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waar beginnen ?
“ Zonder het verleden is er geen toekomst, aangezien geen enkele gebeurtenis
een absoluut beginpunt heeft. Op dezelfde manier is er geen heden zonder
toekomst. Verleden en toekomst zijn componenten van het heden.”
( Max Wildiers, 1995)
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de jeugdhulp op een keerpunt
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we kijken niet alleen naar de golven

maar ook
naar de
golfstroom
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OVERZICHT
 De golfstroom ( 1974-2003 )

30 jaar

 De golven

( 2004-2013)

10 jaar

-> 2011-2013

overgangsjaren

 Aan land?
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( 2014+

…)

1

golfstroom 1974-2004

w
Was
het nu 70, 80,90 of 2000?
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Eind jaren 70
Is jeugdzorg justitieel gedomineerd
Worden organisaties quasi niet gesubsidieerd
Is aanbod volledig residentieel, hoofdzakelijk particulier
Staat jeugdzorg voor dwang en/of segregatie ( plaatsing) in instelling
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DE jaren ‘80
Experimenteren met subsidiariteit van gerechtelijke interventie
Staatshervorming 1980 : beperkte overdracht van jeugdbescherming
Eerste voettochten (80)
Eerste dagcentra (80)
Eerste BZW ( 81)
Oprichting Kind en Gezin, Vlaams Fonds ( 84)

Opkomst ‘multi-problem gezinnen’
Decreet BJB (85)
Eerste Vertrouwensartsencentrum ‘ Kind en Gezin in Nood ‘(88)

Staatshervorming 1988 : overdracht gerechtelijke bijstand
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DE jaren ‘80
Circulaire 44 maakt in 1983 residentiële ombouw en differentiatie
mogelijk ( DC, BZW, gezinsbegeleiding )
Uitgangspunten worden : gezin, zelfontplooiing, ambulant naast
residentieel
erkenning en subsidiëring van categoriën komt op gang

scheiding hulp/recht wordt betracht
er is beperkte aandacht voor de rechtspositie

subsidiariteit van gerecht als uitgangspunt( bemiddelingscommissies)
hulpvormen naast en tegen mekaar & residentiële
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De jaren ‘90
Decreet BJB 1990, gerechtelijk luik in 1994
- gerechtelijke toegang versmallen
- maatregelen beperken in tijd
- onderscheid ouders-minderjarigen afschaffen
- voortgezette hulpverlening na 18 jaar
Erkenningscommissie
- tekent vernieuwd categoriaal voorzieningenbeleid uit
- definieert mee het POS-begrip
- Thuisbegeleidingsdiensten ontstaan in 1991
- Diensten BZW 1993
- 1Bis-voorzieningen 1994
CKG – CIG 1994
IVRK 1992
AVA 1994
Jeugdzorg en gezinsbeleid
Netwerken en kwaliteitsdecreet
Dutroux 1996
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Eind jaren ‘90
Gedifferentieerd aanbod
Netjes erkend en gesubsidieerd
Wachtlijsten ontstaan : beheersingsdenken blijft
Sectoraal aanbod

Maar

! ->mishandeling
! ->positie kind in samenleving
! ->armoede

Dat oplossen vergt meer samenwerking, over sectoren, andere
hulpverlening
Daarom : FLEXIBILISERING, meer overleg en samenwerking,
overall programmatie…
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Eind jaren ‘90
Kwaliteitsdecreet introduceert BEGRIPPEN
MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID
DOELTREFFENDHEID
DOELMATIGHEID
CONTINUITEIT

Hulp opvatten als daadwerkelijke ondersteuning
Trajectmatig werken
Vraaggericht, vraaggestuurd werken

->
Behoefte aan AFSTEMMING, SAMENWERKING EN NETWERKING
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Commissie Jeugdzorg 1998
Bevraagt doelgroepenbeleid
Wil meer intersectorale samenwerking
Wil overleg met federale

Motie legt basis voor de

INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING
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Golven sinds 2004

Waarom is 2004 een kanteljaar ?
( eerste) Decreet Integrale Jeugdhulp
•
•
•
•
•

Cliëntgericht werken
Intersectorale afstemming en samenwerking
Toegang : één intersectorale poort
Naast gerecht, maatschappelijke noodzaak
Modulering

Decreet Rechtspositie Minderjarigen : participatie
Decreten BBB Verzelfstandigde Agentschappen ontstaan
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2

De golven 2004-2013

2005

Werkgroep Flexibilisering Jeugdzorg
Innovatieve projecten

2006-2009 Globaal Plan Jeugdzorg
werkingsprincipes
context-responsabiliserend-competentieverhoging-modulair-diverse expertisewetenschappelijk-complementaire projecten-versterkte regie-trajecten-veiligheid

2007-2012 MFC
multifunctionele centra als project
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Jaren 2000-2010 samengevat
Flexibilisering van de ganse jeugdzorg
Concept van de multifunctionele organisatie
Trajecten met diverse, complementaire werkvormen
Streven naar participatieve jeugdhulp
Centrale werkingsprincipes in de jeugdzorg
Mobiele en ambulante groei
Typemodulering
Aandacht voor intersectorale afstemming en samenwerking
Meer regionaal werken
Loskoppeling toegankelijkheid, noodzakelijkheid
Moeilijke aansluiting met gerechtelijke jeugdhulp
Preventieve gezinsondersteuning
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2010 en verder….
I

Beleidsnota 2009 – 2014

II Intersectorale Decreet Pleegzorg 2012
relatie met en visie op uithuisplaatsing
III Motie instroomproblematiek 2011
IV Vlinderakkoord 2011
V Staten-Generaal Jeugdhulp 2012
VI Vernieuwd ontwerpdecreet IJH 2012
VII Experimenteel Modulair Kader 2013 – 2014
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I

Beleidsnota 2009-2014 WVG
strategische doelstellingen

1.
2.
3.

4.
5.
6.

19

Preventie: detectie en tijdig aanpakken
(Verruimen van de sociale bescherming)
Hulp- en dienstverlening: voldoende
beschikbaar en toegankelijk
Kwaliteitsvolle werking
Effectieve en efficiënte werking
Samenwerking lokaal, provinciaal,
regionaal, federaal en internationaal

Beleidsnota (2)
Problemen voorkomen
• Snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te
voorkomen
• Opvoedingsondersteuning
• Opvoedingswinkels als draaischijf, ook
buiten centrumsteden
• Evaluatie decreet: implementatie en
optimalisatie
• Evaluatie triple P
• Ondertussen commissie jeugdzorg
• Oorzaken stijgende instroom BJB en GGZ
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Beleidsnota (3)
Hulp- en dienstverlening

- Voldoende beschikbaar en toegankelijk om
zorg op maat te kunnen realiseren
- aanbod en structuur van de kinderopvang
KO is ook investeren in opvoeding: verbinden van
kinderopvang en opvoedingsondersteuning.
Vb: aanbieden van pedagogische gesprekken.
CKG’s zijn hierbij belangrijke partners!
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Beleidsnota (4)
Jeugdhulp als speerpunt(1)
Werken aan een meerjarenplan
Aandacht voor uitbreiding capaciteit
Niet eindeloos: ook werken aan alternatieven
Meer efficiënte organisatie van HV
Meer flexibiliteit, differentiatie en innovatie
Uitbouwen van cliënt- en ouderparticipatie
CKG
Programmeren en versterken van ambulante en mobiele
aanbod
Profiel en doelgroep uitklaren
Aangepaste regelgeving en financiering, zonder aanleiding te
geven tot verkokering
Kern van het CKG-aanbod is de mobiele en ambulante
begeleiding: elk CKG kiest minimaal vier verschillende
typemodules uit mobiele en ambulante pijler; minimaal één
typemodule uit elke pijler
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Beleidsnota (5)
Jeugdhulp als speerpunt(2)

• Bijzondere jeugdzorg
• Flexibel
• Opvolgen MFC, flex. norm, differentiatie TB en
Pleegzorg
• Opstap naar hertekening private aanbod van
indeling in erkenningscategorieën naar een
modulair aanbod (inhoudelijk, juridisch en
financieel)
• Zorgvernieuwend
• Grondige evaluatie projectmatig aanbod in 2010
• In 2011 procedure die contouren en modaliteiten
zorgvernieuwende experimenten vastlegt
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Beleidsnota (6)
Efficiëntie en effectiviteit
• Inspectie
• Kwaliteitsdecreten: responsabiliteit vzn

• Denken aan werken met accreditatie (eerder bij
ziekenhuizen, BJB eerder zelfevaluatie)
• Goed besturen
• Wenselijke schaalgrootte om goed bestuur
mogelijk te maken
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Beleidsnota (7)
Samenwerking lokaal, provinciaal, regionaal, federaal
en internationaal
• Samenwerking met provinciale niveaus
• Wegwerken blinde vlekken: vooral Halle-Vilvoorde
• Samenwerking met beleidsdomeinen
• Onderwijs (CLB, internaten, IJH)
• Samenwerking met federaal
• Samenwerkingsakkoord jeugdrecht (MOF)
• Europees niveau
• EU-voorzitterschap: goede praktijken naar buiten
brengen
• Impact Europese regelgeving
• Middenveld, academische wereld en gebruikers
• Gelooft in kracht van middenveld
• Op regelmatige basis consulteren / SAR
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Flankerend Beleid : Werkgroep
residentiële opvang jonge kinderen
• In kader van decreet Pleegzorg
Advies van 2011 over uithuisplaatsing
• ACHT STELLINGEN
• Centraal gegeven: bij alle beslissingsmomenten geldt
het ontwikkelingsperspectief van jonge kinderen als
ultieme toetssteen
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1. Altijd maximaal inzetten op “gewone”
opvangmogelijkheden
2. Wanneer nodig prioritair kiezen voor mobiele en
ambulante werkvormen
3. Wanneer uithuisopvang zich toch opdringt,
kwaliteitsvolle indicatiestelling vanuit
ontwikkelingsperspectief
4. Bij uithuisopvang is pleegzorg de eerste te overwegen
optie
5. Residentieel aanbod voor jonge kinderen blijft
noodzakelijk in sommige situaties ( ! regie, competenties,
differentiatie)
6. Interne en externe regie
7. Positionering van residentieel aanbod voor jonge
kinderen ?
8. Ondertussen : IJH ?, PLZ?, CKG?
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II Intersectoraal Decreet Pleegzorg
Conceptnota voor nieuwe regelgeving over pleegzorg in Vlaanderen
16 juni 2011
Op 29 juni 2012 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed
Dat hertekent het pleegzorglandschap in Vlaanderen volledig. Het
belang van pleegkind of pleeggast staat centraal en alle partijen
worden maximaal betrokken bij de hulpverlening
Een uitvoeringsbesluit zal bepalen hoe de vier pleegzorgvormen
verder verfijnd worden in modules en welke combinaties met andere
hulpverleningsvormen mogelijk zijn. De Vlaamse regering zal zich ook
uitspreken over welke modules rechtstreeks toegankelijk zijn
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Decreet Pleegzorg
Aandachtspunten en (mogelijke) acties voor de pleegzorg :
-Bekendheid van de pleegzorg en werving van pleegzorgers
-Pleegzorg als te overwegen hulpvorm
-Aanvaarding van en betrokkenheid bij pleegzorg
-Toegankelijkheid van de pleegzorg
-De selectie en controle van pleegzorgers en de pleegzorgomgeving
-De combinatie van pleegzorg met andere hulpvormen
-Crisispleegzorg
-Psychiatrische gezinsverpleging
-De rechtspositie van pleegzorgers
-De ondersteuning van pleegzorgers
-De organisatie van pleegzorg
-Inwerking : 1 januari 2014 ( +6m.)
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Op 5 juli 2011
• Oprichting raadgevend comité
• Motie wordt aangenomen in Vlaams parlement

• Minister kondigt Staten-Generaal Jeugdzorg aan
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III Motie Jeugdzorg instroom 2011
Centraal in deze motie staat de vraag aan de Vlaamse Regering om in te zetten
op een beleidsdomeinoverschrijdende strategie
om op de problematieken adequaat te kunnen inspelen en
een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen zowel regionaal als intersectoraal
afgestemd en gedragen
om de verhoogde instroom in de jeugdhulpverlening aan te pakken.
Om dit te bereiken lanceert de motie een batterij aan aanbevelingen, gaande van
het algemeen gezinsbeleid,
preventie,
opvoedingsondersteuning,
materiële levensomstandigheden,
onderwijsbeleid,
jeugdbeleid,
sport en recreatie…
tot het versterken van het sociale weefsel
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Motie Jeugdzorg(2)
10° bijzondere aandacht te hebben voor en maatregelen te treffen voor:
a) kinderen in armoede, waarbij in het kader van een
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak en met ruggespraak met de
verenigingen waar armen het woord nemen, structurele
armoedebestrijdingsmaatregelen worden getroffen;
b) allochtone jongeren met problemen, waarbij:
1) de kennis en knowhow over verschillende etnisch-culturele
achtergronden maximaal in de hulpverlening wordt ingezet;
2) de inzet van tolken wordt gefaciliteerd, onder meer voor overleg met
ouders die het Nederlands niet beheersen;

c) niet-begeleide buitenlandse minderjarigen en jongeren zonder papieren
voor wie de toeleiding naar voogden wordt gefaciliteerd;
d) jongeren met zware gedragsproblemen, verslavingsproblemen,
psychiatrische en emotionele problemen, voor wie een specifieke, aparte
opvang wordt georganiseerd, en waarbij jongeren met een psychiatrische
problematiek niet langer in de bijzondere jeugdzorg worden ondergebracht;
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Motie Jeugdzorg(3)
11° met betrekking tot de organisatie van de brede
jeugdhulpverlening:
a) in te zetten op preventieve maatregelen die een lage drempel
creëren voor ouders en hun kinderen om hulp en begeleiding
te zoeken, en daarbij oog te hebben voor het
emancipatorische en wenselijke karakter van die preventie;
b) een permanentiesysteem te garanderen op het
eerstelijnsniveau en toe te werken naar een verbeterd
permanentiesysteem voor de consulenten teneinde snel en
gepast te kunnen reageren;
c) te communiceren over de brede hulpverlening, wat inhoudt dat
het voor jongeren en hun omgeving duidelijk moet zijn wie hun
eerstelijnsaanspreekpunten zijn;
d) een ‘knipperlichtensysteem’ te ontwikkelen waarbij de detectie
van misbruik en geweld ten aanzien van kinderen wordt
geoptimaliseerd, onder meer met betrokkenheid van
pediatrische diensten in algemene ziekenhuizen;
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Motie Jeugdzorg(4)
e) werk te maken van gegevensverwerking en dossiervorming op
het niveau van het volledige gezin en niet enkel op het niveau
van het kind of de voorziening, waardoor een integraal dossier
ontstaat;
f) de hulpvraag en gemeenschappelijke analyse ervan als
uitgangspunt te nemen en niet de labeling van de hulpvraag;

g) prioriteit te geven aan het aanbieden van emancipatorische
hulp en die te laten stoelen op het gemeenschappelijke
engagement om aan de hulpvraag een antwoord te bieden;
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Motie Jeugdzorg(5)
h) te zorgen voor een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde intersectorale
afstemming inzake diagnostiek en indicatiestelling, waarbij ook professionele
ervaringsuitwisselingen worden georganiseerd;
i)

in te zetten op een efficiënte en verantwoorde toewijzing van plaatsen in het
belang van het kind en naar een duidelijke kwaliteitsverbetering te gaan van de
doorverwijzing naar de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp;

j) rekening te houden met de aanbevelingen uit de maatschappelijke beleidsnota
omtrent de integrale jeugdhulpverlening en bij de implementatie van de intersectorale toegangspoort;
k) werk te maken van een inclusieve zorgbenadering met het oog op de diversiteit
van de gebruikers van jeugdhulp;
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Motie Jeugdzorg(6)
l) projectfinanciering enkel aan te wenden wanneer een beslissingsboom met
een duidelijke timing wordt vooropgesteld, wat inhoudt dat passende
gevolgen worden gekoppeld aan hetzij een negatieve (stopzetting
subsidiëring), hetzij een positieve evaluatie (verankering);
m) een signaalfunctie met betrekking tot algemene welzijnsproblematieken toe
te kennen aan alle voorzieningen van de jeugdhulpverlening;

n) onder meer in het kader van het Vlaams actieplan Jongvolwassenen werk te
maken van een naadloze aansluiting, indien noodzakelijk en wenselijk, op de
volwassenenhulpverlening onder meer door de samenwerkingsverbanden
tussen de betrokken actoren te versterken en de informatie-uitwisseling te
optimaliseren;
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Motie Jeugdzorg(7)
12° het aanbod van de jeugdhulpverlening op de volgende wijze kwalitatief en
kwantitatief te versterken:
a) door het ambulante hulpaanbod verder uit te bouwen;
b) door vrijwilligers te betrekken in de uitbouw van de zorg- en dienstverlening voor
gezinnen en hun kinderen;
c) door uitgebreider in te zetten op de uitbouw en een duidelijke profilering en
versterking van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening en het voorveld
(onder meer onderwijs, jeugdwerk, straathoekwerk, opvoedingsondersteuning,
telefonische of onlinehulpverlening en armoedebestrijdingsprojecten), dat wil
zeggen buiten de bijzondere jeugdbijstand;
d) door te voorzien in flexibele trajectbegeleiding, gebaseerd op de hulpvraag en
het afdoende hulpantwoord, die gericht is op het garanderen van continuïteit
over het hele traject en die de risico’s op herval en verzwaring van de problematiek beperkt (lifecoaching en casemanagement), en met aandacht voor de
laagdrempeligheid van de reglementering en het zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van het kind of de jongere brengen van de modules of combinaties van
modules en hulpverleners te responsabiliseren in verband met de inzet van de
middelen;
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Motie Jeugdzorg(8)
e) door samen met de sociale partners werk te maken van een verbeterd statuut
en goede arbeidsomstandigheden voor alle hulpverleners;
f) door te voorzien in ondersteuning (bijvoorbeeld onderling door ervaren consulenten ten aanzien van nieuwe consulenten), intervisie, supervisie en
bijscholing bij consulenten, opvoeders en hulpverleners, teneinde de
complexiteit van problemen aan te kunnen;
g) door de opleiding van de consulent meer generalistisch te maken en ervoor te
zorgen dat die ook een betere voorbereiding levert met betrekking tot
armoede en culturele verschillen;
h) door te anticiperen op de verwachte verhoogde uitstroom van het personeel in
de jeugdhulpverlening;
i) door, vertrekkende van de hulpvraag van het kind of de jongere, te zorgen voor
een versoepeling van de mogelijke combinaties van zorg zonder al te veel
administratieve en regelgevende belemmeringen;
j) door werk te maken van de verdere uitbouw van de multifunctionele centra, niet
enkel beperkt tot de bijzondere jeugdbijstand;
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IV
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Vlinderakkoord 11 oktober 2011

Vlinderakkoord
Het probleem ten gronde van de bevoegdheidsverdeling bleef bestaan nl.
de maatregelen t.a.v. delinquente jongeren worden op federaal vlak
vastgelegd , maar worden op gemeenschapsniveau uitgevoerd.

Jeugdsanctierecht
- 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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Naar een (Vlaams) Jeugd(sanctie)recht ?
 Staatshervorming ?
 Visie?
 Platformtekst
• Verantwoordelijkheden van jongeren
• Rechtswaarborgen voor jongeren
• Constructief sanctioneren
• Complementariteit van herstel, welzijn en justitie
• Dwang uitoefenen als overheidsexclusieve

 Studiedag : 17 juni 2011
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HCA
Studiedag rapport Beke : 3 maart 2013

Differentiatie van de publieke voorzieningen
Groenboek in de maak
Naar een decreet Vlaams Jeugd(sanctie)(herstel)recht?
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V

Staten-Generaal Jeugdhulp
18 juni 2012

1.
2.
3.
4.
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De positie van de BJB in de IJH
Zorg op maat in de private voorzieningen
Zorg op maat in beveiligde opvang
Effectiviteit & efficiëntie & participatie

Staten-Generaal Jeugdhulp(2)
De jeugdzorg in 2020
•
•
•
•

Elke jongere en context op het juiste moment de juiste hulp
Zo vrijwillig als mogelijk, zo gedwongen als nodig
Context- en krachtgericht georganiseerd
In flexibele en multimodale regionale netwerken

Drie vormen van hulpaanbod
• Algemeen toegankelijk en door iedereen gekend basisaanbod opvoedings- en
gezinsondersteuning (met proactieve en offensieve houding van de
organisatoren – daar waar de ouders komen!)
• Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening
• Emancipatorisch
• Krachtgericht
• Contextgericht
• Vermaatschappelijking van zorg – appeleren brede context
• Ingrijpende jeugdhulp
• Schaars, specialistisch en duur
• Voor wie het echt nodig heeft
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Staten-Generaal Jeugdhulp(3)
Maatschappelijke noodzaak
• Exclusieve bevoegdheid van de overheid
• Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Multifunctionaliteit
•
•
•
•

Combinatiemogelijkheid van verschillende modules
Flexibel schakelen volgens constant veranderende hulpvraag
Regionale programmatie van modules
Ruimer kijken dan de voorziening en de sector

Netwerken
• Goede samenwerking tussen partners en instanties noodzakelijk
• Regionale netwerken – in overleg hulpaanbod afstemmen
• Zorgverantwoordelijkheid en engagement garandeert hulp
Bijzondere jeugdzorg gaat op in één jeugdhulp
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Staten-Generaal Jeugdhulp (4)
Zorg op maat in private voorzieningen(1)
Op maat werken blijft een uitgangspunt
…maar krijgt een nieuw kader
Weg van aanbodsturing (vraaggericht)
Flexibiliteit
Professionalisering
Trajecten
Uit sectoraal en categoriaal denken
-> één jeugdzorg/hulp
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Staten-Generaal Jeugdhulp(5)
Zorg op maat in private voorzieningen(2)

Nieuw kader verankert op maat werken via:
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•

Werkingsprincipes

•

Concept sociaal ondernemerschap

•

Organisatiemodel

•

Financieringsmodel

Staten-Generaal Jeugdhulp(6)
Werkprincipes(1)
1
2

CONTEXTGERICHT
VRAAGGERICHT
DIFFERENTIATIE
GEBRUIKERSGERICHT
DIFFERENTIATIE
EMANCIPATIE
DIALOOG EN INTERACTIEF
PARTICIPATIE
DYNAMISCH
PERMANENTE VRAAGVERHELDERING / FOTO
•
BEKEND
•
BEREIKBAAR
•
BETROUWBAAR
•
BESCHIKBAAR
•
BEGRIJPBAAR
•
BETAALBAAR
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Staten-Generaal Jeugdhulp(7)
Werkprincipes(2)

3

TOEGANKELIJKHEID ALSKWALITEITSCRITERIUM
•
•
•
•
•

4

MEERSPORIG
MODULAIR
FLEXIBEL
INTERSECTORAAL
COMBINATIES

MULTIMODAAL
• MEERSPORIGE AANPAK LEIDT TOT EFFECTIVITEIT
•
LEEFSITUATIES
•
NIET LANGER OF/OF
•
MODULAIR
•
COMBINATIES
•
FLEXIBILITEIT
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Staten-Generaal Jeugdhulp(8)
Werkprincipes(3)
5 REGIE VERSTERKEN
schakelen
trajectbewaking
Interne regie
extern wanneer nodig/gevraagd’consulent’

6 ACTIEVE BUNDELING EXPERTISE
specialistische expertise
multidisciplinariteit
complementariteit
generalistische jeugdzorg
outreach
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Staten-Generaal Jeugdhulp(9)
Werkprincipes(4)
7 SUBSIDIARITEIT
ingrijpendheid
zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig
vrijwilligheid en acceptatie ( mano-gerecht)

8 KWALITEIT – WETENSCHAP
competentieverhogend
draagkracht versterken
evidence/practice based / registratie
Onderzoek- lerende organisatie
wetenschappelijke documentatie
doelgericht
Transparant methodisch
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Staten-Generaal Jeugdhulp(10)
sociaal ondernemen(1)
CONCEPT
Daadkrachtige en creatieve aanpak
Overheid: faciliteert, ondersteunt, regisseert
Gemeenschappelijke visie maar eigen engagementen
Kenmerken:
sociaal doel
MVO ( P,P,P)
creatie sociale meerwaarde
permanente interactie klant-samenleving :samen
optimale, efficiënte inzet middelen (personeelsbeleid)
financieel beleid
netwerking
Innovatief
winst is geen doel, herinvesteren
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Staten-Generaal Jeugdhulp(11)
sociaal ondernemen(2)

ENGAGEMENTEN
sociaal ondernemer
geeft vorm aan en realiseert sociaal doel

overheid
faciliteert
ondersteunt
responsabiliseert
kadert rol sociaal ondernemer
reguleert
investeert duurzaam
ook sociaal ondernemer – rolverwarring?
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Staten-Generaal Jeugdhulp(12)
organisatiemodel
nieuwe kader en sociaal ondernemerschap
nu niet/onvoldoende mogelijk
cliëntperspectief en intersectorale samenwerking
doel: trajectmatig optimale zorg op maat realiseren

•

•
•

Andere opbouw
Contextbegeleiding als uitgangspunt
Verblijfsfunctie flexibel inzetten
Dagbegeleiding
Nieuw begrippenkader ( modules)
Richting MFC
Moet passen in intersectoraal moduleringsconcept
andere spelregels
maatregelen – aanbod afstemmen
actuele organisatiecultuur
decentralisatie- regionalisatie
differentiatie-modulering-samenwerking
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Staten-Generaal Jeugdhulp(13)
Flexibele gemoduleerde trajecten intersectoraal mogelijk?
Duurzame leefbare organisaties
Enveloppenfinanciering + modulering
Belemmeringen weg (spil-voorwaarden, cap., programmatie)
In overleg
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Staten-Generaal Jeugdhulp(14)
Kwaliteitszorg
Kwaliteit = mate waarin een product/dienst voldoet aan
• gerechtvaardigde verwachting van klant in het bijzonder
• en de maatschappij in het algemeen
• in relatie tot de geboden middelen
Kwaliteitsbeleid = kwaliteitsmanagementsysteem + zelfevaluatie

Kwaliteitsdoelstellingen bereiken
Aandacht voor kwaliteit van processen
Kwaliteitshandboek (kernprocessen,
procedures, rollen en verantwoordelijkheden)
= Borgingssysteem
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Beschrijving van huidig
kwaliteitsniveau
Hierop uw verbeteringstraject
enten

Staten-Generaal Jeugdhulp(15)
kwaliteit
Overheid bepaalt
• De erkenningsvoorwaarden
• Infrastructuur, personeel, casusrapportering, begeleidingsintensiteit, …

• SMK’s verdwijnen uit BvR
• De kwaliteits(sub)thema’s en groeiniveau’s
•
•
•
•
•

Kwaliteitszorg
Kernprocessen
Medewerkersresultaten
Cliëntresultaten
Samenlevingsresultaten

• Voorziening moet voldoende autonomie krijgen in de uitvoering van het
kwaliteitssysteem( Kwaliteitshandboek,zelfevaluatie-instrument, indicator –
groeiniveau’s ,gedeelde verantwoordelijkheid overheid – voorziening over
werkvormen heen, eerlijk zijn in zelfscoring)
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Staten-Generaal Jeugdhulp(16)
• Agentschap Jongerenwelzijn is overwegend regulerend -> faciliterend en
responsabiliserend
• Zorgen voor eenvoud, draagvlak en werkbaarheid
• Rol van ondersteuner

• Sociale ondernemers
•
•
•
•
•
•

•

Inhoudelijke en methodische autonomie
Sturen eigen organisatie
Voortdurend verbetertrajecten (PDCA)
Aangaan van intersectorale samenwerkingsverbanden
Verbinding maken met maatschappij
Transparantie en verantwoording

Toezicht
• Niet vanuit wantrouwen, wel vanuit belang van kwaliteitsvolle hulp
• Toezicht op erkenningvoorwaarden
• Toezicht op kwaliteit van processen
• Toezicht op in- en output
• Toezicht op zelfevaluatie
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Staten-Generaal Jeugdhulp(17)
E&E
 Effectiviteit: mate waarin vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd
worden
 Efficiëntie: mate waarin de middelen die men aanwent (input) zich
verhouden tot de bekomen resultaten (output)
 Resultaten centraal -> meten van resultaatsindicatoren!
 Voor methodieken: evidence based en practice based onderzoek
• Voor wie moet hulp dienen? De motivatie, de situatie, de
behoeften en wensen van cliënten verschillen vaak. Hulp op
maat.
• Effectiviteit van meeste interventies nog niet bewezen (1 tot 5%)
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Staten-Generaal Jeugdhulp(18)
participatie
1. Participatie op micro-niveau (hulpvrager-hulpverlener)
• Gaat om minderjarigen én de context
• DRP art. 16 en 17
•

•

Voorwaarden:
•
•
•
•

61

Neemt als volwaardig lid deel aan hulpverleningsproces
•
Bepalen doelstellingen – beslissingen – evalutaties – verslagen
Relatie van vertrouwen
Betrokkenheid van hulpverlener
Participatieve basishouding effectiever dan formele regels
Belang van opleiding en vorming van hulpverleners

Staten-Generaal Jeugdhulp(19)
participatie
2. Participatie op meso-niveau (beleid van de voorziening)
• Gaat om minderjarigen én de context
• DRP art. 18 en 19
•
•
•
•
•
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Inspraakregeling in de voorziening
Vraagt een groeiproces, is er niet van vandaag op morgen
Vanuit inspectie: nog heel wat kinderziektes
Ondersteuning/sturing overheid vs responsabilisering van
voorzieningen
Moet ingebed worden in een organisatiecultuur

Staten-Generaal Jeugdhulp(20)
participatie
3. Participatie op macro-niveau (beleidsparticipatie)
• Participeren aan beleidsstructuren
•
•

•
•
•
•
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IJH: voorzien in de adviesraad IJH en regionale stuurgroepen
AJ: raadgevend comité

Toetsen van belangrijke beslissingen bij cliënten
Belang van representativiteit
Cliëntenperspectief bij opzet van onderzoek
Begrijpbare taal

Staten-Generaal Jeugdhulp(21)
Zorg op maat in beveiligde opvang
4 thema’s

Positie en beslissingsruimte jeugdrechter
Van vraagverheldering tot diagnostiek
Kwaliteitsvolle diagnostiek
Informatie-uitwisseling

Doelgroepenkader
POS/MOF
Differentiatie publiek aanbod
Positie gemeenschapsinstellingen

Zorgaanbod binnen beveiligde opvang
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Opvolging Staten-Generaal
22 maart 2013

Naar één actieplan
voor de jeugdhulp in
2020
In de jeugdhulp lopen
op dit moment
verschillende
ontwikkelingen die op
vraag van Vlaams
minister van Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin Jo Vandeurzen
samengebracht
worden in één
geïntegreerd plan: het
actieplan Jeugdhulp.
In dit plan worden
onder meer de Staten
Generaal voor de
Jeugdhulp en het
decreet betreffende
integrale jeugdhulp
geoperationaliseerd.
Daarnaast zullen ook
andere
ontwikkelingen een
plaatsje krijgen. Denk
maar aan het
vernieuwde
pleegzorgdecreet, het
plan Perspectief 2020
van het VAPH, de
vernieuwingen met
betrekking tot
opvoedingsondersteu
ning, de realisatie van
zorgcircuits en
zorgnetwerken in de
geestelijke
gezondheidszorg, etc.

Hoorzitting Commissie Welzijn 08.11.2012
Een online discussie
forum
Bij de opmaak van
zo’n plan willen we
expliciet rekening
houden met de
voorzieningen en
gebruikers van de
jeugdhulp. Daarom
organiseren we van 3
tot 27 september een
online forum waar u
virtueel met collega’s
van gedachten kan
wisselen en kunt
reageren op
voorstellen van het
actieplan. Stip deze
periode alvast aan in
uw agenda, de
concrete link naar het
forum wordt later
toegestuurd.

We hopen u op ons
forum te mogen
verwelkomen!

Actieplan : forum + meerjarenplan
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3 tot 27 september 2013
Naar één geïntegreerd plan jeugdhulp
Staten-Generaal
Decreet IJH
Perspectiefplan VAPH
Opvoedingsondersteuning
Zorgcircuits GGZ
…
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VI

vernieuwd ontwerpdecreet IJH
29 juni 2012

wat moeten minderjarigen en hun gezin, omgeving er van merken?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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vermaatschappelijken van de jeugdhulp
tijdige toegang krijgen tot de jeugdhulp
op een gepaste wijze omgaan met verontrusting
de hulpcontinuïteit waarborgen
voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp
dat alles met maximale participatie van de minderjarige
en zijn gezin aan die jeugdhulp

Een nieuw decreet Integrale jeugdhulp
de oorsprong

een nieuw (kader) decreet in een nieuwe
maatschappelijke context
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1.

wetenschappelijke evaluatie (IvO) implementatie decreten IJH
2004

2.

parlementaire hoorzittingen over jeugdhulp en parlementaire
aanbevelingen (motie) 2011

3.

beleidsnota van de minister van Welzijn ivm de intersectorale
toegangspoort

4.

afstemming met “Perspectief 2020”

I De wetenschappers aan het woord

verduidelijk de doelstellingen van integrale jeugdhulp
meerdere doelstellingen formuleren is onvermijdelijk, maar
zorg voor samenhang en prioritering
‘de jeugdhulp’ dient het decreet uit te voeren, niet ‘IJH’
stuur Vlaams aan wat moet, doe regionaal wat kan
structuren en instrumenten zijn nodig en nuttig, maar ze zijn
een middel, geen doel
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II

De parlementsleden aan het woord

 motie
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III

Afstemming met Perspectief 2020
(VAPH)

– Cliëntgerichtheid van de jeugdhulpverlening
– Vermaatschappelijking van de zorg
– Prioritering van handicap specifieke hulpvragen
– Toekenning van Persoonsvolgende budgettering
– Collectieve verantwoordelijkheid
– Terminologische verduidelijking
71

IV

De beleidsbrief van de minister 2012

– Prioritaire doelstelling om de Intersectorale Toegangspoort te
realiseren

– Vanaf 1 januari 2014
– Zorgzaam aangestuurd veranderingstraject met o.a. een
pilootproject
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Vermaatschappelijking van de jeugdhulp

Maximaal respecteren en versterken van de krachten van
de cliënt en zijn omgeving:
Principe inschrijven in alle procedures van de ITP en de
gemandateerde voorzieningen
Sectorale ontwikkelingen aanmoedigen inzake
contextgericht werken en vermaatschappelijking van de
hulp
Introduceren, beschikbaar en bereikbaar maken van
(evidence-based) methodieken (EKC, PTP, Columbus….)

73

Tijdige toegang krijgen tot jeugdhulp

De rechtstreeks toegankelijke hulp:
de “brede instap” beter bekend maken (opdracht van de
regio’s)
en versterken: meer en duidelijke richtlijnen inzake het
functioneren en het verbinden van de “brede instap” met het
probleemgebonden aanbod.
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Tijdige toegang krijgen tot jeugdhulp

De niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de ITP

Indicatiestelling
Met (MDT) of zonder voorstel van indicatiestelling
Indicatiestellingsteam indiceert en behandelt ook vragen voor
een herindicatiestelling of second opinion
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Tijdige toegang krijgen tot jeugdhulp

De niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de ITP

Jeugdhulpregie
Omzetting van de indicatiestelling (typemodules) naar de
concrete hulpverlening (modules of persoonsvolgende
financiering)
Doelgroepgerichte matching
Tussen cliënt, aanmelder, team jeugdhulpregie
Via collectieve verantwoordelijkheid indien aangewezen of nodig
Met toewijzingsmandaat indien noodzakelijk
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Gepast omgaan met verontrusting

Meer tools en vorming voor jeugdhulpverleners om verontrusting
te objectiveren en ermee om te gaan
Twee gemandateerde voorzieningen in het omgaan met
verontrusting die multidisciplinair georganiseerd zijn:
het bureau jeugdzorg
het vertrouwenscentrum kindermishandeling

Die indien noodzakelijk doorverwijzen naar het parket
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Continuïteit in de jeugdhulp

Principe: alle betrokken jeugdhulpaanbieders zijn samen
verantwoordelijk voor de continuïteit van de jeugdhulp
Ze realiseren dit door:
op een passende manier door te verwijzen als dat nodig is
zorg te dragen voor een ononderbroken traject bvb via MFC werking
coördinatie te realiseren in complexe dossiers
contactpersoon-aanmelder te zijn naar de ITP en naar het Bureau Jeugdzorg
of Vertrouwenscentra Kindermishandeling
casemanagement door Bureau Jeugdzorg of Vertrouwenscentra
Kindermishandeling

Ze kunnen hiervoor aanbod onafhankelijk cliëntoverleg inzetten
en beroep doen op bemiddeling
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Crisisjeugdhulpverlening

doel: in elke regio een permanent subsidiair aanbod
crisisjeugdhulp
Jeugdhulp- en dienstverleners kunnen er beroep op doen ingeval van een
crisis waarvoor ze niet tijdig een gepaste oplossing kunnen organiseren

jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor het
hulpprogramma
een centraal permanent meldpunt doet eerste toetsing en kan
consult aanbieden
aanbod bestaat uit interventie, begeleiding en opvang

79

Participatie van de cliënt

Naar een meer participatief jeugdhulpbeleid
het cliëntperspectief binnenbrengen in beleidsstructuren regionaal en Vlaams
het cliëntperspectief inbrengen op alle beslissingsmomenten van de
hulpverlening
stimuleren van de participatie aan het eigen jeugdhulptraject

garanderen van de toegang tot het eigen dossier, een
periodieke evaluatie van de jeugdhulp, inspraak in de jeugdhulp,
recht op inspraak bij de indicatiestelling en de toewijzing
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Dit alles ondersteund door of met behulp van:

Vereenvoudigde (type) modulering en het onderscheid RTJ en
NRTJ
Een afgeslankte beleidsstructuur:
de adviesraad Integrale jeugdhulp: de sectoren en
cliëntvertegenwoordigers samen
het managementcomité IJH: de leidend ambtenaren samen
die een “IJH-toets” op het sectoraal beleid uitvoeren
het intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp:
samenwerken in de regio
Financiële middelen
Registratie van gegevens
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Regeling van de omgang met persoonsgegevens
persoonsgegevens verwerken kan ifv. uitvoering van het
decreet
het gezamenlijk beroepsgeheim tussen teamleden
het gedeeld beroepsgeheim tussen verschillende teams
gegevensoverdracht tussen buitengerechtelijke en
gerechtelijke jeugdhulp volgens de geldende principes
nieuw:
gemandateerde voorzieningen kunnen informatie uitwisselen
zonder instemming van betrokkenen
beperkte en tijdelijke opheffing beroepsgeheim als voldaan is
aan aantal strenge voorwaarden
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IJH als vernieuwd programma

Belangrijkste vernieuwingen:
-

-
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Versterking van de positie en participatie van de cliënt
Vermaatschappelijking en contextualisering van de hulp
gekoppeld aan
Het toegankelijker maken van de jeugdhulp met de Intersectorale
Toegangspoort die het landschap vereenvoudigt
Scheiding tussen de toegang tot de NRTJ en het inschatten,
bepalen en opvolgen van maatschappelijk noodzakelijke hulp
Responsabilisering van het werkveld ingeval van verontrusting en
snellere toegang tot de gerechtelijke jeugdhulp
Meer regionale autonomie tot samenwerking en afstemming
Intersectorale gegevensregistratie

Hulpvrager

Versnelde indicatie en toewijzing: 7
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team ITP
jeugdhulpregi
e

team ITP
administrati
e

ondersteuning
scentrum
jeugdzorg

sociale
dienst
gerechtelijke
jeugdhulp

WWW
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team
administrati
e

regional
e staf

logistiek
team

17 P
buitendiensten

vernieuwd ontwerpdecreet IJH
hoorzittingen
Commissie Welzijn
23 en 24 april, 8 mei 2013

-> Plenair voor zomer gestemd?
-> pilootregio Oost-Vlaanderen 16 september
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Ondertussen in
de Media …
Het Vlaamse zorgenkind
Hoe meer inspanningen, hoe meer instroom…
Geen crapuul in de klas
Van instelling naar instelling
Mijn moeder was het probleem
Kinderen in nesten
Het failliet van de jeugdzorg
Een voetbalstadion vol
Plaatsingskampioen
Ze hielpen me altijd weer een maand of twee
Beter wordt je er niet van
… Ik werd jarenlang door een non misbruikt
En mishandeld door een opvoeder
S’ nachts kwamen ze ons halen
Nonnen van misbruik beschuldigd
De kelder van jeugdoase : meldpunt 1712
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Actualiteiten 2013
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Capaciteitsuitbreiding
Mobiel

128

thuisbegeleiding
BZW

64
64

Naar MFC
ombouw
residentieel
dagcentrum
thuisbegeleiding
-> mobiele contextbegeleiding

25
5
8
142

Nieuwe begeleidingsmogelijkheden jongeren in context
232
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VIA 4
ondertekening 2 december 2011
voor periode 2011-2015
voor 150.000 werknemers
+3.000 jobs !
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4. Sectoraal uitbreiding
VIA 4 - aanwending sectoraal budget voor uitbreiding
Sector
Gezinszorg (PC 318)
VAPH (PC 319)
Jongerenwelzijn (PC 319)
CAW (PC 319)
Kinderopvang (PC 331)
Sociale economie (PC 327/329)
Werk
Inburgering
Totaal
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2011
7.800.000
9.500.000
1.000.000
500.000
3.000.000
1.700.000
1.315.000
1.050.000
25.865.000

2012
11.800.000
18.500.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
3.700.000
1.400.000
1.200.000
44.600.000

2013
15.800.000
28.500.000
3.000.000
1.500.000
7.000.000
5.700.000
1.400.000
1.350.000
64.250.000

2014
18.867.022
38.500.000
3.491.055
2.000.000
9.000.000
7.700.000
1.400.000
1.500.000
82.458.077

VTE (2014)
446,3
761,2
69,0
39,5
200,2
616,0
33,0
35,3
2.200

koppen
loon(2014)
parameter
624,8 42.275,72
1.065,6 50.581,09
96,6 50.581,09
55,4 50.581,09
280,3 44.948,34
862,4 12.500,00
46,1 42.478,34
49,4 42.478,34
3.081

Sectorale kwaliteit
Sector jongerenwelzijn (PC 319)
In begeleidingstehuizen (1533 VTE / 3158 plaatsen) begeleidend
personeel toekennen per plaats i.p.v. spilcapaciteit: 46 VTE extra
(1579 VTE / 3158 plaatsen) en een budget van 2,259 mio euro
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Dynamisering privaat aanbod maart 2012
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Dynamisering voorzieningen
BJB
=

Enveloppefinanciering via
Typemodules
,
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Waarom?
• Uitbreidingbeleid
• Subsidiëring volgens capaciteitseenheid
• VIA-akkoord
• Betere benutting residentiële capaciteit
• Projecten
• Via modulefinanciering -> via voorzieningen, niet noodzakelijk
provinciale projectendiensten
• Moeten geregulariseerd worden om middelen te vrijwaren
• Regularisatie MFC’s:
• lopen af eind 2012
• Afstemming IJH en intersectorale toegangspoort:
• Toewijzing op basis van modules
96

Wat?
• Forfaitaire modulefinanciering voor hele sector in 2014
• Experimentele fase in 2013 voor
• MFC
• Projecten (niet Colombusproject) – wel proeftuinen
• CANO
• Uitbreidingen 2013
• Ombouw 2012
• Niet voor:
• OOOC -> financiering volgens MDT voor de toegangspoort
• Pleegzorg -> eigen decreet: gelijkaardige financiering via
modules
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Hoe?
• Financiering via modules
• Contextbegeleiding
• Differentiatie naar finaliteit (in functie van autonomie)
• Differentiatie naar intensiteit
• Laag = 1 uur / week
gewicht 1: 0,16 vte
• Gemiddeld = 2 uur / week gewicht 2: 0,32 vte
• Hoog = 4 uur / week
gewicht 3: 0,48 vte
• Dagbegeleiding in groep
gewicht 2: 0,32 vte
• Verblijf in resi gewoon
gewicht 4: 0,64 vte
• Differentiatie naar 1-3 of 4-7 nachten
• Differentiatie naar 0-12 j / 0-18 j / +12 j
• Verblijf in resi 1-bis
gewicht 4,5: 0,72 vte
• Combinatie van modules: verblijf + context / dagbgl + context
98

Deze week :
Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
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Actualiteitsdebat Plenair
Vlaams Parlement
15 mei 2013
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Agendapunt

Jaarverslag 2012

Items

(kinder)armoede
Decreet IJH

Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
Het Jaarverslag 2012 is het zesde verslag op rij, maar wordt
tegelijk de LAATSTE editie in DEZE vorm.
We staan voor grondige veranderingen die in 2013 en vooral
in 2014 het jeugdhulplandschap en de jeugdhulpverlening in
Vlaanderen een totaal ander gezicht zullen geven.
Daarbij denken we aan het nieuwe decreet integrale
jeugdhulp, het modulaire kader voor het jeugdhulpaanbod, het
decreet pleegzorg en de vernieuwingen in onze
gemeenschapsinstellingen.
Al deze veranderingen betekenen een echte breuklijn met het
verleden.
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
Dat zal ook gevolgen hebben voor het cijfermateriaal. Tot nu brachten
wij u elk jaar een exact cijfer van het aantal minderjarigen die een
maatregel kregen in de bijzondere jeugdzorg en die omwille van een
MOF-feit of een POS-situatie door onze diensten werden begeleid.
Voor het jaar 2012 bedraagt dat aantal net geen 27.000 kinderen en
jongeren. Vanaf nu zullen we enkel nog vergelijkbare cijfers kunnen
leveren over jongeren die door een jeugdrechtbank worden
opgevolgd. Voor jongeren die vroeger door de Comités voor
Bijzondere Jeugdzorg werden begeleid, is in de toekomst geen
vergelijking meer mogelijk. Dat komt omdat de notie
‘problematische opvoedingssituatie’ wegvalt als basis voor de
toekenning van een maatregel door de hulpregie binnen de
toegangspoort. Zo zullen ook jongeren met een indicatie handicap via
de toegangspoort passeren, zonder enige verwijzing naar
verontrusting of een probleemsituatie. Daarnaast kunnen ook andere
jeugdhulpaanbieders, CLB’s, CAW’s, Kind en Gezin … een inschatting
maken over de ernst van een hulpvraag en toeleiden naar de
rechtstreeks toegankelijke hulp, zonder dat een dienst van
Jongerenwelzijn daarbij is betrokken.
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
In 2012 organiseert Jongerenwelzijn hulp- en dienstverlening
voor 26.984 kinderen en jongeren, allen minderjarigen die via
de consulenten met de jeugdhulpverlening in contact komen.

In 2011 waren er 26.486 minderjarigen in begeleiding.
Er is dus een beperkte toename met zowat 498 minderjarigen,
goed voor een groei van 1,9%.
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
Op 31 december 2012 zijn er 3,34% meer plaatsen in de
private voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg dan op 31
december 2011.

De uitbreidingen situeren zich bij de diensten voor begeleid
zelfstandig wonen en de thuisbegeleidingsdiensten
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
Capaciteit van de voorzieningen op 31 december

2783
2.810

begeleidingstehuizen
523
528

dagcentra
diensten begeleid zelfstandig
wonen

464
400

2012
2011

5
5

gezinstehuizen
onthaal-, oriëntatie- en
observatiecentra

351
351
880
880

multifunctionele centra

1624
1.442

thuisbegeleidingsdiensten
0
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
In 2012 daalt de capaciteit van het gesloten federaal centrum
van Tongeren met acht plaatsen.
Daarmee komt het totaal in de gemeenschapsinstellingen en
gesloten federale centra op 292 plaatsen, waarvan 248 in de
gemeenschapsinstellingen
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012

3.787
3.953

begeleidingstehuizen
814
886

dagcentra

736
679

diensten begeleid zelfstandig wonen

473
475

diensten crisishulp aan huis

4.845
4.817

diensten voor pleegzorg in de bijzondere jeugdbijstand
1.170
1.098

gemeenschapsinstellingen

2012

10
15

gezinstehuizen

2011
1.414
1.255

multifunctionele centra

1.635
1.686

onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

2.366
2.411

preventieve sociale actie
158
171

projecten bijzondere jeugdbijstand

3.132
3.000

thuisbegeleidingsdiensten

4.677
4.601

voorzieningen buiten de bijzondere jeugdbijstand

0
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
Aantal minderjarigen POS / MOF
Het aantal minderjarigen dat zich in een problematische opvoedingssituatie (POS) bevindt, gaat
in licht stijgende lijn. Het aantal jongeren dat een als misdrijf omschreven feit (MOF) heeft
gepleegd, daalt reeds twee jaren op rij. Een minderjarige kan gedurende één jaar zowel omwille
van een MOF- als omwille van een POS-situatie worden begeleid. Per categorie wordt hij
slechts één keer meegeteld. Slechts een klein deel van de MOF-plaatsingen binnen de diensten
voor herstelgerichte en constructieve afhandeling(HCA) zijn mee in rekening genomen: enkel
de plaatsingen via de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp. De meeste HCA-plaatsingen
gebeuren door het Parket.
56 % JRB - 43% JBC
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2012
HCA
Herstelbemiddeling
Herstelgericht groepsoverleg
Leerprojecten van 20 uur
Leerprojecten van 40 uur
Gemeenschapsdiensten
Totaal

3.244
108
638
72
509
4.571

Na een stijgende trend (5.878
aanmeldingen in 2008) daalt het aantal
aanmeldingen sinds 2009.
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Personeelsaantallen
private voorzieningen
JAAR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

TOTAAL
3.640
3.670
3.729
3.914
4.017
4.233
4.449
4.521
4.560

Samengeteld met de personeelsbezetting in de
gemeenschapsinstellingen, bij de verwijzende instanties en in
de centrale administratie, financiert Jongerenwelzijn jaarlijks
de tewerkstelling van ongeveer 5.700 voltijdse equivalenten.
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Wachten….
WACHTENDEN
Begeleidingstehuizen
Dagcentra
Diensten begeleid zelfstandig wonen
Onthaal en oriëntatie
Thuisbegeleidingsdiensten
MFC

1.625
320
313
462
831
877

Gemiddeld wachtenden per regio:
Regio Antwerpen
Regio Limburg
Regio Oost-Vlaanderen
Regio Vlaams-Brabant / Brussel
Regio West-Vlaanderen
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1.633
616
755
623
800

….Klachten
Klachtenlijn
In 2012 behandelt JO-lijn 86 klachten.
Klachtenbeeld 2012
Het aantal meldingen en klachten bij JO-lijn stijgt licht. Het merendeel van
de klachten komt van ouders.
Jongeren vinden vlot de weg naar de informatielijn van de JO-lijn. In 2012
waren er vooral vragen over begeleid zelfstandig wonen.
Veel klachten zijn ingebed in een situatie van (v)echtscheiding.
Er zijn veel vragen en klachten over pleegzorgsituaties, en specifiek over
de nazorg bij pleegzorg, en over de kinderbijslag.
Klachten handelen vaak over (het gebrek aan) communicatie van en
beweerde onheuse bejegening door de consulenten.
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Aan land in 2014 ?

Wat kunnen we ons NU afvragen ?
Wanneer wordt decreet IJH gestemd? 2013
Welke typemodules worden rechtstreeks toegankelijk?
Wanneer komt er één intersectorale toegangspoort? 2014
Wat met de differentiatie van de gemeenschapsinrichtingen?
Wanneer wordt decreet preventieve gezinsondersteuning
gestemd? 2013
Is er dit jaar een Actieplan Jeugdhulp? 2013
Zijn er nog wachtlijsten in de jeugdhulp?
Zal de bestuurlijke organisatie (mbt jeugdhulp) na de
staatshervorming wijzigen?
Wordt de typengemoduleerde enveloppenfinanciering
geconsolideerd? 2014
Naar intersectorale multifunctionele centra of naar een
multifunctionele jeugdhulp?
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Vooruitzien
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Toenemende armoede
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Onoplosbare wachtlijsten?
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Meer gerechtelijke interventie
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aandeel minderjarigen geplaatst via de jeugdrechtbank en via het comité voor
bijzondere jeugdzorg
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
1994
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1995

1996

1997
jeugdrechtbank

1998

1999
comité

2000

2001

Comité – jeugdrechtbank
evolutie over 16 jaar…
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Indien geen besparing zou …
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We gaan naar
Één jeugdhulp
Met gedeelde werkingsprincipes

In een andere relatie overheid – private aanbieder
Met andere werkgevers ( finan.-organisat.-personeel-maatschappelijk)
Typengemoduleerd werkend en gefinancieerd
Einde van categoriale en dagprijsgefinancieerde tijdperk
Decretale maatregelen en afhandeling jeugddelinquentie
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schema

PREVENTIEVE
GEZINSONDERSTEUNING
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JEUGDHULP

jeugdsanctie
herstel

pleegzorg

integrale
jeugdhulp

jeugdhulp

jeugdhulp

jeugdhulp

jeugdhulp

jeugdhulp

VAPH

CLB

CIG

GGZ

K&G

jeugdhulp
bijzondere
jeugdzorg

jeugdhulp
AWW

Types van jeugdhulp

jeugdhulp

interveniërende hulp
toegankelijke hulp
RTH
ITP geïndiceerde hulp

hoogdringende
maatschappelijk
noodzakelijke hulp

NRTH

verontrusting

interveniërende hulp

legitimeert
hulpinterventie
gerechtelijke hulp

legitimeert
beveiliging

sanctioneert of
HCA
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Nieuw Actieplan Jeugdhulp- sept.
2013
( IJH + Stat.-Gen.)
1. Focussen op de eigen krachten van kinderen en hun context
a. Preventieve methodieken verder ontwikkelen en toegankelijk
maken
b. Steeds contextgericht werken, het volledige gezin is klant
c. Vermaatschappelijking van zorg waar mogelijk
2. Zorg op maat maken, vraaggericht werken
a. Permanente vraagverheldering en diagnostiek indien nodig
b. Intersectorale combinaties van modules: modulair kader (
EMK) consolideren
c. Sociaal ondernemerschap stimuleren
3. Continuïteit in hulp vraagt trajectwerking en gedeelde
verantwoordelijkheid
a. Overbruggende zorg verzekeren, samen met ‘belendende’
sectoren
b. Wisselleren verder uitbouwen
c. Bemiddeling en trajectbegeleiding
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4 Brede toegankelijkheid
a. Voldoende zorg: geen onredelijke wachttijden!
b. Toegankelijke zorg
c. Transparante jeugdhulp
d. Crisissituaties opvangen
5 Eén jeugdhulp
a. Generalistisch maar ook soms zeer specifiek
b. Verontrusting
c. Gerechtelijke jeugdhulp
d. Jeugddelinquentie en gesloten opvang in jeugdhulp kaderen
6 Participatie van kind en ouders op alle niveaus, in alle situaties
a. In de concrete hulpverlening, op beleidsniveau
b. Rechtspositie blijvend versterken
7 Samenwerken aan de jeugdhulp
a. Mekaar versterken
b. Regionaal
c. In en buiten de jeugdhulp
d. Gegevensuitwisseling
8 Kwaliteitsvol werken
a. Personeel ondersteunen en vormen
b. Innovatie
c. Wetenschappelijke ondersteuning
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Schragende decreten
 Integrale jeugdhulp
 inclusief voortgezette hulpverlening
 jongvolwassenen?
 gerechtelijke jeugdhulp

 Preventieve Gezinsondersteuning
 Pleegzorg
? Decreet bijzondere jeugdbijstand
? Definitie POS
? “Bijzondere” Jeugdzorg
? Jeugdsanctierecht en jeugdhulp
? Preventieve gezinsondersteuning en jeugdhulp
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Dank u

voor uw caleidoscopische aandacht

Debat?
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