers bij de ontwikkeling van de Huizen 

van het Kind” (p. 67) 

51 
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Jeugdsanctierecht: “Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het 

bepalen van minimale normen met betrekking tot het opleggen van 

dwang- en controlemaatregelen, extern toezicht en 

klachtenbehandeling en de mogelijkheden tot inspraak en 

participatie” (p. 49). 
 

Stimuleren van corporate governance of goed bestuur in voorzieningen 

(p. 60) 

52 
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• Persoonsvolgende financiering pmh:“In afwachting van de 

volledige uitrol van het decreet, waarbij de continuïteit in de 

overgang van minder- naar meerderjarigheid gegarandeerd 

wordt, zullen we bij het beoordelen van de prioriteit van een 

vraag van jongvolwassenen van 23 jaar en ouder, de 

ondersteuning die ze hebben vanuit de minderjarigenzorg niet 

in rekening brengen” (p. 26). 
 

• “Bijkomend stimuleren we dat elke jeugdhulpaanbieder tijdig 

acties onderneemt om, indien mogelijk, een sociaal en/of 

professioneel netwerk te creëren dat de jongere ondersteunt op 

zijn pad naar de volwassenheid. We detecteren de knelpunten 

en vereenvoudigen de legistieke drempels” (p. 37) 

 

Overgang naar meederjarigheid 
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Kinderen en jongeren komen ook op andere plaatsen in de beleidsnota 

WVG voor, o.a. 

Kinderopvang 

Binnenlandse adoptie 

 

Ook in andere beleidsnota’s komen kinderen en jongeren aan bod, o.a. 

Onderwijs 

Jeugd 

 

54 
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• Grote uitdagingen 

 

• Grote ambitie 

 

• Weinig middelen ? 

 

Conclusie 
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Besparen en begroten 

 We zijn ervan overtuigd dat de keuze om geen nieuwe schulden te maken en 

wél te investeren, de enige juiste keuze is  

 
Vlaamse Regering - Septemberverklaring 2014 

 

-> BESPAREN 

 Niet indexatie kinderbijslag 

Verdubbeling zorgverzekering 

Verhoging laagste tarieven kinderopvang 

Geen indexatie werkingsmiddelen 

Vermindering werkingssubsidies 0,5 tot 1% 

 

-> november 2014 : FRONT : besparen op welzijn is foute keuze ! 

Jobs, kwaliteit, werkdruk, capaciteit? betaalbaar ? 

 

LBC,BBTK,ACLVB,SOM, Vl. Welzijnsverbond, FOVIG, Inclusie Vlaanderen, KVG, Netwerk tegen 

Armoede, Onafhankelijk Leven 

 

INVESTEREN 

 

OPH : + 330, Actieplan : + 30, KO : +100  ( + 500 voor Welzijn) 
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Aktieplan Jeugdhulp  
(principieel goedgekeurd dec. 2014) 

We vereenvoudigen de organisatie van de jeugdhulp verregaand. In 2020 

vormt de beschrijving van een flexibel inzetbaar aanbod in 

typemodules de basis voor een gelijke vraaggestuurde financiering 

voor gelijk hulpaanbod.  

 
ACTIE 1:  WE HANTEREN EEN EENDUIDIG FINANCIERINGSSYSTEEM DAT DE VRAAG BINNEN 

 DE JEUGDHULP VOLGT 

 

ACTIE 2:  WE STROOMLIJNEN EN VEREENVOUDIGEN DE BIJDRAGEREGELINGEN MET HET 

 OOG OP GELIJKHEID TUSSEN KINDEREN EN JONGEREN IN DE JEUGDHULP 

 

ACTIE 3:  WE INSTALLEREN EEN INNOVATIECOËFFICIENT  
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Tegen 2020 hanteert de jeugdhulp één kwaliteitskader en verloopt 

kwaliteitsbewaking voor alle sectoren van de jeugdhulp op dezelfde 

manier  

 
ACTIE 4:  WE HANTEREN ÉÉN KWALITEITSKADER MET GEDEELDE PRINCIPES OP BASIS 

 VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 

 

ACTIE 5:  WE VOORZIEN IN EEN GESYSTEMATISEERDE OPVOLGING EN EVALUATIE VAN 

 DE KEUZES IN HET DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 

 

ACTIE 6:  WE ORGANISEREN ZORGINSPECTIE OP NIVEAU VAN DE HULPVRAAG 

  

ACTIE 7:  WE ONTWIKKELEN EEN UNIFORM MODEL VOOR KLACHTENBEHANDELING 

 

ACTIE 8:  WE BUNDELEN EXPERTISEONTWIKKELING EN -DELING IN EEN OVERKOEPELEND 

 STEUNPUNT VOOR DE JEUGDHULP 

ACTIE 9:  WE ZETTEN IN OP COMPETENTIEMANAGEMENT  

 

ACTIE 10: HET RICHTEN EEN KWALITEITSCENTRUM DIAGNOSTIEK OP ALS SPEERPUNT 

 INZAKE EXPERTISEONTWIKKELING OVER KWALITEITSVOLLE EN 

 VRAAGGESTUURDE INSCHATTING VAN ZORG BINNEN DE JEUGDHULP 
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Tegen 2020 is de jeugdhulp verbonden met de dagelijkse samenleving 

opdat kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal deel kunnen 

uitmaken van een zorgzame samenleving 

  
ACTIE 11:  WE STIMULEREN INNOVATIE BINNEN DE JEUGDHULP DOOR  GOOD PRACTICES 

DIE VERMAATSCHAPPELIJKING  DAADWERKELIJK INTRODUCEREN 
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Tegen 2020 is er voldoende jeugdhulpaanbod om binnen een aanvaardbare 

wachttijd kinderen en jongeren te kunnen toeleiden naar het gepaste 

hulpaanbod, zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk  

 
ACTIE 12:  WE BREIDEN DE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP UIT 

ACTIE 13: WE BENUTTEN DE MOGELIJKHEDEN VAN SOCIALE MEDIA VOOR 

 KORTDURENDE BEGELEIDINGEN EN VOOR EEN MEER KIND- EN J

 ONGERENVRIENDELIJKE AANPAK VAN MELDPUNTEN INZAKE  GEWELD EN 

 MISBRUIK 

ACTIE 14: WE VERSTERKEN DE CRISISHULPVERLENING BINNEN DE NETWERKEN 

ACTIE 15: WE VERHOGEN HET AANTAL KANDIDAAT-PLEEGZORGERS OM PLEEGZORG ALS 

 EERSTE KEUZE MOGELIJK TE MAKEN 

  

ACTIE 16: WE VERSTERKEN EN INNOVEREN DE RESIDENTIËLE BEGELEIDING VAN JONGE 

 KINDEREN 

ACTIE 17: WE HALEN DE BANDEN MET VOLWASSENHULPVERLENING AAN 

ACTIE 18: UITBREIDINGSBELEID VOOR MINDERJARIGEN MET EEN HANDICAP 

ACTIE 19: WE RATIONALISEREN EN VERSTERKEN HET GECOMBINEERD AANBOD VOOR 

 JONGEREN MET COMPLEXE PROBLEMEN 

ACTIE 20: WE BREIDEN DE CAPACITEIT VAN GESLOTEN OPVANG VOOR MEISJES UIT MET 20 

 PLAATSEN.  

  

ACTIE 21:  WE VERMIJDEN DE INSTROOM EN VERSNELLEN DE UITSTROOM VAN DE 

 GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN DOOR TE INVESTEREN IN COMPLEMENTAIRE 

 TRAJECTEN TEGELIJK MET OF VOLGEND OP GESLOTEN PLAATSING.  
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Tegen 2020 vinden cliënten van de jeugdhulp die vervolgondersteuning 

nodig hebben als meerderjarige, naadloos aansluiting bij de 

volwassenhulpverlening  

 
ACTIE 22: WE ZETTEN IN OP GEZAMENLIJKE METHODIEKONTWIKKELING OM NAADLOZE 

 OVERGANG NAAR DE HULPVERLENING AAN JONGVOLWASSENEN MOGELIJK TE 

 MAKEN 

 

Tegen 2020 zijn de drempels voor kinderen, jongeren en hun ouders om 

volwaardig te participeren aan de jeugdhulp weggewerkt  

 
ACTIE 23: WE CREËREN EEN INTERSECTORAAL EN INTERREGIONAAL FORUM VOOR 

 CLIËNTEN VAN DE JEUGDHULP 

 

Tegen 2020 beschikken we over de juiste gegevens en systemen om die 

gegevens te delen zodat we duidelijk kunnen communiceren over de 

doelgroep van de jeugdhulp en de hulpverleningstrajecten van cliënten 

 
ACTIE 24: WE KUNNEN EENVOUDIG INFORMATIE UITWISSELEN TUSSEN HULPVERLENERS 

 OVER CLIËNTEN IN DE JEUGDHULP 

  

ACTIE 25: WE RAPPORTEREN INTERSECTORAAL OVER DE WERKING VAN DE JEUGDHULP.  

ACTIE 26: WE INVESTEREN IN LANGE TERMIJN FOLLOW UP ONDERZOEK OVER DE 

 JEUGDHULP  
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Tegen 2020 gebeurt de programmatie van het aanbod intersectoraal en op 

regionaal niveau 

 
ACTIE 27: WE ONTWIKKELEN ÉÉN INTERSECTORALE PROGRAMMATIETOOL 

  
ACTIE 28: WE ORGANISEREN DE JEUGDHULP VOLGENS UNIFORME WERKGEBIEDEN 

 

ACTIE 29: HET REGIONAAL OVERLEGPLATFORM JEUGDHULP BEHEERT DE MIDDELEN VOOR 

 HET UITBREIDINGSBELEID.  

 

Tegen 2020 is de bevoegdheid inzake jeugdsanctierecht geïntegreerd in het 

jeugdhulplandschap 

 
ACTIE 30: WE HERIJKEN HET JEUGDSANCTIERECHT EN INTEGREREN DE FEDERALE 

 GESLOTEN JEUGDINSTELLINGEN IN DE WERKING VAN DE 

 GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN  
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II Voorzieningen in beweging 

Bijzondere jeugdzorg wordt rechtstreeks 

toegankelijk ( CB, DB ) 

 

Participatie geïnspecteerd 

 

Radicalisering 
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Rechtstreeks toegankelijk 

Bijzondere jeugdzorg  direct toegankelijk?  

 

Historische verandering ( art. 12 DIJH) 

 

->    Contextbegeleiding  50% vanaf  01.01.2015 

 

  Dagbegeleiding  100% vanaf 01.03.2015 

 

  OOOC?, BZW? ….OBC…. 
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Voorzieningen jeugdzorg in evolutie 

 

  

Wijzigingen van Erkenningsbesluit voorzieningen BJB 1994 

 

-> BVR 11.01.2013 

 

 Experimenteel Modulair Kader ( EMK) 

 op 31.12.2014 automatische omzetting bij positieve evaluatie 

  

-> BVR 06.12.2013 

 

 Kwaliteitsbeleid 

 Centra Integrale Gezinszorg 

 OOOC 

 Projecten 

 

-> 4 ‘categoriën’  Organisaties BJZ 

+ projecten   CIG 

     OOOC 

     HCA 
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Organisaties Bijzondere Jeugdzorg 

1. TM Verblijf 

1. V  - O-12j. 

2. V   0-18j. 

3. V   + 12-18j. 

4. V1bis 

2. TM Dagbegeleiding 

3. Van 3 TM Contextbegeleiding 

1. Basisintensiteit 

2. Middenintensiteit 

3. Hoge intensiteit 

  naar 4 TM Kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding 

    Laagintensieve contextbegeleiding 

    Reguliere contextbegeleiding 

    Kortdurende intensieve contextbegeleiding 

 4. TM Contextbegeleiding Autonoom Wonen 

1. Basisintensiteit 

2. Midden intensiteit 

5.TM Ondersteunende begeleiding (Specifiek breedsporig) 

6. Bijkomende erkenning ( GKRB) 
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Kwaliteitsbeleid 

 
  

 Door het uitvoeren van een zelfevaluatie, bepaalt de organisatie voor de 

verschillende subthema’s op welk groeiniveau ze zich momenteel 

bevindt. De organisatie gebruikt daarvoor duidelijk aantoonbare 

indicatoren. Door een systeem van groeiniveaus te hanteren, krijgt de 

organisatie zicht op welke domeinen er groeipotentieel is. Dit biedt 

handvatten voor het vastleggen van prioriteren van verbetertrajecten. 

Het uitvoeringsbesluit wil een instrument aanbieden om organisaties te 

stimuleren bewust met kwaliteitsverbetering bezig te zijn. Daarbij is het 

de intentie van het uitvoeringsbesluit om de organisatie als lerende 

instantie te benaderen met een duidelijke focus op het groeipotentieel. Een 

organisatie en de kwaliteit ervan is evolutief, dit betekent dat het 

voortdurend in ontwikkeling is, waarbij inspanningen moeten geleverd 

worden om een bepaald kwaliteitsniveau te behouden of om het 

kwaliteitsniveau te verhogen. Een onderbouwde aanpak en prioritering van 

verbetertrajecten zal nodig zijn om de belasting van de organisatie en het 

personeel in het kwaliteitsproces te bewaken.  
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Missie, visie, doelstellingen en waarden 

Kwaliteitsbeleid, 
kwaliteitsmanagementsysteem, zelfevaluatie 
op basis van thema's 

Thema's (kwaliteitszorg, kernprocessen, 
gebruikers-, medewerkers- en 
samenlevingsresultaten) 

Subthema's  

Omschrijvingen per groeiniveau (0-5) => 
aantoonbaar maken van behaald groeiniveau, 
bepalen van verbetertrajecten 

B
o
rg

in
g
 in

 h
e
t 

k
w

a
lite

its
h
a
n

d
b
o

e
k
 



69 

Zorginspectie  

2009-2010   368 voorzieningen IJH inspectie Kinderrechten 

 

2011                     Pleegzorg BJB 

 

2013  Mobiele diensten niet in EMK thuisbegeleiding en BZW 

  ( kinderrechten en erkenningsvoorwaarden) 

 

2013-2014 participatiemethodiek 

 

Inleidend gesprek leidinggevenden 

Gesprek met gemiddeld 3 jongeren 

Gesprek met 2 begeleiders 

Afrondend gesprek met de directie 

Geen gesprekken met de context 

Aantal inspecties :100 voorzieningen, 138 inspecties 
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Beleid over het werken met de context 

 

Participatie bij het onthaal 

 

Participatie bij de opmaak van het handelingsplanen de evolutieverslagen 

 

Participatie in de concrete hulpverlening 

 

Het dossier 

 

POSITIEF EINDRAPPORT ! 
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Radicalisering 

Charlie Hebdo : januari 2015 

Verviers : week later 

 

Wat is radicalisme bij jongeren ? 

 

Extreem + fundamentalistisch +geweld+ sociale 

verandering 

 

Causes, push factors, pull factors, triggers ? 

 

Geen afzonderlijke keten : regulier 
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III 1 jaar Integrale Jeugdhulp 
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Decreet 12 juli 2013  

Integrale Jeugdhulp  

 
Art. 5.  

 Integrale jeugdhulp biedt aan minderjarigen, hun ouders en, in 

voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken 

personen uit hun leefomgeving die daar behoefte aan hebben, hulp en 

zorg op maat die met een grote mate aan flexibiliteit aan de hulpvraag 

proberen te beantwoorden. Ze doet dat door een analyse van de 

hulpvraag en in een sectoroverschrijdende samenwerking tussen jeugd- 

hulpaanbieders en intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod. 

Het jeugdhulp- aanbod kan herzien worden in functie van wat als efficiënt, 

effectief en ondersteunend ervaren wordt door de minderjarige, zijn 

ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken. 

 Ze omvat zowel de rechtstreeks toegankelijke als de niet rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp, waarmee de personen tot wie ze zich richt, 

instemmen, als gerechtelijke jeugdhulp. 



74 

IJH = 3 X 9 

9 principes 

 

9 doelstellingen 

 

9 tools 
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Principes 

1. Maximaal recht op jeugdhulp bij behoefte 

2. Contextgericht 

3. Eigen krachten als uitgangspunt nemen 

4. Maximaal aansluiten bij de vraag 

5. Minst ingrijpend 

6. Instemming vereist 

7. Maximale betrokkenheid 

8. Rekening houden met 
Culturele kenmerken 

Socio-econ. Situatie 

Handicap 

9. Geheimhoudingsplicht 
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Doelstellingen 

1. Engagement tot samenwerking en afstemming 

2. Vermaatschappelijking 
 Eigen krachten en oplossingen ( empowering) 

 Context – dicht bij 

 Emancipatorisch ( professioneel alleen indien nodig) 

 Geen doel op zich 

 Maatschappij blijft zorgverantwoordelijk 

3. Tijdige toegang 

4. Flexibiliteit 

5. Continuïteit 

6. Gepast met verontrusting omgaan 

7. Crisishulpverlening 

8. Maximale participatie 

9. Integrale aanpak bij organiseren 
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Tools 
1. Toegankelijkheid 

onderscheid 

toegangspoort ( indicatie-hulpregie) 

2. Typengemoduleerd 

3. Verantwoordelijkheid voor continuïteit 
( bemiddeling-trajectbegeleiding- overgangen- aanmelder) 

4. Verontrusting als nieuwe notie  
( inschatting-consult- sluis en buffer naar gerecht : gemandateerde 

voorzieningen) 

5. Subsidiair aanbod crisishulpverlening 

6. Participatie 
(informatie-evaluatie-inspraak-vertrouwenspersoon) 

7. Gerechtelijke jeugdhulp - Hoogdringendheid 

8. Afstemming in structuren ( MC-IROJ) 

9. Registratie - Omgaan met gegevens 
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1 jaar  
integrale  
jeugdhulp  
Hoorzitting Vlaams Parlement  

21 april 2015  

Een tussentijdse terug- en vooruitblik  
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Vernieuwing op basis van ervaring  

 Een nieuw jeugdhulplandschap  
Vereenvoudiging van het landschap  

 Een nieuwe governancestructuur  
Met betrokkenheid van alle actoren, ook hulpaanbieders en  
cliënten  

  

21/04/2015 │3  
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HULPVRAGER  
MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT  

Toegangspoort  

MDT  

B
R

ED
E 

IN
STA

P  

Rechtstreeks  
toegankelijke  

jeugdhulp  
Indicatiestelling  

Jeugd  
hulpregie  

Probleem  
gebonden  

hulp  

Gemand. 
voorz.  

OCJ  

Niet rechtstreeks  
toegankelijke  

jeugdhulp  

MDT  VK  

Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg  
4  
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Nieuwe governance-structuur  

21/04/2015 │5  
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1. Vermaatschappelijking van de JH  
Krachtgericht werken  

  

Cijfers  

Eigen Kracht Conferenties  

 2014: 43 trajecten, kostprijs: 91.321 euro  
LUS  

 2014: kostprijs: 302.434 euro  

Positieve heroriëntering:  

 2014: 250 trajecten , kostprijs: 684.500 euro  

  

21/04/2015 │8  
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1. Vermaatschappelijking van de JH  
Krachtgericht werken  

Tendensen:  
De introductie van deze methodieken in Vlaanderen is nog  
vrij recent waardoor  
Het vertrouwen in en de bekendheid moeten nog groeien  

Daarnaast wordt het basisidee van het krachtgericht werken  
bijna in alle fases van de hulp geïntroduceerd en uitgewerkt.  
Dit is een heel belangrijke vernieuwing en wijziging van het  
zorginhoudelijk kader van de jeugdhulpverlening  

  

21/04/2015 │9  
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1. Vermaatschappelijking van de JH  
Krachtgericht werken  

  

Signalen uit het werkveld  

Positieve elementen  
 Netwerk betrekken werkt versterkend  
 Krachtgericht werken wordt basishouding  
 Hulpverleners zetten in op krachten van de cliënten, oog  

voor wat goed loopt  
Remediëringskansen  
 Bekendmaken en verduidelijken bij cliënten  
 Vorming voor hulpverleners: methodieken, kennis van  

diensten, evenwichtig omgaan met krachten  

  

21/04/2015 │10  
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1. Vermaatschappelijking van de JH  
Vertrouwenspersoon  

Tendensen  
Is een heel belangrijke opdracht voor de  
jeugdhulpaanbieders, waarover op heden nog weinig  
bekend is qua frequentie en effectiviteit van de benutting  
van de vertrouwenspersoon voor de minderjarige  

  

21/04/2015 │11  
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1. Vermaatschappelijking van de JH  
Vertrouwenspersoon  

  

Signalen uit het werkveld  

Positieve elementen  
 Werkt versterkend voor de cliënt  

Remediëringskansen  
 Bekendmaken van figuur vertrouwenspersoon  
 Ontwikkelen van een duidelijk kader: functie, voorwaarden,  

verwachtingen, rechten, ondersteuningsmogelijkheden  
 Ondersteuning voor de vertrouwenspersoon  

  

21/04/2015 │12  
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2. Tijdige toegang tot de jeugdhulp  

Focus  

 Brede Instap (BI)  

 Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ)  

 Intersectorale toegangspoort (ITP)  

  

21/04/2015 │13  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
brede instap  

  

Cijfers  

K&G regio-werking  
Aantal bereikte kinderen: 196.324  

CLB  
Aantal leerlingen waarvoor het CLB vraaggestuurde actie ondernam:  
351.284. Dit is 1/3 van de totale schoolpopulatie.  

CAW  
Aantal aangemelde minderjarigen bij onthaal: 6.785  

  

21/04/2015 │14  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
brede instap  

  

Tendensen  

 Verwarring op het terrein tussen hulpaanbod van de Brede Instap  
en rechtstreeks toegankelijk (probleemgebonden) jeugdhulp  

 Zoektocht van de betrokken voorzieningen BI naar nieuwe  
positionering in het landschap  

 Activering vanuit de BI van de netwerken RTJ die bestaan sinds  
2005  

  

21/04/2015 │15  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
RTJ  

  

Cijfers  

Uitbreiding – verschuiving RTJ – NRTJ Jongerenwelzijn:  

Er zijn 7.436 modules mobiel en ambulant aanbod  
Vanaf 2015 is 50% van het mobiele en ambulante aanbod van  
Jongerenwelzijn effectief rechtstreeks toegankelijk (3.725  
modules).  

Reeds gerealiseerde uitbreiding: 61 plaatsen positieve  
heroriëntering (ongeveer 200 gezinnen die extra worden  
begeleid).  

  

21/04/2015 │16  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
RTJ  

  

Tendensen  

Er is doorstroom naar hulpverlening  
 Het hulpaanbod wordt sterk benut  
 Zoektocht in het werkveld naar bereikbaarheid en  

toegankelijkheid van het RTJ geworden aanbod  
 Aansluiting tussen CLB’s en vormen van thuisbegeleiding  

is hierbij heel belangrijk  
 Belangrijke opdracht voor de regionale netwerken  

jeugdhulp  

  

21/04/2015 │17  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
ITP  

Cijfers  
Aanmeldingen per regio en soort aanmelder  
1/3/2014-31/12/2014  

Unieke 
cliënten  

ANT  LIM  OVL  VLB  WVL  TOTAAL  

MDT  422  217  836  309  473  
2257  

Voorziening 
en: RTJ-NRTJ  

1676  557  855  683  980  4748  

GV  497  414  596  248  448  
2198  

SDJ  1279  440  1147  416  633  
3901  

TOTAAL  3724  1555  3327  1589  2434  12600  

 ITP-regio Vlaams-Brabant bevat ook de cijfers van Brussel  
 Unieke cliënten  

21/04/2015 │18  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
ITP  

Cijfers  
Complexe dossiers  

 Prioritering: 899 dossiers  

 Fase 2: 38 dossiers - fase 3: 69 dossiers waarvan 34 met extra  
middelen  

 Uitbreiding middelen: Intersectorale zorgnetwerken met  
aanbod vanuit de sectoren PmH, GGZ K-psychiatrie,  
Jongerenwelzijn : 2.000.000 €  

 Aandacht voor complexe dossiers in het actieplan jeugdhulp  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
ITP  

  

Pleegzorg NRTJ (ISV)  
Unieke cliënten  ANT  LIM  OVL  VLB  WVL  TOTAAL  

Begeleiding voor 
pleeggezinnen, gezinnen, 
pleegkinderen of 
pleeggasten 
[perspectiefbiedende 
pleegzorg]  

816  330  582  334  482  2544  

Verblijf in een pleeggezin 
[perspectiefbiedend - 
hoge frequentie]  

815  327  573  334  438  2487  

Verblijf in een pleeggezin 
[perspectiefbiedend - lage 
frequentie]  

165  122  48  94  80  509  

Verblijf in een pleeggezin 
[perspectiefzoekend]  

436  178  136  138  260  1146  

Totaal  975  377  669  368  559  2945  

 ITP-regio Vlaams-Brabant bevat ook de cijfers van Brussel  
 Meerdere modules per cliënt verklaart het eindcijfer  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
RTJ en NRTJ  

  

Cijfers  

Bezetting Jongerenwelzijn 2014: 94%  
  

Module  
Verblij  

f  
Dagbegeleidi 

ng in groep  
Contextbegeleidi  

ng  

Contextbegeleidi 
ng in functie van 

autonoom 
wonen  Totaal  

Antwerpen  
93%  96%  96%  105%  96%  

Limburg  
93%  90%  93%  61%  92%  

Oost-Vlaanderen  
94%  94%  94%  79%  93%  

Vlaams-Brabant en Brussel  

96%  83%  94%  146%  95%  
West-Vlaanderen  

98%  92%  95%  87%  96%  
Totaal Vlaanderen en Brussel  

95%  91%  95%  96%  94%  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
RTJ + NRTJ  

Cijfers  

Bezetting VAPH 2014  

nog niet omgezette 
capaciteit naar FAM/MFC  

MFC   

Internaat  

Semi-internaat   

Bezetting  

111%  

126%  

103%  

113%  

observatiecentrum  

Bezetting K&G 2014  

Verblijf   

Bezetting  

100,4%  
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2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
Intersectorale toegangspoort  

  

Tendensen  

 Het aanmeldingsformulier is helemaal in gebruikt  
genomen  

 ITP gekend bij alle sectoren IJH  
 ICT systeem INSISTO is gestabiliseerd  
 Grootste aanmelder ITP  

 38%: voorzieningen (vooral vz Jongerenwelzijn)  
 31%: Sociale dienst bij de jeugdrechtbank  
 17%: Multidisciplinaire teams (vooral CLB)  
 17%: Gemandateerde voorzieningen (vooral OCJ)  

  

21/04/2015 │25  



98 

  

  

2. Tijdig toegang tot de jeugdhulp  
ITP  

Signalen werkveld  

Positieve elementen  
 Vlotte samenwerking met teams IS en JHR: bereikbaar,  

behulpzaam, oplossingsgericht  
 Aanmeldingsprocedure: uniformiteit van aanmeldingen,  

meer krachtgericht werken, aandacht voor  
(cliënt)perspectief en alternatieven.  

Remediëringskansen  
 Vereenvoudiging van procedures en A-document  

Remediëring startte op in de werkgroep  

 Transparante communicatie over het A-document en de  
werking van de ITP  
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3. Continuïteit van de JH waarborgen  

Focus  

 Contactpersoon- aanmelder (CPA)  

 Cliëntoverleg IJH (CO)  

 Bemiddeling IJH  
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3. Continuïteit van de JH waarborgen  
CPA  

  

Signalen werkveld  

Positieve elementen  
 1 aanspreekpunt werkt drempelverlagend, versterkt  

vertrouwensband tussen cliënt en hulpverlener, verhoogd  
betrokkenheid op cliënt/traject  

Remediëringskansen  
 Verduidelijken van de functie van CPA  

 Vergoeding voor CPA is een vraag  
 Vormen van hulpverleners in het opnemen van rol van CPA  
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3. Continuïteit van de JH waarborgen  
Cliëntoverleg IJH  

Cijfers  

Aantal dossiers waarin een cliëntoverleg IJH heeft plaatsgevonden  
  

cliëntoverleg IJH  

Antwerpen  60  

Brussel Hoofdstedelijk Gewest  2  

Limburg  15  

Oost-Vlaanderen  57  

Vlaams-Brabant  45  

West-Vlaanderen  44  

Totaal  223  
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3. Continuïteit van de JH waarborgen  
Cliëntoverleg IJH  

Cijfers  

 In 93% van de dossiers werd een werkplan opgesteld.  

 In 93% van de dossiers werd een hulpcoördinator  
aangesteld.  

 In meer dan 90% van de dossiers was het cliëntsysteem  
aanwezig.  
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3. Continuïteit van de JH waarborgen  
Cliëntoverleg IJH en bemiddeling  

Signalen werkveld  

Positieve elementen  
 Cliëntoverleg opent nieuwe perspectieven  
 Bemiddeling voorkomt breuklijnen en deblokkeert vastgelopen  

trajecten  
 Neutrale voorzitter en bemiddelaar  

Remediëringskansen  
 Bekendmaken, informeren en verduidelijken van cliëntoverleg IJH  

en bemiddeling  

naar hulpverleners via omzendbrief, naar cliënten in ontwikkeling  

 Vereenvoudiging aanvraagprocedure  
 Vraag naar uitgebreidere jeugdhulpwijzer  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  

  

Focus  

 Omgaan met verontrusting in het werkveld  

 Gemandateerde voorzieningen  
 Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ)  
 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)  

 Gerechtelijke jeugdhulp  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  
Omgaan met verontrusting in het werkveld  

  

Cijfers  

• In 2013 en 2014 werden ruim 2.500 personen werkzaam in de  
jeugdhulp bereikt in vorming over omgaan met verontrusting  

in het nieuwe jeugdhulplandschap.  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg  

Cijfers  
Aantal consultvragen bij het OCJ  

  

consultvragen  

Antwerpen  276  
Limburg  247  

Oost-Vlaanderen  254  
Vlaams-Brabant - Brussel  249  
West-Vlaanderen  226  
Totaal  1.252  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  
OCJ  

Cijfers  
Aantal aanmeldingen bij het OCJ per regio en in totaal  

21/04/2015 │39  



108 

  

4. Gepast omgaan met verontrusting  
VK  

Cijfers  
Totaal aantal aanmeldingen bij VK  

Aantal kindregistraties m.b.t. onderzoek maatschappelijke noodzaak per  
regio en in totaal  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  
gerechtelijke jeugdhulp  

Cijfers  

Aantal jongeren met een maatregel MOF (misdrijf omschreven feit) of VOS  
(verontrustende situatie) in het begeleidingsjaar via de sociale dienst van de  
jeugdrechtbank  

Aard  Aard  Aard  Totaal  

maatregel:  maatregel:  maatregel:  
  

MOF  VOS  andere  
  

2011  3134  12975  240  15700  

2012  2759  13662  301  16098  

2013  2658  14510  352  16826  

2014  2547  14615  357  16776  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  
  

Tendensen  

 Geen stijging maatregelen SDJ door nieuw decreet IJH  
 Er kan meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot intervisie  

tussen de GV en de jeugdhulpaanbieders  
 Grens tussen vrijwilligheid en onvrijwilligheid blijft in bepaalde gevallen  

voor alle hulpaanbieders een moeilijk te hanteren onderscheid. De  
integriteit van het kind vrijwaren blijft wel cruciaal  

 De consultfunctie wordt als goed en bevredigend ervaren door het  
werkveld  

 Er is een goede samenwerking tussen de gemandateerde voorzieningen  
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4. Gepast omgaan met verontrusting  
Signalen werkveld  

Positieve elementen  
 Responsabilisering van elke hulpverlener in het omgaan met  

verontrusting  
 bereidheid van hulpverleners om aanklampende rol op te nemen.  
 GV: goede samenwerking, duidelijk mandaat, ervaring en expertise,  

consult  

Remediëringskansen  
 Vormen van hulpverleners in omgaan met verontrusting, opnemen van  

verschillende rollen oa. aanklampende rol  

 Nieuwe vormingscyclus verontrusting en sensibilisering startte op  
 Een kader scheppen mbt. verontrusting en MaNo  
 Transparantie creëren over de werking van GV  
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5. In een gepast aanbod CJ voorzien  

  

Focus  

 Stijging van het aantal aanmeldingen  

 Groei en belang van de hulpprogramma’s CJ in het nieuwe  
landschap  
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5. In een gepast aanbod CJ voorzien  
Cijfers  

Aantal aanmeldingen en aangemelde minderjarigen voor crisisjeugdhulp  
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5. In een gepast aanbod CJ voorzien  
Cijfers  

Procentuele verdeling aanmeldingen per categorie aanmelder en per regio  
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5. In een gepast aanbod CJ voorzien  

Tendens  

 Sterke groei van CJ  

 Cliënt 4de plaats van grootste aanmelder  
 Crisishulpprogramma’s en jeugdhulpregie werken heel goed  

samen  
 Vraag naar gesloten opvang  
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5. In een gepast aanbod CJ voorzien  

Signalen werkveld  

Positieve elementen  
 Succesverhaal Integrale Jeugdhulp  
 Constructieve samenwerking en waardevol voor cliënten  

Opportuniteit van de afstemming spoedeisende hulp GGZ en  
crisisjeugdhulp IJH  

Remediëringskansen  
 Versterking hulpprogramma  

Versterking meldpunt gebeurde, hulpprogramma is gepland  

 Analyse (stijging) crisisaanvragen  
Werkgroep crisis volgt op  

 Vervolghulp na crisisjeugdhulp  
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6. Maximale participatie van de  
minderjarige en zijn gezin  

  

Focus  

 Participatie in de beleidsstructuren van IJH  

 Participatie in de jeugdhulp  
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6. Maximale participatie van de  
minderjarige en zijn gezin  

In de beleidsstructuren van IJH  

Vertegenwoordiging van cliënten in:  

 Managementcomité IJH: 3  
 Gemengde stuurgroep: 5  
 6 IROJ: 34  
 Totaal: 42 vertegenwoordigers van cliënten betrokken in  

beleidsstructuren van IJH  
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6. Maximale participatie van de  
minderjarige en zijn gezin in de JH  

Signalen werkveld  

Positieve elementen  
 Kansen krachtgericht werken  
 Nieuwe hulpverlening is cliëntgericht  
 Minder betutteling en meer eigenaarschap bij de cliënt  
 Meer transparantie in de hulpverlening  

Remediëringskansen  
 Ondersteuning van cliënten  
 Communicatie: voldoende, duidelijke en gericht informatie naar cliënten  

aanpassing brieven met ‘wablieft-toets’; bekendmakingsacties rond brede instap, 
rechten in de jeugdhulp, cliëntoverleg en bemiddeling; nieuwe brochure rechten en 
vertrouwenspersoon  
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Nieuwe Governance-structuur  

Opgestart sept 2014 door:  

Uitbreiding Managementcomité IJH  
Oprichting gemengde stuurgroep  
Oprichting ad hoc werkgroepen  

Gebruikersgroep INSISTO  
Werkgroep remediëring  
Werkgroep contextbegeleiding  
Werkgroep crisishulp  

Gemengde stuurgroep  

Link tussen IJH en actieplan jeugdhulp  
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Bijzondere aandacht  

 Meer afstemming met kinderpsychiatrie als federale  
jeugdhulpaanbieder via de zorgcircuits voor kinderen en  
jongeren  

 Afstemming met de ontwikkelingen in de sector PmH, meer  
bepaald de implementatie van de persoonsvolgende  
financiering is bezig  

 Onderlinge afstemming van het rechtstreeks toegankelijk  
jeugdhulpaanbod in de regionale netwerken jeugdhulp  

 Uitwisseling cliëntgegevens tussen hulpaanbieders en  
parketten  

 Jaarverslag Jongerenwelzijn wordt gepubliceerd op 6 mei  
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Naar een decreet jeugd(sanctie)recht 
Jeugdsanctierecht ( 2011) 

 

Communautarisering (GGC in Brussel) van 

de volgende materies: 

 

• het bepalen van de aard van de 

maatregelen ten aanzien van de 

minderjarigen die een als strafbaar 

omschreven feit hebben 

gepleegd; 

 

• de regels inzake de uithandengeving; 

 

• de regels inzake de plaatsing in een 

gesloten instelling; 

 

• de gesloten instellingen, volgens nader 

te bepalen uitvoeringsregels. 
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Conceptnota jeugd(sanctie)recht 

maart 2015 

 UITGANGSPUNTEN 

Evaluatie principes Wet JB 2006 

Wetenschappelijke criminologische cijfers en inzichten 

Welke interventies werken 

Complementaire trajecten POS en MOF 

Afstemming met Integrale Jeugdhulp 

Flexibiliteit, drugverslaving, jeugdPsy… 

Gesloten opvang 

Maatregelen herzien ( art. 48 DIJH) 

Wisselwerking privaat-publiek aanbod (uitstroom, time-out) 

Minder-meerderjarigheid ( UHG tot 23j.) 

Kwaliteitseisen 

Rechtswaarborgen 

TRAJECT 

Maatschappelijk debat 

Stakeholders 

Jongerenwelzijn trekt 
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V Gids GGZ 
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ( 10 april 2015) 

 

“Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor Kinderen en Jongeren” 

 

Nationaal Plan  

Nieuw GGZ-beleid kinderen en jongeren 2015-2020 

Via netwerken 

Zorgcircuits 

Zorgprogramma’s 

 

Functies 

Vroegdetectie 

Diagnostiek 

Behandeling 

Inclusie levensdomeinen 

Uitwisselen en inzetten expertise 

 

5 activiteitenprogramma’s 
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VI Jaarverslag Jongerenwelzijn 
(6 mei 2015) 
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Metamorphose? 



139 

Wat blijft bestaan? 

BUDGET 

CAPACITEIT 

INFORMATIE/DATA 

BUREAUCRATISERING 

BESLISSEN OVER HULP 

 

 

   PERSPECTIEF VAN KIND/OUDER 

 

 

 

      PROFESSIONEEL 

      ADMINISTRATIEF 

      POLITIEK 


