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Transitie…
een structurele verandering die het resultaat is van op 
elkaar inwerkende en elkaar versterkende 
ontwikkelingen

Caleidoscoop

Metamorfosen

Europa

Rubicon… ITP ( 2010)
één Agentschap, één RC (2016)

één Jeugdhulp ( 2019 ?)
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(integrale) jeugdhulp

• Complex systeem 
verschijnselen die voortvloeien uit interacties in een 
verzameling van elementen – op zoek naar 
verklaringen – naar evenwichten

• Die Unvollendete

• Een vat vol tegenstrijdigheden, dualiteiten ?
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dualiteiten
Justitie vs welzijn
Preventie vs curatie
Gerechtelijk vs buitengerechtelijk
Recht op vs interventie
Bijzonder vs basisvoorziening
Rechtstreeks toegankelijk vs niet rechtstreeks
Vraag vs aanbod
Flexibiliteit vs continuïteit
Pleegzorg vs residentie
Zo kort vs zo lang ENZ…
Specialistisch vs generalistisch
Professioneel vs vrijwilligers 
Privacy vs publiek NOOIT IN
Prior vs niet prior EVENWICHT
Rechtsbescherming vs zorgethisch
Welzijn vs gezondheid
Doelgroepafbakening vs universeel WORK IN PROGRESS…
POS vs VOS
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werking onder druk
Capaciteit

-> 3 werven -> RTH, zorggarantie, wooneenheden

Complexiteit (inter)sectoraal versterken/(be)veilig(en)(heid)

Verblijf uithuis? – Taskforce - gezinshuizen

Werkdruk omkadering en VIA

Media beeldvorming -> over werking en jongeren



beleid onder druk

Organisatie van beleid

(te) vele regio’s

1 Agentschap

Financieringswijze TMF, PVF, rugzak

Regelgeving decreet JSR – BVR 1994

Cijfers BINC – Jaarverslag Jeugdhulp 2017 ?

2019- 2024 ?
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Jeugdhulp onder druk 
over 2017 nog niet beschikbaar !

capaciteit www.jaarverslagjeugdhulp.be/2016 (21.06.2017) 
Meer uitgewerkte tabellen- vergelijking met vorig jaar eerste keer mogelijk
• Rechtstreeks toegankelijke aanbod onder druk
• Pleegzorg blijft groeien ( 6062)
• Aanmeldingen Toegangspoort ( 12.589)

– via MDT 3224
– via NRTH 3471
– gemandateerde Vz 2.089
– SD JRB 4.146
– ITP doet zelf 300

• Crisismeldpunt 9.868 Mj ( = +28%) ( JRT, ouders, GGZ)
• Minderjarigen met maatregel per vorderingsgrond

MOF 2341
VOS via GV 13.789
VOS hoogdr. 806

• GMV
• aanmeldingen OCJ 5337 ( = +21%)
• aanmeldingen VK 1072 ( = + 21%)

http://www.jaarverslagjeugdhulp.be/2016


Jeugdhulp onder druk
capaciteit wachten op jeugdhulp

• JWLZ

Mobiele contextbegeleiding
– In eigen beheer gemiddeld 319 d.
– OCJ en JRB gemiddeld 260d.

Dagbegeleiding in groep gemiddeld 218d

• K&G (CKG)

Mobiel tss 57 en 130d.
Groepstraining tss 35 en 132
Ambulante dagopvang 33 d
Zeer kort res. 17 d



Jeugdhulp onder druk
capaciteit uniek wachtenden

Ruime jeugdhulp 2014 7427
2015 7347

BJB 2012 3551
2013 3634
2015 3056

CBAW 469

CB Kort Intensief 207
Diagnostiek 370
TCK 327
Verblijf hoog Int. 1126
Verblijf lag Int. 205
Verblijf diagn. hoog int 317
Verblijf diagn. laag 80
Verblijf CIG hoog 84
Verblijf CIG laag 22
Totaal Verblijf K&G 242



Jeugdhulp onder druk
capaciteit wachttijd NRTH / bezetting

Wachttijd Verblijf BJB gemiddeld 160d.
(29% + half jaar, 14% meer dan een jaar)

Verblijf CKG lang res. gemiddeld 161d.

Bezetting
Jongerenwelzijn 
2014 alle werkvormen, alle provincies gemiddeld 94%
2015 verblijf 95%

CBAW 88%
Contextbegeleiding breedsp. 119%
OOOC 90%

K&G (2014) verblijf  100%
CKG (2016) prestaties mobiele begeleiding tss. 102 en 137%

prestaties ambulante training tss 107 en 132%
prestaties ambulante opvang 103%

CIG(2015) verblijf  92%
• contextbegeleiding aanstaande ouders 90%



Jeugdhulp onder druk
capaciteit 4 uitbreidingswerven

Sneller         +       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 uitbreiding RTH 15 miljoen (7 in 2018, 8 in 2019)
2 zorggarantie jonge kinderen 3 milj.
3 jongvolwassenen 2 milj.
4 opvang en begeleiding del. jongeren, GES+, complexe

2 milj.
hier bovenop: 900.000 GES+, NBM



Jeugdhulp onder druk
capaciteit werf 1 : samenwerkingsverbanden RTH

We verwachten dat maximaal wordt voortgebouwd op 
bestaande lokale en regionale samenwerkingsverbanden 
zoals de Huizen van het kind, het geïntegreerd breed onthaal 
en de netwerken GGZ van kinderen en jongeren. 
Ook de inbedding in de ontwikkelingen van het decreet 
Lokaal Sociaal beleid is aangewezen. Een kernpartner kan 
ook een lokaal bestuur zijn. En uiteraard kan worden verder 
gebouwd op bestaande relevante netwerken integrale 
jeugdhulp     
Coördinatie kernpartner
Engagement richtsnoertermijn van één maand voor hulp
200 gezinnen op jaarbasis  gezin = 1 plan
15 samenwerkingsverbanden ( 200 tot 250.000 inw.)



• 15 samenwerkingsverbanden

– A 4 (3 : Kempen, OLO, Mechelen)

– L 2

– OV 3 ( 3 : Meetjes, Waas en Dender, Gent)

– VBB 3 ( 3 : Brussel, Asse-Vilvoorde, Hageland)

– WV 3 ( 3 : Westhoek, Midden-West Vldr. ,Kortrijk)

in afwerking
later doortrekken ?
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Jeugdhulp onder druk
capaciteitwerf 2 : zorggarantie voor jonge kinderen Brussel ( juni 2018)

Beleid
 Evoluties pleegzorg, nog verder uitbouwen, ook tot 25j.

 Conferentie De Toekomst is Jong ( 10/2016)
meer samenwerking basisvoorzieningen bij verontrusting

 Flexibele kinderopvang vernieuwd concept

 Concept gezinstehuizen

Zorggarantieplan O-3j. bij uithuisplaatsing : provinciaal – snel-structureel :

Elke onderbouwde en geobjectiveerde vraag naar uithuisplaatsing in Vlaanderen voor 
een jong kind ( in een dringende, verontrustende situatie, pre- of perinataal) 
onmiddellijk en kwaliteitsvol zonder contra-indicaties opnemen in een pleeggezin of in 
een verblijfsmodule waarbij het gezinsklimaat primeert, opdat de veiligheid en 
ontwikkelingskansen van het kind gewaarborgd zijn en er voor een stabiele 
langetermijnoplossing wordt gezorgd, indien mogelijk in de thuissituatie en zo niet in 
pleegzorg
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Betrokken actoren met duidelijke engagementen
Ziekenhuizen, materniteiten, lokale teams K&G, diensten pleegzorg, CKG, 
CIG,GMV, SDJRB) en betrokkenheid GGZ, OCMW,CAW, soc. huisvesting

Provinciale coördinatie door CKG
snelle exploratie en toeleiding, aanspreekpunt casus

Kwaliteitsvol verblijf binnen 3 m. 

Pleegzorg als eerste optie

Residentiële bufferfunctie ( CKG, OBJ, CIG)

Casusgebonden middelen
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specifieke typemodule ( ITP – VIST )
max. 20.000 €, max. 50% verblijf, max. 10.000 verlengd

Ant 870
Limb 350
OV 630
WV 450
VLAB 550

2.850
najaar, methodiek perspectiefbepaling
wetenschappelijk ondersteund
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Beleid 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Primaire basisibehoeftes ifv overleven, sans papiers…

Cultuursensitiviteit, bicommunitair…

IVRK, 3 P’s, EVRM

• Zwangere of pas bevallen moeders in precaire situaties

• Verbetering van toegang tot basishulp en reguliere hulp

• Interdisciplinaire teams van basiswerkers

CAW, VK, samenlevingsopbouw, K&G, Brus-stars (GGZ)

• Complementair Werf 1, 1 aanvraag voor 150.000 €
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Jeugdhulp onder druk
capaciteitwerf 2 : zorggarantie voor jonge kinderen Brussel ( juni 2018)



Jeugdhulp onder druk
capaciteit werf 3 Actieplan Jongvolwassenen ( dec 2017)

Basis : Actieplan Jongvolwassenen ( mei 2017)

 Groeiplan, ronde tafels, burgerinitiatieven

 Voorbereiden en faciliteren uitstroom 

 Verantwoorde afsluiting en nazorg

 Voorgezette jeugd- en volwassenenhulp

 Nieuwe woonvormen tss residentie en zelfstandig wonen

 Link GGZ- woonvormen en –ondersteuning ( 18-25 j.)

 Expertise 100 RTH – modules CBAW voor NBMV ( eind 2016)

Kleinschalige woonvormen voor 4 tot 6 jongvolwassenen ( 16-25) co-housing

Geïntegreerde begeleidingstrajecten op verschillende levendomeinen

Als flexibele schakel, flexibel toezicht en ondersteuning

Vrijwillig, minimale vaardigheden, beperkte exclusie

Ruime doorgedreven samenwerking, ook vrijwilligers
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• Wooneenheden Contextbegeleiding

• Ant 30 13

• Lim 12 6

• OV 18 9

• WV 12 6

• VBB 12 6
84 40

-> 2 miljoen ( CBAW middenintensiteit)

+  40 modules kortdurend krachtgerichte contextbegeleiding 
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Jeugdhulp onder druk
naast capaciteit…complexiteit
Weinig rust in de grote leefgroepen
Andere verwachtingen 

Opname
Begeleidingsplicht : eenzijdig beëindigen?
Intensive-extensive care

Geen prior ? Geen toegang?
Zo kort, zo lang ? 
Carrousels
Veiligheid / beveiliging
GES +, FOR-K, 
Verdichting in residenties
Personeelsnormering uit de jaren …
Interne én externe regie
CB én verblijf
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complexiteit

inte(rsector/gr)aal  beantwoorden
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Jeugdhulp onder druk
federaal beleid GGZ K&J
FOR K
Specifieke intensieve behandelunits of justitiële crisisbedden voor jongeren met 
complexe problematiek en een jeugdrechtbankdossier

Vlaanderen : 9 kinder- en jeugdpsychiatrische diensten

Recent beleid
Creatie en coördinatie van netwerken

Programma’s crisiszorg

langdurige zorg

intersectorale consult en liaison

vroegdetectie en interventie

10 milj. € + Brussel 3 milj./j

Versterking aanbod verstandelijke beperking en bijkomende GGZ-problemen

0.8 milj. € + Brussel 0.2/j
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Kind-check uitrol in GGZ

Conferentie ‘ De toekomst is jong’ ( K&G)

In contacten met volwassen cliënten preventief nagaan 
wat de impact is van ouderproblemen en of kinderen 
veilig zijn ( fysiek,welzijn, gezondheid)

 Komen opvoedingstaken in gedrang?

 Welke zorgtaken worden opgenomen, zwanger?

 Is er voldoende zorg en veiligheid?

 Is er reden voor bezorgdheid?

 Huishoudelijk geweld/mishandeling

In Nederland verplicht sinds 2013 ( ook NW, Zwits, Ijsland, Zw)

Vooral bij psychiatrische problemen/verslaving…
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Geïntegreerd crisismeldpunt
GGZ - Jeugdhulp
Crisisjeugdhulp – crisiszorg GGZ

Centraal crisismeldpunt in de regio

Verzekerd aanbod :

Crisismodule is subsidiair en multidisciplinair

Vraagverheldering en indicatiestelling in team

Voorzien in ondersteunende coördinatie/regie

Geïntegreerde provinciale beleidsgroepen
linken aan netwerken GGZ en IROJ
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Rekenhof onderzocht Vlaamse 
crisisjeugdhulp (april 2018)

Conclusies

Toegang, werking en registratie verschilt per regio

Inzet van meest gepaste en minst ingrijpende hulp?

Stijging aanmeldingen-> meer geen antwoord

( 1/3 e, in VlaBra meer dan helft !)

Integratie meldpunten is een kans

Nood aan gepast aanbod

zeker bij ernstige gedragsproblemen

Structureel tekort !
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Rekenhof onderzocht Vlaamse 
crisisjeugdhulp
Aanbevelingen

Operationele werking

Betere registratie van gevraagde hulp

Indicatiestelling gebruiken

Aanbod in kaart brengen

Rapportageverplichting

Kwalitatief consult garanderen

Samenwerkingsprotocols zijn nodig

Verschillende verwachtingen magistratuur
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Rekenhof onderzocht Vlaamse 
crisisjeugdhulp
Aanbevelingen

Aanbod

Integratie GGZ opvolgen!

Voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod garanderen

Kloof vraag/aanbod in kaart brengen per regio

Zeker voor complexe problemen

Opvolging Vla Bra en BXL
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Rekenhof onderzocht Vlaamse 
crisisjeugdhulp
Antwoord Minister en Jongerenwelzijn

5 actielijnen

1. Verfijning rapportage ( Insisto, GGZ…)

2. Stroomlijnen integratie GGZ ( visietekst)

3. Programmatienorm en aanbod (investeren, norm)

4. Meldpunten stroomlijnen ( organisatorisch )

5. Vlaams Brabant ( opvolgen, gebrek aan aanbod)
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Werking onder druk

Capaciteit

-> 3 werven -> RTH, zorggarantie, wooneenheden

Complexiteit (inter)sectoraal versterken

(be)veilig(en)(heid)

verblijf in het oog van de storm
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inte(rsector/gr)aal  antwoorden

centraal thema : veiligheid/beveiliging
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veiligheid/beveiliging
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
2017 Private voorzieningen 13 plaatsen
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veiligheid/beveiliging 
Partnership Signs of Safety
 OSD : oplossingsgericht werken bij Mano en 

verontrusting

 Methode van SoS ( 2015)zet in die situaties in op 
verbinding en relatievorming tussen cliënt, netwerk en 
hulpverlening

 Forumgroep SoS met voorzieningen ( 2017)

 Partnership (2018)

 ondersteunende netwerken

 creëren van veiligheid

 cliënt centraal in driehoek met consulent en voorziening

 verdere vorming 
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veiligheid/beveiliging 
GMV als partners in omgaan met verontrusting

Hulpverlening bij verontrusting en kindermishandeling ( 
onderscheiden definities) situeert zich op de grenzen van juridisch en 
hulpverlenend interveniëren, van vrijwillige en gedwongen hulp, en 
op morele dilemma’s en besluitvorming. Multidisciplinariteit, 
teamwerking, intervisie, professionaliteit, expertiseontwikkeling en 
deskundigheid staan centraal.

OCJ formele MANO-procedure ( IJH)

VK ook buiten MANO hulp verlenen, regulier

MANO procedure is gelijkvormig

nooit een gemeenschappelijke cliënt

wel afstemmen en samenwerken

ketenaanpak
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veiligheid/beveiliging
infrastructuur
Aan welke infrastructurele, punctuele en slimme 
ingrepen denkt sector in ader van preventie van 
agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen?

In 2018 en 19 : 10 miljoen voor kleine aanpassingen in 
psychiatrische verzorgingstehuizen, personen met 
handicap en jongerenwelzijn
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verblijf

Uithuisplaatsing als probleem ( nota Uithuisplaatsing)
Pleegzorg als eerste optie

12-16 jarigen?

jongvolwassenen

Verblijf als probleem

re-engeneering van de residentiële setting
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verblijf

Hoe kunnen jongeren zich goed voelen?
Back tot basics
Wat betekent residentiële opvang vandaag?
Wat verwacht samenleving/jrtr van verblijf?
Voor wie nog inzetten? Wanneer? Hoe?
Duurzaam verblijf? Meer schooluitval
Verblijf staat nooit op zich : gedeelde verantwoordelijkheid
Grootte en samenstelling van leefgroepen : intake???
WE’s en vakantie
Begeleiders onder druk
Crisis, opname- en begeleidingsplicht
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Taskforce Verblijf (nov 17 – juni 18)

Werkzame factoren ?

Intersectoraal

Multidisciplinair

Cijfers

priors ,regie, crisis, escalatie, flexibel én continuïteit

kinder- en jeugdpsychiatrie, GES, complexe jongeren

intersectoraal bekijken, financiering, bezetting

personeel, infrastructuur, randvoorwaarden,dagopvang
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Verblijf

Voorkomen

Gezinsbenaderend

Leeftijdsgericht

Zo kort, zo lang, niet te kort, niet te lang

Pleegzorg, CIG, kleine groepen, perspectief

Staat niet op zich, netwerken
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Verblijf : gezinshuizen 2.0

Conceptnota

Vroegere gezinshuizen verdwenen

Gezinshuizen 2.0 :
 Situeren in breed veld

 Stabiliteit en kwaliteit 

 Eigen typemodule, voor wie indiceren

 Eigen personeelsstatuut

 Goed ondersteund

 Pedagogisch model

 Kostprijs ?
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Verblijf : pleegzorg tot 25

Decreet 2012, gewijzigd 2018

Actieplan Jongvolwassenen

-> voortgezette pleegzorg tot 25 j. voor

NRTH perspectiefzoekend, perspectiefbiedend

RTH ondersteunende pleegzorg

Rondetafel, ondersteuningsplan

-> voortgezette jeugdhulp ( PLZ,CBAW, wooneenheid)

-> stabiel verblijf met of zonder hulp
->  Volwassenenhulp
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Jeugdhulp in transitie

werking onder druk
Capaciteit

Complexiteit

Veiligheid

Verblijf?

Werken in jeugdhulp?
Werkbaar?

Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord non-profit  VIA 5
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tekorten, veiligheid, verblijf…. ->

Werkbaar werk 
De werkbaarheidsmonitor kwam er op initiatief van de 
Vlaamse sociale partners die met de Vlaamse Regering 
afspraken te streven naar meer kwaliteitsvolle jobs. Die 
afspraken zijn concreet gemaakt in het zogenaamde 
Toekomstpact voor Vlaanderen (Pact 2020). De Stichting 
Innovatie & Arbeid kreeg de opdracht om de 
werkbaarheid in Vlaanderen cijfermatig in beeld te 
brengen.
De werkbaarheidsmonitor meet sinds 2004 om de drie jaar 
vier belangrijke aspecten van arbeidskwaliteit: psychische 
vermoeidheid (werkstress), welbevinden in het werk 
(motivatie), leermogelijkheden en de balans tussen werk 
en privé. 
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Werkbaarheidsmonitor
Grensoverschrijdend gedrag op het werk
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• In geen enkel andere sector in Vlaanderen is het percentage 
werknemers dat slachtoffer is van grensoverschrijdend 
gedrag zo hoog als in de ‘jeugdbijstand, gehandicaptenzorg 
en welzijnswerk’ (43,6%) 

• Deze hoge cijfers van grensoverschrijdend gedrag hangen 
evident samen met het feit dat de social profit in essentie 
een contactberoep is waarin de intermenselijke relaties zich 
dikwijls in een kwetsbare, crisis of zorgcontext plaats 
vinden.

• Daarom blijft het van belang dat overheid blijvend investeert 
in preventief omgaan met agressie en andere vormen van 
grensoverschrijdend gedrag. De voorziene inspanningen in 
het VIA akkoord, zowel in maatregelen als voor 
investeringen, blijken in elk geval broodnodig. 

• Omgaan met agressie zie www.icoba.be
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VIA 5 Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord non-profit

LUIK 3 sectorale kwaliteitsmaatregelen

Uitbreidingsbeleid PmH + 155 milj.

Jeugdhulp + 27,5 milj.
Jobs

Minderjarigen VAPH ( verblijf/GES +) +201 jobs

Jongerenwelzijn + 90 jobs
77 verblijf

13 ambulant
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Jeugdhulp in transitie

werking onder druk
Capaciteit

Complexiteit

Veiligheid

Verblijf?

Werken in jeugdhulp?

Jeugdhulp in de media

46



Krantenkoppen : een greep(je)

Jongeren moeten maanden wachten op psychische hulp

Helft jongeren in jeugdhulp zelfdestructief

Meisje van 11 bij volwassen patiënten geplaatst

Jeugdhulp lost drugshandel niet op

Ook jongeren in jeugdzorg hebben recht op vrijheid

Dwangmaatregelen in jeugdhulp : positief nieuws

Bus na schooltijd gemist? Straf schrijven !

Lot instellingskinderen zal pas verbeteren als wij tonen 
dat ze echt welkom zijn
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beleid onder druk

TRANSITIE

Werking onder druk

Beleid onder druk
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beleid onder druk

Organisatie van beleid

(te) vele regio’s

1 Agentschap

Financieringswijze TMF, PVF, rugzak

Regelgeving decreet JSR – BVR 1994

Cijfers BINC 
Jaarverslag Jeugdhulp 2017 ?

NBMV
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Regio’s ? Regio’s !

• Netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Werf 1

• Provinciale coördinatie zorggarantie jonge kind
Werf 2

• IROJ

• Huizen van het Kind

• 60 eerstelijnszones

• Arrondissementele / gerechtelijke  structuren
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Regio’s ? Regio’s !

• afstemming diverse regio’s is nauwelijks of niet 
voorzien, soms intentioneel

• afstemming met zorgregiodecreet ?

• lokale besturen meer dan ooit betrokken 

• effecten voor organisatoren die intersectoraal en 
regionaal actief zijn 
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regelgeving

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 tim-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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regelgeving

Decreet Jeugddelinquentierecht

– 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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regelgeving

Wijzigingsdecreet
van

W 1965, W 2002 (voorlopige plaatsing)

D IJH 2013, D BJB 2008, D RP 2004

55



financieringswijze

Diverse stelsels

 Typengemoduleerde enveloppes

 Persoonsvolgende financiering minderjarigen?

 Rugzak financiering

 Netwerkfinanciering

Wat is best ? Anomaliën ? Hoe afstemmen ?

cliënt – voorziening- overheid
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de druk van cijfers

• Begeleiding in Cijfers 2017

• Jaarverslag Jeugdhulp 2017

• Migratie en NBMV opvolging 

Evoluties ? 
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Beleid onder druk

Transitie werking
Capaciteit
Complexiteit
Veiligheid
Verblijf
werkdruk

Transitie beleid
Organisatie
Regio’s
Regelgeving
Cijfers
? AANSTURING ?

58



1 Agentschap

Eén agentschap voor kinderen, jongeren 

en hun gezinnen
Persbericht Jo Vandeurzen, 16 april 2018

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één

Als logische stap om efficiënt en geïntegreerd te kunnen werken

Van Groeipakket over kinderopvang, over pleegzorg tot jeugdhulp

Van preventieve gezinsondersteuning en alle vormen van ondersteuning tot 
jeugddelinquentierecht

Inclusief aanbod minderjarigen en jongvolwassen personen met handicap

Verder banden aanhalen met GGZ
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Politieke, maatschappelijke en 
wetenschappelijke context
• Naar einde legislatuur
• Eerstelijnszones, sociaalwerkconferentie, lokaal sociaal 

beleid, fusies gemeentes, voeding/fijnstof, PVF 
minderjarigen, autisme, jongvolwassenen, 
uitbreidingswerven jeugdhulp, GGZ kinderen en 
jongeren, beroepsgeheim, nieuwkomers, privacy, 
kwaliteit, flexibele kinderopvang….enz….

• Kind en Gezin:
– Naar geïntegreerde gezinstrajecten
– Faciliteren en ondersteunen van positieve brede 

leefomgeving
– Uitbouw Vlaams Groeipakket
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Voordelen 1 Agentschap

Sterker bestuur

Minder verkokering

Meer homogene clustering bevoegdheden

Inhoudelijk voor kinderen, jongeren,gezinnen

Globaal aanbod

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Preventie cruciaal
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1 Agentschap

Juridisch technische voorbereiding 2018

Operationalisering midden 2019

Meer dan 2900 werknemers

Transitieteam

Grote transitie

Dynamiserend
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Intersectoraal jeugdhulpbeleid

• Federaal én Vlaams

• Discussie handicap, psychiatrie, BJB -> breuken
Wie van de drie ?

• Netwerking  maar niet teveel casusgebonden

• Personeel intersectoraal inzetten

• GGZ / IJH integreren of afstemmen
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RC JH  Vlag planten voor 2024



Eugeen Verhellen

20 jaar KRC
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