het kanaal van de

jeugdhulp
verbreden,
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verdiepen
2019
Jan Bosmans
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De jeugdhulp als kanaal
• Van oceaan naar oceaan
• ‘versluizen’ – toegangssluis- versassen
• totaal systeem rond de sluis
• water vloeit …
• jongeren en gezinnen ‘varen’
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September 18 - mei 19
• Jaarverslag 2017 : State of the art
• Verbreding
–
–
–
–

4 werven
GGZ
Jongvolwassenen
…

• Stroomlijning
–
–
–
–
–
–
–

1 Agentschap
1 RC
Modulering 3.0
Comprehensief jeugdrecht
Regelgeving IJH
Vlaamse Raad
vrijheidsbeperking

• Verdieping ?
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Jaarverslag 2018 ( 2017)
• Derde intersectoraal jaarverslag
• Work in progress ( vgl. – vereenvoudiging )
• Trends – 10 vaststellingen
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1/ JH is breed en zeer divers
• Brede instap – laagdrempelig
– 261.000 CLB
– 207.000 K&G
– 25.000 CAW

• Afname ifv intensiteit/ingrijpend
–
–
–
–
–
–
–

19.000 CGG
12.500 aanmeldingen ITP
16.300 gerechteljjke jeugdhulp
9.000 kinderen VK
3.400 OVBJ
11.500 MFC
1.700 GI

• Zeer diverse werkvormen en methodieken
–
–
–
–

Consult
Therapie
Begeleiding
Online …
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2/ stijgend gebruik laagdrempelig
• RTH – gebruik : + 11% op 2 jaar ( 61.000-> 68.000)
• Internationale trend
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2/ innovatie

• Meer krachtgerichte methodieken
• Signs of Safety
oplossingsgericht vanuit veiligheid kind
• Positieve heroriëntering
tss 65 en 88% geen vervolghulp
• Laagdrempelige netwerken – regio’s
1G1P- 1e lijn psychologen
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3/ pleegzorg blijft groeien
• + 25 % sinds 2014
• Eind 17 : 6568 pleegzorgsituaties
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4/ meer druk op NRTH - intensief
• Instroom stabiel ( + 12.500)
• Meer prior, langere duur
• Wachttijden binnen 3 m 59 % ( 2016 : 66% )
binnen 6 m 76 % ( 2016 : 81% )
• 5273 wachtenden + 1533 PAB
• Lichte stijging, 1/2e van extra wachtenden : + 18j.
• Wachten moet ‘genuanceerd’ worden …
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5/Jongvolwassenen
•
•
•
•
•

Doen meer beroep op jeugdhulp
Kleine wooneenheden : 4 tot 6 jongeren/87 pl.
Uitbreiding tot 25 j.
+ 20 % op 2 jaar ( +919 jongeren)
Actieplan jongvolwassenen werkt al
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6/ vernieuwing crisishulp
•
•
•
•

Betere registratie
Integratie federale netwerken GGZ
5392 telefonisch
+ 2050 hulp opgestart :
– 1324 verblijf
– 597 interventie
– 423 CaH

• Niet opgestart : 514 volzet/23 aanbod ontbreekt
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7/gerechtelijke jeugdhulp
• 14 % delictplegers
• 86% Verontrustende situaties (VoS)
• Stijgende aanmeldingen HCA ( 5.656 = + 15%)
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8/ continuïteit
• Jeugdhulpregie:
–
–
–
–
–

466 opvolging
289 hoogste prioriteit
201 IPH-middelen
52 persoonsvolgende convenanten ( PVC)
24 zorgnetwerken ( handicap+complexe zorgvraag)
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9/jonge vluchtelingen
• Instroom daalt na 2015, nog +30% ivm voor crisis
• Pleegzorg ( 330 Geef de wereld een thuis)
• Regularisatie projectmatig aanbod
– 18 verblijf
– 40 CBAW
– 100 kleinschalige wooneenheden

• Co-financiering Fedasil
– 145 verblijf
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10/ PVF Minderjarigen
• Nota Vlareg 20 juli 2018
• BVR : invoering vanaf 1 juli 2020 …
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Verbreding
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 werven
GGZ
Jongvolwassenen
Crisisjeugdhulp ( 22.11.2018)
Pleegzorg
Gezinsbenaderend werken
Cliëntorganisaties – cliëntenforum
Sociale kaart
Groeipakket
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Jeugdhulp verbreden
Sneller
Ø
Ø
Ø
Ø

+

4 uitbreidingswerven

voldoende nabij

escalatie crisissen vermijden
brede instap en RTH dichter bij mekaar
geen gaten bij verontrusting
afstemming template vroegdetectie en interventie ( netwerken GGZ )

Vier uitbreidingswerven : + 25 miljoen
1
2
3
4

uitbreiding RTH www.1g1p.be 15 miljoen (7 in 2018, 8 in 2019)
zorggarantie jonge kinderen 3 milj.
jongvolwassenen
2 milj.
opvang en begeleiding del. jongeren, GES+, complexe
2 milj.
hier bovenop: 900.000 GES+, NBM

Jeugdhulp en GGZ
• Gezondheidsdoelstellingen/Welzijnsdoelstellingen
• IMC 2015 lancering Gids nieuw GGZ kinderen en
jongeren
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Federale netwerken ( 400.000 / nw)
Mobiele crisiszorg ( 2,7 milj.)
Residentiële crisisbedden ( 2,1 milj )
Mobiele langdurige zorg ( 2,1 milj.)
Intersectoraal consult en liaison ( 1,1 milj.)
Jongeren met verstandel. beperking en GGZ ( 882)
Vroegdetectie en interventie ( 2,3)
Outreach GGZ – JH ( 2 milj.)
+ 100 daghospitalisatie
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Vlaams beleid GGZ K&J
Programma vroegdetectie en interventie
1
Specifieke woonvormen jongvolwassenen met
psychische problemen ( 18 tot 25j.)
48 plaatsen beschut wonen
1,25
Specifieke convenanten( Sleidinge,Geel,de Sleutel) 0,55
Versterking Centra Ontwikkelingsstoornissen
0,9
3,7milj
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Hulpprogramma gespecialiseerde GGZ
20.12.2018

•
•
•
•
•

Via wijziging BVR IJH
In GI en in residentiële voorzieningen
Via centraal meldpunt
Erkend
Gemoduleerd
–
–
–
–

Consult en advies
Crisisverblijf
Diagnostiek
Behandeling

• Netwerken GGZ ( tot 23 - 25)
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kindreflex.be
• Reden 1:
Vlaanderen telt heel wat kinderen die opgroeien bij een
ouder met psychische problemen wat negatieve gevolgen
kan hebben voor hun welbevinden
• Reden 2:
cliënten met kinderen voelen zich in de GGZ niet altijd even
goed ondersteund in hun rol als ouder
• Reden 3:
kindermishandeling komt minder frequent voor, maar heeft
verreikende gevolgen
• Reden 4:
verontrusting wordt doorgaans opgespoord door
hulpverleners die in contact komen met de kinderen zelf
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Decreet organisatie en ondersteuning
van het geestelijke gezondheidsaanbod
( 27.03.2019)

Bevoegdheid GGZ buiten ziekenhuizen
Psychiatrische verzorgingstehuizen
Beschut wonen
Overlegplatforms GGZ
Groot aantal revalidatieovereenkomsten
Erkenningsnormen psychiatrische afdelingen
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Jongvolwassenen
•
•
•
•
•
•
•

Actieplan Jongvolwassenen
Uitbreidingsbeleid Werf 3 jongvolwassenen
Cera-Rubiconproject ( verblijf innovatie)
Richtsnoeren overgang naar volwassenheid
Typemodules tot 25 j.
A way home
Voorgezette jeugdhulp
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crisisjeugdhulp
• Visie geïntegreerd crisismeldpunt GGZ-JH
• Oproep uitbreidingsbeleid crisisjeugdhulp
( 22.11.2018)
– Verzekerd aanbod crisisverblijf 20pl.
– Versterking crisisbegeleiding 70 minderjarigen
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Pleegzorg ( april en mei 2019)
• De wijzigingen van het BVR m.b.t. typemodulering,
de behandelingspleegzorg, de opdrachten en taken
van de diensten voor pleegzorg, projecten,
innovatief aanbod, het toekennen van een attest
aan een pleeggezinnen het uniformiseren van een
lijst met eigen inkomsten
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Gezinsbenaderend werken
• Concept gezinshuizen
• Gezinsopvang in CIG, OVBJ
• Vernieuwd profiel CKG’s
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Gezinsbenaderend werken
• Baby’s en peuters die in aanraking komen met de
Vlaamse jeugdhulp, zullen niet langer enkel in een
pleeggezin of in een voorziening opgevangen
kunnen worden.
• Vanaf 1 januari ‘19 start Jongerenwelzijn een
proefproject waarbij de allerjongsten kunnen
worden opgevangen door zogenaamde ‘Simbaouders’. Dat zijn ouderfiguren die twee tot vier
jongeren opvangen in een kleinschalige, familiale
setting
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Decreet Cliëntorganisaties –
cliëntenforum IJH
• Decreet 12.12.2018
– Cliëntorganisaties : bijdragen tot participatieve jeugdhulp
– Cliëntforum : ervaringsuitwisseling, belangenbehartiging,
ondersteuning

Vzw Cachet brengt de stem van jongeren in de jeugdhulp in
verschillende overlegstructuren en in het beleid in.
Vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen zorgt dat de
ouders van kinderen in de jeugdhulp een stem krijgen.
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Groeipakket
• Mijlpaal
– 11.10.11Vlinderakkoord – overheveling
– 01.07.14KB bevoegdheid van Vlaanderen
– 31.05.16concept : voor elk kind en elk gezin een
groeipakket op maat
– 27.04.18Decreet goedgekeurd
– 01.01.19start Groeipakketsysteem
– 08.02.19eerste uitbetaling

• 3,8 miljard, 900.000 gezinnen, 1,6 milj.kinderen
• Verruiming sociale toeslag van 10 naar 19,5% (315.000 ki)
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Decreet sociale kaart
26.03.2019

• Alle actieve zorgaanbieders
• Departement WVG
• Publiek toegankelijk
-------à>>>>
KANAAL VERBREDEN
KANAAL STROOMLIJNEN
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Stroomlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentschap Opgroeien Regie
1 raadgevend comité
Decreet jeugddelinquentierecht
Regelgeving afwerken
Erkenningsnormen
Modulering 3.0
Multifunctionele infrastructuur
Vlaamse raad WVG
3 conceptnota’s
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Vlareg 20 juli 2018
In april 2018 maakte Minister J. Vandeurzen bekend
dat de Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en
Jongerenwelzijn versmelten tot één geheel om
kinderen, jongeren en gezinnen beter te
ondersteunen.
Ook sommige VAPH- minderjarigen zullen tot dit
agentschap behoren. Deze eenmaking is een logische
verdere stap om efficiënt en geïntegreerd te kunnen
werken
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• Eind juli 18 keurde de regering principieel de eerste
belangrijke stappen in dit fusietraject goed. Ze
wijzigt daarvoor principieel het oprichtingsdecreet
van Kind en Gezin. De naam verandert in Vlaams
agentschap voor Regie van Jeugd en Gezin.
Ook het oprichtingsbesluit van het Agentschap
Jongerenwelzijn wordt gewijzigd.
• Het decreet inzake bijzondere jeugdbijstand (2008)
kan daarvoor volledig worden opgeheven.
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• Historische stap
• Ingrijpende wijziging
• Juridische transitie tot eind 2019
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1 Een nieuw Intern Verzelfstandigd
Agentschap met rechtspersoonlijkheid
Ø werknaam : Opgroeien regie
Ø wordt opgericht met strategische kernbevoegdheden en
budgetbeheer over het ganse domein van jeugd en gezin .
Dit agentschap neemt de (beleids) bevoegdheden van het
Fonds Jongerenwelzijn over evenals die van het huidige Kind
en Gezin en voert voortaan de regie en strategie over het
ganse jeugd- en gezinsbeleid.
Het heeft ook als kerntaak het voorzieningenbeleid voor
• kinderopvang,
• preventieve gezinsondersteuning,
• toelagen gezinsbeleid
• adoptie ( binnenlands en interlandelijk)
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bijkomend bevoegd
• voor de ondersteuning van kinderen en jongeren
met een handicap, inclusief het voorzieningenbeleid
hiervan, uitgezonderd de persoonsvolgende
financiering
• Welke voorzieningen ?
– Gedrags- en emotionele stoornis ( GES+)-aanbod/
multifunctionele centra die aflijnbaar werken met
deze gecombineerde ondersteuning
– De observatie- en behandelingscentra
– De centra voor ontwikkelingsstoornissen
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2 een Intern Verzelfstandigd
Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
Dit agentschap behoudt de bevoegdheden van het huidige
agentschap Jongerenwelzijn, met als kerntaak de
uitvoering ( niet regie en strategie) van
• pleegzorg
• integrale jeugdhulp
• jeugddelinquentie
Belangrijk hierbij is wel dat de decretale rechtsgrond van
de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning ( CKG)
en van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling ( VK)
verhuist van het huidige decreet van Kind en Gezin naar
het decreet Integrale Jeugdhulp
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•
•
•
•
•
•
•
•

Wijziging decreet en BVR 2018 oprichting 30.11.18
Oprichting bij decreet 20 februari 2019
1 maart start directeur ex-kinderrechtencommisaris
5 april wijziging werking RC, 2 kamers (KO en Adoptie)
In werking 18 april
Benoeming AG en directie 26 april
BVR 24 mei 2019 benoeming leden RC vanaf 1 sept.19
Stop RC IJH 20.06 – K&G 26.06
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Decreet Jeugddelinquentierecht
15.02.2019

– Verantwoordelijkheid van jongere
ouder dan 12, jonger dan 18, tot 23, soms tot 25
– Herstelgericht verantwoordelijkheidsmodel
– Duidelijk-snel-constructief-herstelgericht
– Reacties van OM en JRT
– Gesloten begeleiding in GI
– Recht op jeugdhulp
– Rechtswaarborgen
….
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Comprehensief jeugdrecht
3 decreten vormen 1 geheel
IJH
JDR
DRPM
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Toegang tot de jeugdhulp bij
jeugddelinquentie
• Verwijzing naar recht op jeugdhulp DIJH
• Vrijwillige jeugdhulp blijft mogelijk
• Art. 4 Jeugddelinquentiedecreet
De daden, handelingen of nalatigheid waarvan de persoon wordt verdacht,
of zijn leefsituatie, kunnen aanleiding geven tot doorverwijzing naar de
jeugdhulpverlening overeenkomstig art. 47 DIJH

• Via Art. 81 Jeugddelinquentiedecreet wordt DIJH
gewijzigd:
Aan art. 47 wordt 3° toegevoegd
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Art. 47 DIJH

( 31.08.2019)

De jeugdrechter neemt kennis van verontrustende situaties op vordering van het openbaar ministerie om
gerechtelijke maatregelen op te leggen aan de betrokken minderjarigen en, eventueel, aan hun ouders en, in
voorkomend geval, aan hun opvoedingsverantwoordelijken :
1° als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld :
a) het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet mogelijk;
b) alles is in het werk gesteld om vrijwillige jeugdhulpverlening te realiseren in die zin dat het
ondersteuningscentrum of het vertrouwenscentrum kindermishandeling is ingeschakeld en dat centrum de
minderjarige heeft doorverwezen naar het openbaar ministerie met toepassing van artikel 39 of 42, § 3
2° als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld :
a) een gerechtelijke maatregel is dringend noodzakelijk;
b) er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk beschermd moet worden tegen een vorm van
lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling,
mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik;
c) het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet meteen mogelijk.
3° als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld:
a) Er loopt voor de minderjarige een procedure bij de jeugdrechter of jeugdrechtbank op grond van artikel 14 van
het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht; ( vervolging wegens plegen jeugddelict)
b) Er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige, vermeld in a), zich in een verontrustende situatie bevindt”.
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Aanwijsbare VOS
Bij aanvang of op eender welk tijdstip
Voorlopig en ten gronde
Niet eerst vrijwillige kader, wel terugkoppeling
Combineerbare sporen
Geen automatische prioriteit
( kwalificatieswitch -shortcut)
• Wie heeft hulp meest nodig als criterium
•
•
•
•
•
•
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maatregelen op basis van 1e en 3e
vorderingsgrond
( art. 48 DIJH inw. te bepalen)

punten 13° en 14° worden opgeheven op de datum van inwerkingtreding van artikel 89, tweede lid, decreet
jeugddelinquentierecht

1° de ouders van de minderjarige of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken een
pedagogische richtlijn verstrekken;
2° voor ten hoogste één jaar de minderjarige onder toezicht stellen van de sociale dienst;
3° voor ten hoogste zes maanden de minderjarige een opvoedend project opleggen of de minderjarige,
eventueel samen met zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken toevertrouwen
aan een project;
4° voor ten hoogste één jaar de functie begeleiding opleggen;
5° voor ten hoogste één jaar de functie dagopvang opleggen;
6° voor ten hoogste één jaar de functie diagnostiek opleggen;
7° voor ten hoogste één jaar de functie behandeling opleggen;
8° voor ten hoogste één jaar de functie training opleggen;
9° voor ten hoogste één jaar de functie verblijf opleggen;
10° voor ten hoogste één jaar de functie beveiligend verblijf opleggen;
11° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een geschikte open inrichti
die niet behoort tot het toepassingsgebied zoals vermeld in artikel 3;
12° voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een psychiatrische inrichting, als dat na ee
psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt;
13° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een afdeling van een
gemeenschapsinstelling;
14° uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden de minderjarige die de leeftijd van veertien jaar heeft
bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten inrichting, als wordt aangetoond dat de minderjarige zich
aan de maatregelen, vermeld in punt 9° tot en met 13°, tweemaal of meer heeft onttrokken en dat die
maatregel noodzakelijk is voor het behoud van de integriteit van de persoon van de minderjarige.

44

Dezelfde rechtspositie
“Decreet betreffende de rechtspositie van de
minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het
kader van het decreet betreffende het
jeugddelinquentierecht”
- Belang van de minderjarige?
- Participatie?
- Ook voor meerderjarigen
- Zelfde rechtspositie in gans traject
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rol van hulpverlening?
• Vrijwillige hulp staat open
• + 12j. : zelf aanvraag NRTH
• OM kan laten toezien op voorwaarden i.f.v. sepot
GGZ-begeleiding, alcohol-drugspreventie
-> hulpverlening, bemiddeling, pos.project
• Jeugdrechtbank legt sancties of maatregelen op die
nauw verweven zijn met hulpverlening
• Ambulant
• Bijzondere voorwaarden
• Zich aanmelden bij hulpverlening
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Specifieke typemodules
• 1-Delictgerichte contextbegeleiding - ambulante
( oproep 6 mei 2019 )
bvb. ook in combinatie met GI in een traject
• Methodisch werken
• exclusief voor (verdachte)delictplegers
• Gespreid, 50 TM kortdurend intensief
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– 2-Beveiligende opvang ( oproep 13 mei 2019)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jongere en context begeleidbaar maken in veilige situatie
Individuele gestructureerde aanpak
Meervoudig, complex
Aparte instroom met
Nauw overleg met Jrtr en consulent
Risicotaxatie
Ondersteuning personeel
Kleine leefgroepen (6) , 1 op 1
Specifieke programma’s
Samenwerkingsafspraken
Groeipad 2021 – 2022 ( + 148 plaatsen)
Infrastructuur ( art. 89 JDD)
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Uitvoerende BVR
• 05.04.2019 BVR inrichting GI en opvolgen
voorwaarden ondertoezichtstelling
• 07.06.2019 BVR
– Verhoogt capaciteit overloop in Tongeren van 4 naar 7
tot de cap. in Everberg stijgt van 40 naar 45
– Afbouw overloop 1 maart 2020
– Rechtsgrond Vlaams detentiecentrum
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Decreten en BVR’s - overzicht
•

•

Oprichtingsdecreet “Opgroeien regie”
–

Opheffing decreet Fonds Jongerenwelzijn

–

Opheffing decreet Bijzondere jeugdbijstand

–

BVR bouwt Jongerenwelzijn om in “Jeugd en Gezin”

Wijzigingsdecreet
–

Wijziging decreet Integrale Jeugdhulp
•

–

•

BVR dat BVR IJH wijzigt 15.03.2019

Wijziging decreet Rechtspositie minderjarige IJH

Ontwerp uitvoeringsbesluit Vlareg erkenningsvoorwaarden
en subsidienormen Voorzieningen
50

Erkenningsvoorwaarden en subsidienormen
voorzieningen jeugdhulp 05.04.2019
BVR 1994
actualisatie erkenning en subsidiëring
Jongerenwelzijn
• Evoluties
•
•
•
•
•
•
•

nieuwe categoriën (HCA, CaH…)
Inkanteling CIG
Regularisatie projectwerking
Kwaliteitsdecreet
Enveloppenfinanciering
Jongvolwassenen
jeugddelinquentiedecreet
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BVR erkenning en subsidiëring
Naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn (NAFT)
15 aanbieders inbedden in alg. regelgeving
Verderzetting korte en lange time-out trajecten
Co-financiering
Time out meer afstemmen op situatie
(meerdere) jongere, (meerdere) leerkracht , klasgroep,
schoolteam
Jongvolwassenen tot 25 j.
HCA ook positief project
Ambulante delictgerichte contextbegeleiding
Private beveiligende opvang
Samenwerking – uitstroom gemeenschapsinrichtingen
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Modulering 3.0

Vereenvoudiging aantal-omschrijving

Contextbegeleiding in functie van crisis (Crisishulp aan Huis)
Crisisconsult (uitgevoerd door het crisismeldpunt)
Crisisinterventie (op verwijzing crisismeldpunt)
crisisbegeleiding (op verwijzing crisismeldpunt)
crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt)
Crisishulp in een pleeggezin (op verwijzing crisismeldpunt)
Crisisverblijf in een pleeggezin
Verblijf in een pleeggezin [perspectiefzoekend]
Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend
Verblijf in een pleeggezin [ondersteunend - korte duur]
Verblijf in een pleeggezin [ondersteunend - lage frequentie]
Behandeling in het kader van pleegzorg
Verblijf voor kinderen [korte duur]
Specifieke actie zorggarantie
Contextbegeleiding ((laagintensief/breedsporig))
Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering
Dagbegeleiding in groep (RTJ)
Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Contextbegeleiding kortdurend intensief
Begeleiding in een kleinschalige wooneenheid

Begeleiding met een burgerinitiatief ter versterking van het netwerk
Kortdurend crisisverblijf
Verblijf in een leefgroep
Kamertraining
Beveiligend verblijf voor minderjarigen
Diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand
Verblijf in functie van diagnostiek
Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)
Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)
Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) in functie van gezinsopname
Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) rechtstreeks toegankelijk.
Delictgerichte contextbegeleiding (in opmaak)
Begeleiding in functie van onderwijs-welzijnstrajecten (in opmaak)
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Multifunctionele infrastructuur
05.04.2019

Door bij het bouwen al rekening te houden met een
toekomstige andere invulling van een gebouw, kunnen
onnodige extra verbouwingskosten vermeden worden.
Op dit moment is het Vlaamse voorzieningenaanbod
vooral sectorspecifiek ontwikkeld, waarbij elke sector
eigen normen en regels hanteert voor kamergroottes,
gangbreedtes enz. Multifunctionele infrastructuur
maakt een effectiever en efficiënter gebruik mogelijk
in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin (WVG).
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Decreet oprichting Vlaamse Raad
WVG
29.06.2018

Op 31 december 2018 hield de SAR WGG ermee op. In het
jaar 2019 ziet de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin het levenslicht. Deze raad zal de
opdrachten van de SAR WGG als adviesorgaan overnemen,
maar zal daarnaast ook een overlegorgaan zijn.
Het overleg heeft als ambitie om akkoorden met de
Vlaamse Regering af te sluiten. Voor het overleg en het
sluiten van akkoorden gaan deze stakeholders aan tafel
met de Vlaamse Regering. De Vlaamse Raad WVG geeft
advies aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement
over de hoofdlijnen van het beleid. De raad moet ook
bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie.
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•

opdrachten met betrekking tot het beleid inzake Vlaamse sociale bescherming en het
beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid, het beleid inzake
welzijn en justitiehuizen en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:

•
•
•
•
•

overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden;
advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid;
bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, waaraan de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring heeft gehecht;
advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan de
Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse
Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die
voorbereid worden op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale
verdragen die voorbereid worden;
reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s;
advies uitbrengen of reflecties leveren over conceptnota’s, groenboeken en witboeken;
beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen.

•
•
•
•
•
•
•
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4 kamers
• een intersectorale kamer (sluit akkoorden en
formuleert adviezen m.b.t. het beleid van 2 of 3
sectorale kamers en m.b.t. het beleid inzake welzijn
en justitiehuizen);
• een sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale
Bescherming en Personen met een Handicap;
• een sectorale kamer Gezondheid;
• een sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn
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Conceptnota’s nieuwe regelgeving
• Voortzetting hulpverlening als gerechtelijke
maatregel voor jongeren die meerderjarigheid
hebben bereikt ( sept. 18)
• Gefaseerde instelling intersectorale commissie voor
buitengerechtelijke regeling van geschillen
gebruikers-aanbieders van welzijns-gezondheidszorg
( jan. 19)
• Invoeren van gewone adoptie in een
jeugdhulptraject ( april 19)
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Verbreding

Stroomlijning
àKanaal van de jeugdhulp
àVerdieping ?
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Verdieping
•
•
•
•
•

TF Verblijf
Conferentie
PVF
Dwang en vrijheidsberoving
Moeilijk
–
–
–
–

Tienerpooiers
GES +
Celslapers
Meervoudig- complex
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Bouwstenen voor een nieuwe
verblijfsfunctie in de jeugdhulp
• Vertraging opgelopen ( okt. 17 – november 2018)
– Decreet jeugddelinquentierecht
– Spanningsveld korte-lange termijn
– Afronding Back tot basics
– Wetenschappelijke kijk op complexe dossiers
– Cijferrapport / jaarverslag
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finaliteit
• Toekomstvisie
• Intersectoraal
• Vanuit geactualiseerde visie op verblijf en
uithuisplaatsing
• Korte - lange termijn

-> 10 bouwstenen
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1 Randvoorwaarden
• Vereenvoudiging van aansturing : 1 agentschap
integrale aanpak
• Uitvoering VIA-5
• transparante financiering: aanbod/persoonsvolgend
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2 Probleemanalyse en diagnostiek
Rapport wetenschappers:
•
•
•
•
•

Er is geen intersectoraal gedeelde probleemanalyse
en diagnostiek
Zo vroeg mogelijk, de rest is te laat
Meer regionaal organiseren
Steeds herdoen van probleemanalyse?
Doel = continuïteit realiseren

64

3 zowel acuut als duurzaam

• Regionaal afgestemde programmatie
• Acuut
• Geen carrousels
• Doorstroom, niet dichtslibben

• Rapport Rekenhof
• Begroting 18-19
• In wat ?
•
•
•
•

Crisisopvang
CaH
Welke regio? ( rapport priordruk)
Stedelijk/ landelijk

• Intersectorale programmatie, niet regionaal verkavelen
• Keuzes : Bestaande versterken ? Nieuwe toevoegen
( outreach)
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4 innovatie/nieuwe verblijfsvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe noden, meer differentiatie
Kleine groepen
Pleegzorg en varianten ( gezinshuizen)
Wooneenheden
Housing first
Niet één model
Jonge kinderen/ jongvolwassenen
Netwerkpleegzorg
Impact op residentiële ( werven)?
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5 Gedeelde aanpak
zorgzwaarte en output
• Wetenschappelijk onderbouwde zorgzwaarte??
• Meer outputgericht
• 7 OP 7
• Dagopvang?
• Moeilijke profielen
• CANO
• NAFT

• Gemeenschappelijke visie?
• Transparante financiering voor zelfde opdracht
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6 Eenvoudige en transparante
financiering
Modulefinanciering
Punten
Rugzak
PVF
…
• Intersectorale basisfinanciering op basis van
gedeelde criteria/ zwaarte/output
•
•
•
•
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7 Aangepaste functionele
infrastructuur
• Oproep
• VIPA
– Werkwijze : 1 of 2 maal per jaar
– Voor maximumbedrag ( bvb. 120.OOO€)
– Light procedure
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8 Medewerkers staan centraal
•
•
•
•
•
•
•

Deskundigheid
Vorming
Training
Agressie
Opleiding
Debat onderwijs
Mix van medewerkers
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9 Kinder-jeugdpsychiatrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabij
Volwaardige partner
Outreach model
Federaal aanbod
Bekendmaken
Steeds een debat
->>> wij zijn geen verblijf !
Wel mekaar versterken
Vlaamse bevoegdheid : toezicht, vrijheidsberoving…
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10 Evenwicht overheid/ondernemers
•
•
•
•
•

Spreiding opnamebeleid en priorlast
Incentives
Autonomie
Schaalgrootte
Regionalisering
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TIMING
•
•
•
•
•

Begroting 2019 in september 2018
Rapport onderzoekers
Realisatie 2.0
Cijfers JH
Parlementair initiatief ->
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•

Opvolging TF Verblijf

Resolutie aangenomen 3 april 2019
betreffende een meerjarenperspectief voor de jeugdhulpverlening

vraagt de Vlaamse Regering om de ontwikkeling van een meerjarenperspectief voor
de jeugdhulpverlening voorop te stellen, waarbij onder meer:
1° op basis van de niet-ingevulde behoeften aan zorg en ondersteuning wordt
ingezet op een versterking en uitbreiding van de reguliere hulpverlenings-capaciteit
voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer thuis, in hun context of in een
pleeggezin terechtkunnen, bij de voorzieningen die het intern verzelfstandigd
agentschap Jongerenwelzijn of zijn rechtsopvolger heeft erkend, waarbij:
a) het personeelskader van die voorzieningen spoort met de zorgzwaarte;
b) het werken in kleinere leefgroepen budgettair mogelijk wordt gemaakt;
c) een diversificatie van mogelijke verblijfsvormen wordt bewerkstelligd;
2° de mogelijkheden tot vorming van medewerkers in de jeugdhulpverlening verder
worden versterkt.
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Alarmkreet over residentiële jeugdhulp ( DS 18 juni 2019)
het water aan de lippen
de leefgroepen te groot
de problemen te complex
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Conferentie Opgroeien en
Ontwikkelingstrajecten

24 april 2019

Naar aanleiding van signalen op het terrein rond kinderen en jongeren van wie
het ontwikkelingstraject blokkeert of dreigt te blokkeren, kreeg een werkgroep
van academici de opdracht om vanuit wetenschappelijk en klinisch perspectief
voorstellen te formuleren voor de aanpak van jongeren met een complexe
problematiek. Het resultaat is de verbeternota ‘Geblokkeerde
ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen.’
Thema’s
•
•
•
•
•

Informationele continuïteit
Diagnostiek
Organisatie en continuïteit van de zorg
10-14-jarigen
Gehechtheid
à>>aanbevelingen?
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Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten
bij jongeren. Beheersen,
interveniëren, voorkomen
-jongeren met complexe problematiek zegt niet alleen iets
over jongeren/context, maar evenzeer iets over
disfunctionaliteit in samenleving en zorgorganisatie
-operationele definitie ‘complexe problematiek’
Developmental Trauma Disorder
-zorgfunctionaliteit-zorgprogramma’s
-continuïteit – interventierichtlijnen
-vroeger=economisch rendabel
- Diagnostisch exoskelet/kwaliteitscentrum…
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PVF

BVR 04.09.2019

• Start Medio 2020tot 2024
• Toeleiding ( vraagverheldering, ondersteuningsplan,
beoordeling, objectivering, toekenning, toewijzing)
• Prioritering – automatische toekenning
(GMV,JRTR, na crisis, degeneratief)
• Specifieke situatie van kind en context
• Budgetbepaling – cash/voucher-inzet conform Ondplan
• Flexibel ifv ontwikkeling
• 2 agentschappen/ budgetneutraal
• Uitvoerende regelgeving dit najaar
• Advies KRC ( 7 mei 2019)
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Dwang en vrijheidsberoving
• Thematische inspecties Kpsychiatrie
• Afzonderen, separeren, fixeren, registratie, toezicht,
infrastructuur, nacht, afzondering, oproep,
permanentie…
–
–
–
–
–

Opvolgingspunten wegwerken
Begrippenkader
Bouwkundige ingrepen ( 6.12.18 – oproep)
Vorming, omgaan met agressie, back tot basics
Scan regelgeving
79

Intersectorale definities
vrijheidsbeperkende maatregelen
• Aanpassing decreet RP ?
• Grote diversiteit aan doelgroepen
• Referentiekader GGZ, multidisciplinaire
richtlijn,VIPA,vorming (via 5)…
• Sokkel om te stroomlijnen:
• Vrijheidsbeperkende maatregel? keuze-beweging-contact
• Toestemming? op vraag-hulpverlener -verzet
• Afzondering (kamer)? Fysiek-mechanisch-medicamenteus
• Fixatie?
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Moeilijk….
•
•
•
•
•
•
•

Tienerpooiers
Celslapers
Kinderen van Getuigen Jehova
Drugs in de haven van Antwerpen
Roma Gent (21.06.19 DS)
GES+
Meervoudig complex op doorsnee
JH-VAPH-Delict-psychiatrie
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Tienerpooiers
De doelgroep waarvoor deze beveiligde opvang wordt mogelijk
gemaakt, bestaat voornamelijk uit meisjes die onder invloed
van een negatieve context grensoverschrijdend gedrag stellen
en zich aan de hulpverlening willen onttrekken, zoals
slachtoffers van tienerpooiers en meisjes met destructief of
zelfdestructief gedrag.
Gezien de specificiteit van deze doelgroep, worden gerichte
samenwerkingsafspraken gemaakt met o.a. de lokale politie,
gemeenschapsinstellingen, partners uit de geestelijke
gezondheidszorg, partners uit de gezondheidszorg, onderwijs en
jeugdrechters en verwijzende instanties.
2016 Beernem – uitbreiding ( actieplan)
2017 Private voorzieningen 13 plaatsen
2019 vzw Ne(s)t ( 1/2/19)
Oproep 25 trajecten innovatieve woonbegeleidingsvormen(20/3/19)
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GES +
• MFC met bijkomende erkenningsvoorwaarden
• GES+: ernstig externaliserend of internaliserend
storend gedrag, in combinatie met een handicap,
waarvan de impact dermate groot is dat er nood is
aan continue, hoofdzakelijk residentiële
ondersteuning met een semi-gesloten karakter
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Erkenninsvoorwaarden

BVR 08.06.2018

1° ondersteuning bieden aan gebruikers met een normale begaafdheid tot licht
verstandelijke handicapen GES+ of gebruikers met een matige of ernstige
verstandelijke handicapen GES+;
2°aan minimaal zes gebruikers ;
3°beschikken over de module voor de ondersteuning van minderjarigen met GES+;
4°een aangepaste infrastructuur hebben zodat er bescherming en veiligheid kan
worden geboden, alsde problematiek van de gebruiker dat vereist
5°kunnen voorzien in een besloten aanbod
6°kunnen voorzien in voltijdse residentiële ondersteuning, zeven dagen op zeven,
7°de gebruiker de ondersteuning kunnen aanbieden
8°samenwerken met andere MFCGES+ uit de regio om ervoor te zorgen dat er
residentiële ondersteuning kan worden geboden tot en met de leeftijd van 21 jaar
9°samenwerken met andere MFC GES+ uit de regio om ervoor te zorgen dat 50% van
de totale capaciteit voor MFC GES+prioritair wordt ingezet voor uitstroom uit de
gemeenschapsinstellingen
10°sectoraal en intersectoraal samenwerken
11°overdragen van specifieke knowhow aan andere actoren die betrokken zijn bij de
ondersteuning van gebruikersmet GES+
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Doorsnee
JH-Jeugddel.-VAPH-KJPsychiatrie
• Uitbreiding naar 123
• Transitie van VAPH naar Opgroeien
• Zgn. DOORSNEE – meervoudig – complex- VoSGIdubbeldiagnose-Developmental Trauma Disorder
….
• Aanpak ?
Trajecten-afstemming-IPH-aflijning-kaders
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Kanaal van de jeugdhulp
• Zeer breed
• Gestroomlijnd
• Maar diepgang ?
–
–
–
–
–

Vele kaders
Coherente visie op lange termijn ?
Verblijf?
Specifieke doelgroepen/actualiteiten
doorsnee
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Hoe verder ?
•
•
•
•

Toekomstvisie volgende legislatuur
Integrale jeugdhulp en Intersectoralisering
Samenleving blijft verantwoordelijk
Kinderen/jongeren/gezin als uitgangspunt
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RC JH Vlag planten voor 2024

Intersectoralisering
• Federaal én Vlaams, lokaal ?
• Discussie handicap, psychiatrie, BJB -> breuken
Welzijn – gezondheid - onderwijs
• Netwerking : structureel - casus
• Personeel intersectoraal inzetten
• GGZ / IJH integreren of afstemmen
• 1 (integrale) jeugdhulp of voorbij de jeugdhulp ?
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Samenleving blijft verantwoordelijk
Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgerinitiatieven
Netwerken
Vrijwilligers
Vermaatschappelijking
Levenskwaliteit
Hoopverlening
Universaliteit
Sociale rechtvaardigheid….
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Kind/ jongere als uitgangspunt
Onafhankelijkheid

Persoonlijke ontplooiing
•opleiding, persoonlijke
competentie,
vaardigheden

Sociale participatie

Interpersoonlijke relaties

Emotioneel
welbevinden

•interacties,
relaties/vriendschappen
en ondersteuning
(emotioneel, fysiek,
feedback)

•tevredenheid, zelfbeeld,
vrij zijn van stress

Zelfbepaling
•autonomie, persoonlijke
controle, persoonlijke
doelen en waarden,
keuzes

Welbevinden

Lichamelijk welbevinden
Sociale integratie
•integratie en participatie
in de samenleving, rollen
in de samenleving, sociale
ondersteuning/supports

•gezondheid, ADL-

activiteiten en vrijetijd

Materiaal welbevinden
Rechten
•Humane rechten (respect,
waardigheid, gelijkheid) en
wettelijke rechten
(burgerschap, toegang,
rechtvaardige behandeling)

•financiële status, werk en
onderdak

En nu ….
• Evaluatie decreet IJH

• Regeerakkoord 2019-2024
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