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VAN DE JEUGDZORG

De jeugdhulp anno 2017 

een grote bouwwerf

Jan Bosmans Gent,16 juni 2017
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een golf van decreten sinds 2012

Decreet 29 juni 2012 organisatie Pleegzorg

( BVR 08.11.13) inw. 01.01.14

Decreet 20 april 2012 Kinderopvang inw. 01.04.14

(BVR’s 22.11.2013)

Decreet 12 juli 2013 Integrale Jeugdhulp 

(BVR 21.02.14) inw. 01.03.14

Decreet 20 november 2013 Preventieve Gezinsondersteuning 

(BVR 28.03.14) inw. 01.04.14

Decreet 23 april2014 over digitale Gegevensdeling in zorg & welzijn

Decreet 1 april 2014 PersoonsVolgende Financiering, ook voor 

minderjarigen
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‘Een 2.0 aanpak voor de IJH in Vlaanderen’

Maart 2016  

Actieplan Jeugdhulp

Werkveld  IJH 2.0

Parlementaire resolutie

‘Vernieuwen, vereenvoudigen, vertrouwen’
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Jeugdhulp 2.0

“een versnippering van verantwoordelijkheden staat een daadwerkelijke 

vernieuwing in de weg “”

“ We vereenvoudigen de governance van de integrale 

jeugdhulp en gaan (gefaseerd) voor een aansturing vanuit 

één agentschap en één intersectoraal adviesorgaan.”

->het historisch einde van het bloembladmodel ( 2004)
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2.0 : 8 werven, 26 programma’s
Grosso modo omvat dit beleidsplan Jeugdhulp 2.0 acht thema’s 

met 26 programma’s, aangestuurd door 4 agentschappen én 

departement WVG én onderwijs 

Preventie en vroegdetectie ( Conferentie Jonge Kind – psychische 

problemen kinderen en jongeren – problemen van ouders-

autismevriendelijk )

Vermaatschappelijking van jeugdhulp ( krachtgericht werken-

pleegzorg als eerste optie – vertrouwenspersoon –

ervaringsdeskundigheid )

Duidelijke toegang tot jeugdhulp ( doordachte groei – nieuwe 

maatschappelijke noden/ vluchtelingencrisis en NBMV – begrijpbare 

jeugdhulp – online-jeugdhulp – intersectorale afstemming RTH –

aanbod CLB – indicatiestelling en A-doc. – PVF-minderjarigen –

typemodulering – specifieke doelgroepen – jeugdhulpregie )
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Flexibiliteit en continuïteit in de jeugdhulp 

( hulpcontinuïteit – brug naar volwassenheid )

Verontrustende situaties 

( 1712 – optreden bij verontrusting – OCJ en VK – SoS )

Crisisjeugdhulp versterken 

( registratie -crisishulp IJH en GGZ integreren )

Cliëntparticipatie

( structureren – vorming en kwaliteit personeel, voorzieningen )

2.0 doortrekken 

( één registratie en rapportage – afgestemde en flexibele financiering –

harmonisatie bijdrageregelingen en financieringssystemen – één 

programmatie –IROJ )
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een Intersectoraal 

Raadgevend Comité Jeugdhulp

Raadgevend Comité voor Jeugdhulp benoemd voor 4 jaar 

( Vlareg, 13 januari 2017)

Het gaat om 23 leden:

6 vertegenwoordigers van de gebruikers

8 vertegenwoordigers van de voorzieningen

3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen

6 onafhankelijke experten

Ook de administraties nemen deel als waarnemend lid.
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ACT

Op 1 september 2016 veranderde de afdeling Intersectorale 

toegangspoort haar naam naar de Afdeling Continuïteit en Toegang

(ACT). 

Deze aanpassing komt er omdat de afdeling - naast de reeds bestaande 

opdrachten - vanaf nu ook meer zal inzetten op continuïteit als 

belangrijke doelstelling van integrale jeugdhulp. 
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Overzicht 12 belangrijke werven

1. Conferentie voor het Jonge Kind

2. Visie op uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen

3. Pleegzorg

4. Persoonsvolgend Budget minderjarigen met handicap

5. Vertrouwenscentra Kindermishandeling

6. Het A-doc

7. Actieplan Jongvolwassenen

8. Gegevensdeling

9. Samenwerking gemeenschapsinrichtingen-private organisatie

10.Jeugddelinquentierecht

11.Jaarverslag Jeugdhulp

12.Doordachte groei ?
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De toekomst is Jong

Conferentie rond jonge kinderen

6 oktober 2016
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De eerste levensjaren van kinderen zijn belangrijk voor hun verdere 

ontwikkeling. 

Jonge kinderen hebben een eigen stem en willen de ruimte om zich te 

kunnen ontplooien. 

Maar ze zijn tegelijkertijd ook afhankelijk van hun directe ruimere 

omgeving. 

Het scheppen van maximale kansen voor deze jonge kinderen is een 

belangrijke gedeelde verantwoordelijkheid voor gezinnen en de 

samenleving. 

Het is een uitdaging die tevens de verschillende beleidsdomeinen 

overschrijdt.
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Doel

 Een breed gedragen visie ontwikkelen m.b.t. beleid rond jonge 

kinderen ( 0-6) en hun omgeving

 Waarbij verschillende (beleids-)actoren betrokken worden

 Gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek

Initiatief van Minister WVG, J. Vandeurzen
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Harde knelpunten kansarmoedebeleid

 Inkomensbeleid (nettoloon bij werk, werkloosheidsuitkeringen, leefloon, 

kinderbijslag...)

 Tariefbeleid

 Werk voor laaggeschoolden: nood aan een nieuwe beleidsdynamiek

 Onderwijs

 Kleuterparticipatie: inschrijving, maar vooral: aanwezigheid; rol van 

 scholen, LOP ’s, K&G, lokale overheden...

 Overgangen 

 Onderwijshervorming en ongekwalificeerde uitstroom 

 Differentiële financiering werkingsmiddelen scholen

 Lange schoolvakantie
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Vele thema’s

 Gezondheidsongelijkheid en goede preventie

 Toegankelijkheid van de dienstverlening

 Vermaatschappelijking en op krachtgericht werken
Jeugdhulp moet vertrekken van de specifieke situatie van de minderjarige

en zijn context. Essentieel is dat de krachten die daarin (nog) aanwezig

zijn maximaal worden gemobiliseerd, en dat in een breed perspectief dat 

ook oog heeft voor alle levensdomeinen zoals onderwijs, huisvesting en

werk. 

 Naast professionele hulp ondersteunt ook informele zorg de cliënt

duurzaam

 Omgaan met verontrusting
Zo wordt gevraagd anders om te gaan met vrijwilligheid, zodat dit geen 

voorrang op de integriteit van het kind krijgt.

 een Huis van het Kind voor elk gezin
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 Taalontwikkeling bij jonge (anderstalige) kinderen

 Sensibilisering en dialoog rond gezinsbeleid 

 Overgang kinderopvang – kleuteronderwijs

 Kennis van de realiteit waarin gezinnen leven en de verwachtingen die zij 

koesteren

 Aandacht voor participatie

 Rechten van het kind

 Beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Onderwijs zorgen 

samen voor afstemming, onder andere inzake de vernieuwde visies ten aanzien van de 

ondersteuning van personen met een beperking en het onderwijs voor kinderen met specifieke 

noden, de integrale jeugdhulp, de Huizen van het kind, de organisatie van de leerlingenbegeleiding 

en het preventief gezondheidsbeleid.

 Sportsector : gaan voor gezondheidsdoelstellingen

 Gebruikers meer een plaats geven in de formele fora
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Visietekst
Een panel van wetenschappelijke experts werd samengebracht door Kind en 

Gezin. In deze samenwerking werd een de visietekst ‘Een betere 

wereld voor jonge kinderen, investeren in hun omgeving’ ontwikkeld.

De blik wordt daarom ook ruim gezet. Op die manier vormt de Visietekst dan ook

een uitnodiging tot samenwerking en afstemming tussen zowel lokaal en 

bovenlokaal beleid als tussen de verschillende beleidsdomeinen.

De visietekst is opgebouwd vanuit volgende krachtlijnen die de rode draad 

Waren in het voorbereidingstraject naar de Conferentie rond het jonge kind

 Het belang van de vroeg levensperiode

 Een positieve omgeving voor alle kinderen

 Proportioneel universalisme

 Ondersteunde ouders

 Een waaier van materiële en immateriële hulpbronnen

 Een ruim sociaal netwerk

 http://www.kindengezin.be/img/visietekst-investeren-in-de-omgeving-van-

jonge-kinderen.pdf

http://www.kindengezin.be/img/visietekst-investeren-in-de-omgeving-van-jonge-kinderen.pdf
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4 themagroepen 

kernvragen/aanbevelingen

Jong en gezond (I. Vervotte)

Aanpakken van gezondheidsongelijkheid met onder meer focus op de pre-,peri - en 

postnatale periode, maar ook later

Jong en overal thuis (Prof. Michel Vandenbroeck)

Rijke omgeving voor alle kinderen : kindvriendelijk beleid

Jong en geborgen (Sofie Crommen)

Hoe kunnen we gepast omgaan met verontrusting en dit vanuit een gedeelde 

verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken actoren in de samenleving?

Jong en betrokken ( Bruno Vanobbergen)

Participatie van gezinnen en kinderen
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Jong en geborgen
Belangrijke insteek in deze werkgroep:

het kind centraal stellen en de rol van ouders en overheid

UITGANGSPUNTEN VOOR UITHUISPLAATSING
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5 centrale uitgangspunten

1. Drempels wegwerken in co-constructie werken

2. Proportioneel universalisme

3. Naar een geïntegreerd geheel van basisvoorzieningen 

voor jonge kinderen(buurtweefstels)

4. Lokaal beleidsvermogen is cruciaal ( fysiek/sociaal…)

5. Niet één model van samenwerking naar voor schuiven

Integrated Family and Children Centres

(Pen Green Centre: http://www.pengreen.org )

http://www.pengreen.org/
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Acties op basis van Conferentie
In opvolging van de Conferentie De Toekomst is Jong werden concrete 

beleidslijnen en acties (Beleidsraad WVG 30.1.17)

1.Universeel zorgpad -9mnd tot 6 jaar 

Actie : concretisering zorgtraject

Actie : gegevensdeling

2.Iedereen een rol in het omgaan met verontrusting

Actie: sensibilisering en ondersteuning gericht op burger en professional

Actie: ontwikkeling en uitrol Kind-check

Actie: samenwerking Pleegzorg met materniteit en pediatrie

3. Rijke omgeving voor elk kind meets Lokaal sociaal beleid

Actie : kader en kwaliteitscriteria wijkgerichte netwerken

Actie: kader wijkprofielen ikv gezondheid, ongelijkheid en sociale cohesie

Actie: kinderopvang verbonden met de buurt

Actie :fysieke leefomgeving van kinderen

4. Positief aan de slag met verschillen met aandacht voor kinderrechten

Actie: kwaliteitsvolle transities tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool

Actie : charter participatie kinderen en jongeren
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Uithuisplaatsing jonge kinderen

We actualiseren onze visie inzake de opvang van jonge kinderen buiten het 

gezin. Omdat we merken dat de institutionele context voor jonge kinderen niet 

altijd de meest wenselijke is, ontwikkelen we andere vormen van opvang met 

aandacht voor een veilige hechting. We kijken hiervoor naar internationale goede 

praktijken en gaan de inpasbaarheid ervan in de Vlaamse context na. De 

instroom in een dergelijk aanbod wordt zorgvuldig gemonitord met het oog op het 

afbakenen van een doelgroep voor wie residentiële opvang de beste oplossing is. 

( resolutie IJH, 2015)

Kinderen van 0-6 jaar met psycho-sociale problematiek, die gedwongen of 

vrijwillig en al dan niet tijdelijk, niet in het eigen gezin kunnen blijven (dag en 

nacht)
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UHP

 Spanning tussen belangen van kind, ouders en samenleving

 Ouders zijn steeds eerste verantwoordelijken

 Overheid dient hen maximaal te ondersteunen

 Komt pas tussen als belangen van kind door ouders of derden 

wordt geschaad

 Gezin als beste omgeving

 Ook bij uithuisplaatsing ( pleegzorg)

 Scheiding van ouders en kind moet voorkomen worden

 Financiële en materiële armoede of omstandigheden mogen 

nooit enige motivering zijn

 Uithuisplaatsing 

 Pas wanneer gezin, met ondersteuning, geen adequate zorg 

aan kind biedt

 Is zeer ingrijpend, tijdelijk, te toetsen ifv terugkeer

 De publieke dienstverlening zelf kan ook een bron van 

verontrusting zijn



23

UHP
Voorkomen van UHP overheid gezinnen ondersteunen

kinderen beschermen

alternatieve zorg

Indicatiestelling doelgericht

participatief

gefaseerd

zorgvuldig en doordacht

Aanbodsvormen pleegzorg en residentiële opvang ( samenwerken )

pleegzorg als eerste te overwegen keuze

residentieel : tijdelijk

kwaliteitsvoorwaarden

CIG

structurele breuken

Beleidsaanbevelingen meer en betere pleegzorg

residentiële zorg : gerichter, beter (meer?)

gezinskarakter
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Pleegzorg

Statuut voor pleegzorgers (Wet van 19 maart 2017)

Evaluatie van het decreet Pleegzorg
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Wet

Een burgerrechtelijke regeling  (federaal) die betrekking heeft op 

aspecten van ouderlijk gezag (rechten en plichten) van een 

afgebakende groep personen, hier “pleegzorgers”

 Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot 

invoering van een statuut voor pleegzorgers

 Zie Belgisch Staatsblad 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&l

a=N&cn=2017031908&table_name=wet

 Apart hoofdstuk over ouderlijk gezag en pleegzorg

 Wet treedt in werking op 1 september 2017

 Opmerking vooraf: het gaat hier wel over het statuut van 

pleegzorgers maar gedeeld ouderschap blijft wel essentiële 

boodschap!

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017031908&table_name=wet
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Wat was al geregeld via Vlaams decreet 

pleegzorg en decreet IJH ?

• Definitie van pleegzorg, pleegzorger (‘pleegzorger’) en pleeggezin

• Participatie in besluitvorming m.b.t. jeugdhulp: decreet IJH; niet enkel 

minderjarigen  en ouders maar ook pleegzorgers, ‘opvoedingsverantw.)

• Andere rechten: begeleiding vanuit dienst (ten aanzien van pleegzorger, 

ouder, 

kind), kostenvergoeding, specifieke maatregel studietoelage en kinderopvang 

• Plichten inzake opvang: cf. beschrijving in typemodules : verzekeren van 

opvang, aangepaste leefomgeving, gezinsklimaat, pleegkind observeren, 

aangepast reageren …
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• Zwijgplicht van pleegzorgers:  net als hulpverleners gebonden aan het 

beroepsgeheim (art. 22 decreet); de pleegzorger moet wel over de nodige 

informatie beschikken om het kind op te voeden

• Attest van pleegzorger: geeft zekere vorm van identiteit aan pleegzorger

 Afsprakennota tussen pleegzorgers, ouders, dienst,  pleegkind (art. 28 

BVR): “ze expliciteert de rechten en plichten van de verschillende 

betrokkenen en de concrete praktische afspraken o.m. over de contacten 

tussen de betrokkenen”

 Per individueel dossier op maat

 Dynamisch instrument (evaluaties)

• belang van ‘matching’: BVR bepaalt dat bij matching (art. 55): “dat de 

dienst erover waakt dat rekening wordt gehouden met de ideologische, 

filosofische en godsdienstige overtuiging van het pleegkind en zijn gezin”
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Toepassing 

Op ‘plaatsingen’ =

niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg (via JRB en ITP) 

 Enkel voor minderjarigen  (niet voor  pleeggasten, ook niet in de 

voortgezette pleegzorg)

 Ruime doelgroep van pleegkinderen; ook kinderen met een 

handicap

Opmerking: in het vervolg  van de presentatie  wordt ook voogd 

bedoeld als we het over ouder hebben
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Wat is nieuw?

1. Verblijfsrecht pleegzorger om het kind bij zich te hebben en te 

houden  én het recht om alle dagdagelijkse beslissingen over het 

kind te nemen (van rechtswege=automatisch) 

Duiding en implicaties:

 enkel gedurende periode van de plaatsing!

VERBLIJFSRECHT

 recht op kinderbijslag (was al voorzien)

 inschrijving bij de pleegzorger (domicilie) (meer afdwingbaar geregeld) 

 blokkaderecht  ook in het kader van buitengerechtelijke pleegzorg; indien 

ouders eenzijdig het kind weghalen terwijl beslissing loopt

 verblijfsrecht voor pleegzorger gaat samen met contactrecht voor ouder (cf. 

bezoekregeling); schriftelijke afspraken (in afsprakennota ?); mogelijkheid 

van homologatie bij rechtbank (cf. infra)

DAGDAGELIJKSE 

 dagdagelijkse in naam van de ouders 
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2. Blijvend beslissingsrecht van de ouders over belangrijke zaken 

i.v.m. gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning en de 

godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind

 In dringende situaties kunnen de pleegzorgers deze beslissingen  (bv. 

medische, opleiding) zelf nemen als de ouders niet onmiddellijk bereikbaar 

zijn; pleegzorger moet ouders en/of de dienst zo snel mogelijk informeren !
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Dagdagelijkse versus meer fundamentele bevoegdheden in het kader 

van ouderlijk gezag

 Dagdagelijkse: eten, op vakantie, kampen, kapper, bij vriendjes 

spelen, schoolreizen …

 Fundamentele: school-, opleidingskeuze, medische ingrepen, 

vaccins, religieuze keuze of keuze m.b.t. bepaalde rituelen, uit huis 

gaan slapen, tattoos, lidmaatschap jeugdbeweging …

 Soms ‘flou’ onderscheid:  haar laten knippen vanuit verzorgend  

oogpunt versus haar laten knippen met ‘opvallend’ kapsel 

(identiteit)
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3. Ouders en pleegzorgers samen kunnen overeenkomen om één of  

meer fundamentele beslissingen rond ouderlijk gezag te delegeren 

naar pleegzorgers, mét tussenkomst van ‘bevoegd orgaan volgens de 

toepasselijke regelgeving’. 
Bevoegd orgaan: dienst voor pleegzorg

- Valt binnen toepasselijke regelgeving

- Laagdrempelig en neutraal

- Heeft regelgevend  begeleidingsopdracht  ten aanzien van ouders, 

pleegzorgers, pleegkind (driehoek)
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4. Na plaatsing van een jaar  én bij gebrek aan een overeenkomst én 

na bemiddeling door  de dienst kan een pleegzorger de rechtbank 

verzoeken om juridische bevoegdheid te verkrijgen over één of 

meerdere belangrijke beslissingen (ook beheer van goederen)

Enkel in conflictsituaties !

 Ononderbroken plaatsing=voortdurend geplaatst; ook 

perspectiefbiedend lage frequentie

 Uitzondering: staat van de persoon (bv. huwelijk, naam, adoptie)

 Ouders  behouden het recht om toezicht uit te oefenen op de 

opvoeding, informatie te krijgen en kunnen zich (ook) tot de 

rechtbank wenden
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5. Ouders en pleegzorgers kunnen naar  familie- of jeugdrechter 

gaan wanneer men niet tot een akkoord komt rond bepaalde  

rechten (bv. contactrecht van ouders)

6. Voor alle beslissingen die raken aan ouderlijk gezag ook als er 

geen samenhang is met een jeugdbeschermingsmaatregel  

(eerder ad hoc zaken) bv. aanvraag paspoort, medische 

beslissing, …kunnen ouders, pleegzorgers én procureur de zaak 

voorleggen aan de familierechtbank 

7. Nadat het pleegkind ten minste één jaar geplaatst is bij een 

pleegzorger,  heeft een pleegzorger contactrecht met het 

pleegkind bij het einde van de pleegzorgplaatsing (automatisch 

vermoeden van affectieve band)
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Rol diensten voor pleegzorg

1. Praktisch, concrete afspraken maken met alle partijen (via afsprakennota ?); 

over zowel dagdagelijkse als over fundamentele zaken m.b.t. het ouderlijk 

gezag

Dienst heeft faciliterende, bemiddelende rol; stelt het belang van het kind 

centraal; apart deel van de afsprakennota? mee te geven aan pleegzorgers

(onder meer in functie van eventuele homologatie) 

2. Informeren over de bevoegdheid van de familie- versus jeugdrechtbank 

inzake ouderlijk gezag

3. Gerichte informatieuitwisseling met consulent

4. Dienst (en consulent)  heeft géén adviesfunctie ten aanzien van de rechter ! 

Kan wel opgeroepen worden als ‘getuige’.
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Implicaties voor decreet pleegzorg

In BVR  verwijzen naar een bijkomende opdracht aansluitend bij 

bepaling in art. 7 van het decreet dat de Vlaamse Regering de 

bijkomende taken kan bepalen voor de diensten voor 

pleegzorg.

Bijkomende taak= functioneren als bevoegd orgaan
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Pleegzorg groeit

2014 2015 2016

5325 5686 6055

+6,8% +6,5%
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Evaluatie Decreet Pleegzorg
Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg

BVR  8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg 

( Wet van 19 maart 2017 )

een aantal strategische en inhoudelijke beleidslijnen en –keuzen  in te bedden:

 Jonge kinderen

 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 Jongvolwassenen

 Screening van pleeggezinnen

 Sensibilisering rond pleegzorg

 Tijdiger en gerichter pleegzorg

 Begeleiding van (biologische) ouders/gezinnen van pleegkinderen

 Stabiele pleegzorgsituaties

 Onderbouwd beleid

 Innovatief werken
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Besluit en samenvatting

Op basis van de evaluatie van het decreet pleegzorg kan besloten worden dat 

het decreet pleegzorg in zijn algemeenheid bijgedragen heeft tot een 

positieve evolutie van de pleegzorgorganisatie in Vlaanderen.  

Wel stellen we een aantal verbetervoorstellen voor op basis van de 

verschillende bronnen die werden geconsulteerd.  

Deze moeten gesitueerd worden op het niveau van regelgevende initiatieven 

enerzijds en inhoudelijke trajecten anderzijds
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PVF voor minderjarigen met beperking
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Trap 2: Persoonsvolgend Budget
• Personen met een handicap meer mogelijkheden en 

zelfbeslissingsrecht geven om hun ondersteuning ZELF te 

organiseren 

• de PmH krijgt een ‘rugzakje met geld of punten’ 

• opmaken Ondersteuningsplan-PVF (evt met hulp van DOP)

• objectivering door MDT (ZZI)

• berekenen van gewicht totale vraag op basis van functies en 

frequenties

• Bepalen van een budgetcategorie

• Budgetcategorie geeft recht op cash geld of punten

• Hiermee organiseert de persoon zijn zorg zelf of stapt daarmee 

naar een ‘vergunde’ voorziening

• ‘Vergunde’ voorziening: erkenning in capaciteit valt weg. Het zijn de 

cliënten die bij de voorziening komen en die bepalen welke en 

hoeveel hulp je aanbiedt
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Timing start PVF 
- Eerste BOB volwassenen : september 2016 

- Eerste PVF  volwassenen : september 2016

- 2017 echte start PVF volwassenen

- BOB minderjarigen : januari 2017

Eerste PVF minderjarigen : 2019

- - Taskforce PVF Minderjarigen 
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Toeleiding PVF minderjarigen

Bouwstenen toeleiding waarvan uitwerking gestart

Vraagverheldering en ondersteuningsplan

Objectivering

Budgetbepaling: zorg- en organisatie

Prioritering 

Bouwstenen uitwerking voorzien voor najaar:

Uitzonderingen en specifieke situaties

Besteding

Vergunning 

Bemiddeling 

Wijze transitie en implementatie
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Budgetbepaling

Componenten:

Zorggebonden middelen

Organisatiegebonden middelen

Beheerskosten

Cliëntbijdrage/ verblijfsforfait 

Budget bepaald op basis van:

Zorgzwaarte (zzi eerste versie tegen najaar )

Ondersteuningsvragen/ zorgzwaarte context

Ondersteuningsfuncties en frequenties

Globale (collectief) en individuele: verblijf, dagopvang (behandeling als 

verzwaring), individuele (oa. begeleiding waaronder ‘training’)
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Prioritering

Noodzakelijk kwaad, budgettair toekomstpad

IRPC prioriteert elke aanvraag (jeugdhulpregisseurs, ervaringsdeskundigen, 

professionele experten, onafhankelijke voorzitter)

Voorselectie door JHR: eensluidend of verdeeld advies

Criteria ?

Vlaamse lijst of regionaal?

Automatische toekenningsgroepen en spoedprocedure nog uit te  klaren 

EN…Maatschappelijke noodzaak en gedwongen jeugdhulp, vervolghulp na crisis, 

procedure hoogdringendheid, versnelde opstart in functie van 

schoolloopbaan, prioritering in functie van samenhouden broers en zussen
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Beleidsaanbevelingen PVF minderj.

 Toegang tot noodzakelijke informatie

 Vraagverheldering & objectivering

 Ontwikkelingsfasen en impact op PVF

 Beschikbaarheid van de nodige ondersteuning en zorg

 Begeleidende maatregelen

 Twee groepen

 Budgetbesteding

 Samenwerking onderwijs-welzijn

 Sociaal ondernemerschap

 GES
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Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra 

kindermishandeling en de partnerorganisatie

inwerking     1.1.2018
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Missie VK

Voor het thema kindermishandeling hebben de vertrouwenscentra 
kindermishandeling en de partnerorganisatie een specifieke missie:

Hun missie ten aanzien van situaties van kindermishandeling is:

1° het detecteren van situaties van kindermishandeling; 

2° het stoppen van de kindermishandeling en het installeren van veiligheid in 
hoofde van de betrokken minderjarigen;

3° het voorkomen van herhaling van de kindermishandeling ten aanzien van de 
betrokken minderjarigen;

4° het nastreven van individueel en relationeel herstel in hoofde van de 
betrokken minderjarigen. 
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MISSIE

Hun missie ten aanzien van kindermishandeling in de samenleving is:

1° de effectieve sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van 

kindermishandeling in Vlaanderen en Brussel;

2° de opbouw en verspreiding van kennis en deskundigheid omtrent 

kindermishandeling en de aanpak van kindermishandeling in Vlaanderen en 

Brussel.
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OPDRACHTEN
Het vertrouwenscentrum kindermishandeling organiseert samen met de 
centra voor algemeen welzijnswerk meldpunten “Geweld, Misbruik en 
Kindermishandeling”

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling vervult als gemandateerde 
voorziening de volgende opdrachten:

1°de opdrachten inzake kindermishandeling vermeld in artikel 42, § 1, 
tweede lid, punt 1° en 2° van het decreet integrale jeugdhulp; 

2°de opdrachten inzake maatschappelijke noodzaak vermeld in artikel 42, §
1, tweede lid, punt 3°, 4°, 5° en 6° van het decreet integrale jeugdhulp;

3°de ondersteuning en begeleiding van jeugdhulpaanbieders of andere 
personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden of 
dienstverleners, in het omgaan met situaties van kindermishandeling indien 
zij het vertrouwenscentrum kindermishandeling daar om verzoeken.

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling kan zijn opdrachten 

Gezamenlijk met de andere erkende vertrouwenscentra 

kindermishandeling uitvoeren of met de partnerorganisatie.
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PRINCIPES
Het vertrouwenscentrum kindermishandeling en de partnerorganisatie 

hebben de veiligheid en het belang van de betrokken 

minderjarigen altijd als belangrijkste overweging. 

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling werkt multidisciplinair en 

doet  in functie van de melding/ van de uitvoering van zijn opdrachten, 

beroep op de inbreng van medische, psychologische, 

pedagogische, sociale en juridische of criminologische expertise

De hulp- en zorgverlening van het vertrouwenscentrum 

kindermishandeling aan een gezin kan zowel vraaggestuurd zijn of 

tot stand komen door een actieve benadering van het centrum. 

Indien de aard van de zaak dit vereist, is de hulp en zorgverlening 

aanklampend. 

De hulp- en zorgverlening die wordt geboden in uitvoering van de 

opdrachten kan bestaan uit een breed palet aan activiteiten, 

waaronder activiteiten in functie van onderzoek, indicatiestelling, 

begeleiding, coördinatie, consult en doorverwijzing.

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling betrekt de ouders, de 

opvoedingsverantwoordelijken en de leefomgeving bij de hulp- en 

zorgverlening, rekening houdend met het belang van de 

minderjarige.
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Relatie met 1712

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling kan binnen zijn 

opdrachten inzake kindermishandeling,  in functie van 

vraagverheldering, meldingen van personen die geen minderjarige 

zijn of personen of instellingen die geen jeugdhulpaanbieders, 

andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening 

aanbieden, of dienstverleners zijn, doorverwijzen naar een 

meldpunt “Geweld, Misbruik en Kindermishandeling.
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Partnerorganisatie

De partnerorganisatie kan enkel erkend worden indien elk erkend 
vertrouwenscentrum kindermishandeling er lid van is.

De partnerorganisatie draagt bij tot de sensibilisering van de 
samenleving voor de problematiek van kindermishandeling.

De partnerorganisatie voorziet in inhoudelijke en praktijkgerichte 
ondersteuning en ontwikkeling van de werking van de 
vertrouwenscentra kindermishandeling en draagt bij tot de inhoudelijke 
en praktijkgerichte ondersteuning van de werking van 
jeugdhulpaanbieders of andere personen en voorzieningen die 
jeugdhulpverlening aanbieden of dienstverleners, voor wat betreft het 
gepast omgaan met kindermishandeling. 
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Aanmeldingen Mano 2016

Antwerpen Limburg
Oost-

Vlaanderen

Vlaams-

Brabant
Brussel

West-

Vlaanderen
Totaal

Parket 103 120 131 127 52 73 606 54,7%

Cliëntsyst. 0 6 0 1 0 0 7 0,6%

Interne doorverw. VK 63 45 32 13 27 11 191 17,3%

K&G 4 8 7 7 0 8 34 3,1%

CAW 12 1 0 7 0 2 22 2,0%

CLB 46 19 20 12 14 12 123 11,1%

CGG 1 6 0 1 1 2 11 1,0%

VAPH 2 4 10 0 0 3 19 1,7%

JWZ 11 2 13 11 1 0 38 3,4%

Andere 9 16 11 7 2 11 56 5,1%

Totaal 251 227 224 186 97 122 1107
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Evaluatie en herwerking A-Doc

Basis

vereenvoudiging

Audit Vlaanderen

Kwaliteitscentrum Diagnostiek

Principes

Aanvraagdocument=/= electr. Dossier

Enkel info die nodig is voor NRTH

Één A-doc

Samen met en focus op cliënt

Toegang tot INSISTO voor cliënt

Proces voor aanvraag is verantwoordelijkheid van de CPA
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Actieplan Jongvolwassenen

De brug naar de volwassenheid 

 aanbod voor jongvolwassenen

 continuïteit

 kennis en vaardigheden 

 vervolghulp

 kwetsbare jongvolwassenen met een handicap 

 projecten intersectorale ondersteuning van jongvolwassenen en volwassenen 

met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische en/of 

stoornissen

 studie tussen BZW van het algemeen welzijnswerk en van Jongerenwelzijn

 coherenter beleid

 jongeren en jongvolwassenen in verontrustende situaties en in de gerechtelijke 

JH

 breken met jeugdhulp. We denken bijvoorbeeld aan jongeren die 

 feiten plegen en recidiveren

 jongeren die slachtoffer zijn van tienerpooiers
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Gerichte acties

 Groeiplan rond leeftijd 16 voor langdurige trajecten

 Rondetafel voor opstellen ondersteuningsplan

 Burgerinitiatieven

 Kwaliteitsbeleid organisaties

 Verantwoorde afsluiting en nazorg

 Voortgezette hulpverlening verruimen

 Brug naar jongvolwassenenhulpverlening

 Missing link tussen residentiële zorg en zelfstandig wonen

 Focusgroepen

 Met Cachet

 Stigmatisering wegwerken

 Afstemming andere trajecten ( daklozen, PVF…)
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Vlaams Agentschap voor de 

Samenwerking rond Gegevensdeling 

tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) 
Missie:

‘Het Agentschap heeft als missie het bevorderen en regelen van de 

samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in 

de zorg met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen 

actoren in de zorg en de administratie om zorggebruikers op een 

administratief vereenvoudigde wijze rechten te laten genieten die 

voortvloeien uit de regelgeving inzake de Vlaamse sociale bescherming en 

de zorgverzekering. De missie wordt volbracht met de nodige waarborgen op 

het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners 

en met respect voor het beroepsgeheim.’
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Structurele samenwerking 

gemeenschapsinstellingen en private 

organisaties
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Private aanbod

Huidig aanbod

- Bijkomende erkenning

- Tot 2010: projecten gestructureerde kortdurende residentiële 

begeleiding

- 124 verblijfsmodules, 186  jongeren op jaarbasis

- Erkennings- en subsidiëringsbesluit:

- Capaciteit voorbehouden om jongeren te begeleiden die uit een 

gemeenschapsinstelling komen

- Overeenkomst/convenant: selectie en screening doelgroep, informeren 

van vrije plaatsen, procedure aanmeldings- en beslissingsfase, structurele 

beveiliging incl. time out in gemeenschapsinstelling, evaluatie en 

bijsturing

- Gericht op re-integratie
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- Contextbegeleiding kortdurend intensief

- 2016: uitbreiding ter bevordering van de uitstroom uit de 

gemeenschapsinstellingen

- 20 modules jongens

- 10 modules meisjes

- 2017: uitbreiding gekoppeld aan operationalisering 

nieuwe werking Beernem

- Parallelle trajecten

- 36 modules meisjes

Toekomst

Geen onderscheid tussen bijkomende erkenning en 

contextbegeleiding kortdurend intensief gekoppeld aan 

gemeenschapsinstelling

- Vanaf 2018 (coördinatie erkennings- en subsidiëringsbesluit)
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Toekomst

Modaliteit in de erkenning:

- ‘De administrateur-generaal kan aan een organisatie voor 

bijzondere jeugdzorg opleggen dat ze op jaarbasis een 

welbepaald aantal jongeren die in een 

gemeenschapsinstelling verblijven moeten begeleiden 

en/of opvangen’.

- Financieel

- Via modulefinanciering

- Inhoudelijke voorwaarden en modaliteiten

- Erkenningsvoorwaarden

- Convenant

- Draaiboek
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- Voorwaarden en modaliteiten

- Finaliteit: op re-integratie

- Interne time-outmogelijkheden

- Koppeling aan kwaliteitssysteem

- Reflectie op aantallen

- Gemeenschapsinstellingen als externe stakeholder

- Residentieel dan wel mobiel traject

- Onderscheid via instroomlijsten

- Praktische samenwerkingsmodaliteiten

- Declaratie vrije plaatsen

- Regie en verantwoordelijkheid

- Evaluatie

- …
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De gemeenschapsinstellingen

Het kader van de nieuwe jeugdwet

- Differentiatie van aanbod

- Focus op gesloten start van trajecten

- Focus op MOF 

- Focus op samenwerking publiek-privaat

….Het moet de ambitie zijn een duidelijk en gedifferentieerd 

aanbod op diverse niveaus (gaande van de diensten voor 

herstelgerichte afhandeling, over het aanbod binnen 

private voorzieningen tot de gemeenschapsinstellingen) 

zodanig af te stemmen dat naadloze trajecten mogelijk 

worden….(conceptnota VR 20/3/2015)
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- Rechtszekerheid door modulering

- Start van elk gesloten traject = bepalen van noodzaak en duur= 

oriëntatie

- Modules van  3 – 6 – 9 maanden

- Doorgedreven participatie

- Gesloten start en een flexibele overgang naar openheid en vervolghulp

Goede praktijken en pilootprojecten
- Intersectorale samenwerking

- Psychiatrie: outreachende zorg

- VAPH en GES+

- Binnen Jongerenwelzijn

- Samenwerking met HCA –diensten

- Time out aanbod

- NPT- initiatieven voor naadloze samenwerking

- Regionale samenwerking met private partners

- Pilootproject Beernem
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Een kader voor gedeelde trajecten

- Samen ontwikkelen 

- Binnen JWZ ( VZB, ACT, OSD, GI)

- Publiek en Privaat

- Vertrekken vanuit ‘wat werkt’

- Draaiboek met als doel trajecten op maat

Engagement GI na vertrek

- Uniforme afspraken: Prioritaire instroom in module herstelgerichte 

time out met een 14-daags programma tot zes maanden na 

uitstroom
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Conceptnota jeugd(sanctie)recht 

maart 2015
UITGANGSPUNTEN

Evaluatie principes Wet JB 2006

Wetenschappelijke criminologische cijfers en inzichten

Welke interventies werken

Complementaire trajecten POS en MOF

Afstemming met Integrale Jeugdhulp

Flexibiliteit, drugverslaving, jeugdPsy…

Gesloten opvang

Maatregelen herzien ( art. 48 DIJH)

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

Minder-meerderjarigheid ( UHG tot 23j.)

Kwaliteitseisen

Rechtswaarborgen
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Traject maatschappelijk debat

AFSLUITING 22 JUNI 2016

WERKGROEP 1 Algemene principes 

WERKGROEP 2 Maatregelenpakket

WERKGROEP 3 Organisatie van gesloten opvang en uithandengeving

WERKGROEP 4 Rechtspositie + proceswaarborgen + rechtsbescherming

WERKGROEP 5 Afstemming met de jeugdhulpverlening + oriëntatie en 

diagnostiek + ketenaanpak

WERKGROEP 6 Capita selecta

-grensoverschrijdend gedrag gepleegd door jongeren met een complexe en 

meervoudige problematiek, Brussel…->
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2016/7/4/besluitteksten-werkgroepen-traject-

jeugdrecht/

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2016/7/4/besluitteksten-werkgroepen-traject-jeugdrecht/
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Decreet Jeugddelinquentierecht
In Juli naar Vlareg

Adviesprocedures SAR, SERV,RC….

Inwerking ? In loop van 2018….

Verantwoordelijkheid van jongeren als vertrekpunt 12 j. –> 23 j.

Herstelgericht verantwoordelijkheidsmodel

Duidelijkheid (normbevestiging),

Snelheid, constructief, herstelgericht

Gedifferentieerd aanbod van reacties ( OM – JRB)

Gesloten begeleiding in GI ( MOF vanaf 14j.)

Langdurige reactie max. 7 j.

Gesloten orthopedagogische unit

Orientatiecentrum

Recht op jeugdhulp ( aparte vordering)

Rechtswaarborgen ( oa voorlopige fase tot 6m.)
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2016

?

21 juni 2017
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Doordachte groei

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.

Groeptraining tss 35 en 132

Ambulante dagopvang 33 d

Zeer kort res. 17 d
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Uniek wachtenden
Ruime jeugdhulp 2014 7427

2015 7347

BJB 2012 3551

2013 3634

2015

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 CIG 106

Totaal BJB 3056

Totaal Verblijf K&G 242
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Wachttijden NRTH/ bezetting

Verblijf BJB gemiddeld 160d.

(29% + half jaar, 14% meer dan een jaar)

Verblijf CKG lang residentieel 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 en kind 90%
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Verschuivingen en doelgroepen

Preventieve gezinsondersteuning ( HvK)

Rechstreeks toegankelijk nog rechtstreekser

Niet-rechtstreeks toegankelijk

Continuïteit / flexibiliteit

jonge kinderen

NBMV

crisis

jongvolwassenen

VOS/ MOF
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Wat was niet in de Caleidoscoop ?
Nieuw profiel CKG

Nieuw profiel CIG

Vertrouwenspersoon

Welzijn, zorg,gezondheid (GGZ)

Autisme

Vermaatschappelijking

Online hulp

CLB

1712

Decreet externe toezicht en de externe klachtenregeling 
bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

Programmatie

Afstemming kwaliteit

Cliënt / ouderbijdrage VIA !


