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VOORWOORD
Na de presentatie van de Visie op de
Jeugdhulp 2020 op 18 juni 2012 werd
uitgekeken naar het Actieplan Jeugdhulp. In de
loop van 2014 nam het Raadgevend Comité
Jongerenwelzijn nota van het ontwerp en
besloot het er op een systematische manier
informatieve en adviserende besprekingen aan
te wijden.

worden en zal de positionering van het RCJ
binnen de nieuwe ‘governance’-structuren nog
verder uitgeklaard moeten worden.

De opname van dit actieplan in het Vlaamse
regeerakkoord 2014-2019 gaf enig perspectief
aan de realisatie van dit actieplan, weliswaar
verder te prioriteren in functie van de
beschikbare middelen.

Themata als kwaliteitszorg en -beleid in een
eengemaakt concept, opvolging van de
herregulering, de ontwikkelingen in de
pleegzorg, de verschuivingen in het al dan niet
rechtstreeks toegankelijk zijn van modules in
de Integrale jeugdhulp, participatie door
gebruikers
en
ondersteuning
van
cliëntenparticipatie…
zullen
de
nodige
aandacht krijgen in de agenda van het
Raadgevend Comité.

Dat deze middelen beperkt zouden zijn in het
licht van het na te streven begrotingsevenwicht
van de Vlaamse Regering werd meteen
duidelijk.

Hamvraag zal blijven hoe de sector
Jongerenwelzijn met de aangekondigde en
nog te voorziene besparingen zal kunnen
(moeten) omgaan.

Mede door de implementatie van het concept
Integrale Jeugdhulp sinds maart 2014 staan de
voorzieningen Jongerenwelzijn voor ernstige
uitdagingen.
Responsabilisering
en
herregulering zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het raadgevend Comité wil in de mate van het
mogelijke zijn stem in deze laten horen.
Inbreng van de verschillende geledingen in het
Raadgevend Comité wordt dan ook niet alleen
geapprecieerd, maar is sterk aanbevolen.

In dit kader moet dan ook dit jaarverslag van
2014 van het Raadgevend Comité gelezen
worden.

Uiteraard zullen we hierover, zoals met dit
verslag 2014, ten gepaste tijde rapporteren.

De perikelen rond de samenstelling, maar ook
de snelle transitieprocessen maakten dat de
advisering in 2014 eerder beperkt bleef.
Niettemin werden verschillende initiatieven
genomen om de leden van het RCJ ‘bij de
zaak’ te houden. Getuige: de agendasetting
van het Raadgevend Comité.
De werking van het Raadgevend Comité zal in
2015 op eenzelfde manier verdergezet
worden, ook al zal wellicht halverwege 2015 in
een nieuwe samenstelling moeten voorzien
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Voor die inbreng wil ik alle participanten –
werknemers,
voorzieningen,
gebruikers,
deskundigen – alsook de leiding en de
medewerkers
van
de
administratie
Jongerenwelzijn van harte bedanken.

Rik Bloemen
Voorzitter
Raadgevend Comité Jongerenwelzijn
15 januari 2014
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SAMENSTELLING
De Vlaamse Regering benoemde op 10 juni
2011 de 18 leden van het raadgevend comité
Jongerenwelzijn en dit voor een periode van 4
jaar.
In het
raadgevend comité
zetelen
vertegenwoordigers van de gebruikers van de
door
Jongerenwelzijn
georganiseerde
ondersteuning, vertegenwoordigers van de
voorzieningen en hun werknemers, aangevuld
met zes onafhankelijke deskundigen. Het
raadgevend comité verstrekt advies op
verzoek van de leidend ambtenaar, maar kan
dit ook op eigen initiatief doen. Het kan
adviezen
formuleren
over
alle
aangelegenheden van de jeugdzorg met
impact op de jongeren en hun leefomgeving.
Sinds zijn oprichting werd de samenstelling
van het raadgevend comité Jongerenwelzijn
enkele keren gewijzigd. Dit gebeurde door een
Besluit van de Vlaamse Regering van 5
oktober 2012 en van 1 mei 2013.
In een besluit van 16 mei 2014 werd de
samenstelling nogmaals gewijzigd waarbij
Gerda Vanderheyden zonder plaatsvervanger,
Karine Maes met als plaatsvervanger Christine
Melkebeek, Rein Haudenhuyse met als
plaatsvervanger Miet Neyens, Cyriel Craeghs
met als plaatsvervanger Griet Demeestere en
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Stijn Heuvelmans met als plaatsvervanger JanPiet Bauwens werden aangesteld.
In de loop van 2014 werd een tweede
ontwerpbesluit aan het kabinet van minister
Vandeurzen bezorgd waarin:
de
gezinsbond
Michel
Cappan
voorstelt met als plaatsvervanger Elke
Valgaeren,
de gezinsbond verder afziet van hun
tweede mandaat,
dit mandaat wordt ingevuld door Els
Van Achter vanuit Partners in
Pleegzorg vzw en
de Ambrassade Miet Neyens voorstelt
als effectief lid en Marian Michielsen
als plaatsvervanger.
Dit besluit werd op 19 december 2014 door de
Vlaamse regering bekrachtigd.
Na de pensionering van Diane Niset werd haar
taak als secretaris van het raadgevend comité
Jongerenwelzijn medio 2014 overgenomen
door Marc Trips.
Een overzicht van de samenstelling van het
raadgevend comité Jongerenwelzijn is terug te
vinden als figuur 1.
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Figuur 1.
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Samenstelling raadgevend comité Jongerenwelzijn (BVR 19/12/2014)
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VERGADERINGEN
In 2014 vergaderde het raadgevend comité
Jongerenwelzijn 6 keer. De aanwezigheid van
de vertegenwoordigers van de gebruikers, de
organisaties,
de
werknemers
en
de
deskundigen, valt af te lezen in figuur 2. De

tanende aanwezigheid van de leden – vooral
wat betreft de gebruikers – is hoofdzakelijk te
wijten aan het feit dat de vervanging van
enkele ontslagnemende leden op zich liet
wachten.
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Figuur 2.

Aanwezigheid tijdens de vergaderingen.

FINANCIËN
Voor hun deelname aan de vergaderingen van
het raadgevend comité Jongerenwelzijn
ontvangen de leden en de voorzitter
presentiegeld.
In
2014
bedroeg
het
presentiegeld voor gewone leden 86,15 euro
en voor de voorzitter 129,03 euro per
vergadering. Om het voorzitterschap waar te
nemen ontvangt de voorzitter bovendien een
vaste vergoeding ten bedrage van 1723,05
euro.
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Het presentiegeld voor gewone leden werd in
2014 in het totaal 67 keer uitbetaald, het
presentiegeld voor de voorzitter 7 keer en de
vaste vergoeding 1 keer.
Zo bedroeg voor 2014 het totaal van de
vacatievergoedingen 8398,31 euro.
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INFORMATIE
De leden van het raadgevend comité
Jongerenwelzijn werden in 2014 geïnformeerd
over volgende onderwerpen.
Evaluatienota drugprojecten
Els Meert, stafmedewerker van de afdeling
Voorzieningenbeleid, heeft gedurende drie jaar
vijf drugprojecten opgevolgd. Zij bracht
hierover verslag uit aan het raadgevend comité
Jongerenwelzijn.
Evaluatierapport
Kader

Experimenteel

Modulair

D. Debrouwere gaf een stand van zaken i.v.m.
het evaluatierapport van het experimenteel
modulair kader. Er wordt benadrukt dat het om
een tussentijds rapport - na 1 jaar werking gaat
en
niet
om
een
eindrapport.
Dit evaluatierapport is terug te vinden op de
website van jongerenwelzijn.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/a
ssets/docs/private-voorzieningen/emk/evaluatierapportEMK.pdf

Positieve heroriëntering / Columbus
Er werd een toelichting gegeven over het
Columbus-project.
Dit is in 2010 gestart op vraag van vzw
Oranjehuis met als finaal doel het verminderen
van de instroom in de niet-rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulpverlening.
Binnen dit project worden de krachten en
verantwoordelijkheden van het cliëntsysteem
zoveel mogelijk aangesproken, wordt de
begeleiding niet overgenomen en wordt het
voorveld gestimuleerd om eenzelfde werkwijze
te hanteren
Strategisch overleg Integrale jeugdhulp
De minister riep een strategisch overlegorgaan
in het leven om de implementatie van het
decreet Integrale Jeugdhulp te faciliteren. Het
werd samengesteld uit vertegenwoordigers
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van de 3 sectoren met niet-rechtstreeks
toegankelijk jeugdhulpaanbod, aangevuld met
de leidend ambtenaren, hun medewerkers en
een afvaardiging van de leden van de
betrokken raadgevende comités.
Tijdens de vergaderingen van het raadgevend
comité Jongerenwelzijn werd regelmatig
verslag uitgebracht over de besprekingen van
dit strategisch overleg.
Integrale toegangspoort
Lucien
Rahoens,
afdelingshoofd
ondersteuningscentra en sociale diensten
jeugdrechtbank,
gaf
uitleg
rond
de
hedendaagse evoluties in het licht van de
integrale jeugdhulp.
De opstart van de integrale jeugdhulp, het
personeel, de integrale toegangspoort, de
gemandateerde
voorzieningen
en
de
jeugdrechtbanken werden hierbij belicht.
BINC
Er werd een stand van zaken gegeven over de
invoering van de nieuwe release van BINC.
Voorafgaand werd de toepassing uitgebreid
getest. Hiertoe werd een feedbackgroep
samengesteld bestaande uit een diverse groep
van
kleine
en
grote
‘spelers’.
Herstelgerichte
en
constructieve
afhandelingsvormen werden echter niet in
deze release opgenomen. Verder zullen ook
vroegere
gegevens
niet
automatisch
overgenomen worden in het nieuwe systeem.
Contextbegeleiding
Een omzendbrief betreffende de vanuit
jongerenwelzijn
gefinancierde
contextbegeleiding
werd
besproken
op
het
raadgevend
comité
Jongerenwelzijn.
Contextbegeleiding
kan
voortaan
ook
rechtstreeks
toegankelijk
worden.
De
omzendbrief beschrijft de te doorlopen
procedure.
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Enkele bedenkingen werden gegeven over de
haalbaarheid van het vooropgestelde tijdspad.
Beleidsnota Welzijn
De leden van het raadgevend comité
Jongerenwelzijn vinden dat de beleidsnota
voldoende relevante thema’s aanhaalt zoals
een
uitbreiding
van het
aanbod
of
crisisjeugdhulp. De duidelijke verwijzing naar
het actieplan jeugdhulp wordt gesmaakt.
Enkele opmerkingen worden geformuleerd
rond de kinder- en jeugdpsychiatrie, het
gesloten federaal centrum te Tongeren en nietbegeleide buitenlandse minderjarigen.
Actualisering

dagbegeleiding

in

groep

Een nota betreffende de herprofilering van de
dagcentra, werd besproken. De sector is
vragende partij om - voor wat dagbegeleiding
in groep betreft - de stap te zetten naar de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening.
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Het experimenteel Modulair Kader heeft voor
dynamiek gezorgd en de dagcentra hebben
zich op een ruimere doelgroep gericht. Er is
een koppeling met de leefgroepwerking
gekomen en men werkt meer outreachend.
Daarnaast is er de integrale jeugdhulp en de
toegankelijkheid van het aanbod. Vaak wordt
ook contextbegeleiding en dagbegeleiding
functioneel geïntegreerd.
Deze evoluties vragen om een duidelijker
kader voor de dagbegeleiding in groep.
Onderwijsinspectie in de GI
De leden van het raadgevend comité
Jongerenwelzijn hadden geen bemerkingen bij
de verslagen van de onderwijsinspectie in de
gemeenschapsinstellingen en het gesloten
federaal centrum De Grubbe. De verslagen zijn
integraal terug te vinden op de website van
Jongerenwelzijn.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/publiek
e-jeugdinstellingen/inspectiebezoeken/#onderwijsinspectie
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ADVIEZEN
In 2014 bracht het raadgevend
Jongerenwelzijn drie adviezen uit.

comité

Het actieplan jeugdhulp
Op vraag van minister J. Vandeurzen brengt
het raadgevend comité Jongerenwelzijn op 26
maart 2014 advies uit over het Actieplan
Jeugdhulp ‘Met de kracht van de jeugd naar
2020’.
Het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn geeft
een positief advies waarbij het zich beperkt tot
globale beschouwingen, aangevuld met een
eerste aanzet tot bemerkingen omtrent de
belangrijkste acties en een aantal suggesties
tot optimalisatie met het oog op de verbreding
van het draagvlak van het actieplan
Het
kwaliteitskader
gemeenschapsinstellingen

binnen

de

Het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn
beantwoordt twee vragen die afdeling
gemeenschapsinstellingen hen voorlegt met
betrekking tot het toekomstige kwaliteitskader
in de gemeenschapsinstellingen en de
gesloten federale centra:
Is het uitgewerkt kwaliteitskader aangepast
aan
de
eigenheid
van
de

Nummer

Onderwerp

2014_01

Actieplan Jeugdhulp

2014_02

Kwaliteitskader
gemeenschapsinstelling
Jeugdsanctierecht

2014_03
Figuur 3.
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gemeenschapsinstellingen en de gesloten
federale centra?
Is het uitgewerkt kwaliteitskader voldoende
duidelijk en concreet om hiermee aan de
slag te gaan in de instellingen? Wat is het
meest wenselijke vervolgtraject in termen
van implementatie?
Het jeugdsanctierecht
In het kader van een systematische bespreking
van het Actieplan Jeugdhulp ‘Met de kracht
van de jeugd naar 2020’ werd in het kader van
de strategische doelstelling “Tegen 2020 is de
bevoegdheid
inzake
jeugdsanctierecht
geïntegreerd in het jeugdhulplandschap" een
grondige gedachtewisseling gehouden op
basis van het rapport “Naar een constructief
jeugdsanctierecht”
van
de
Werkgroep
Jeugdsanctierecht. In dit advies onderschrijft
het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn de
basisprincipes die in dit rapport naar voor
worden geschoven.
Deze adviezen kunnen geraadpleegd worden
op de website van jongerenwelzijn.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/overons/structuur/raadgevend-comite/

Advies uitgebracht
op verzoek van
Leidend ambtenaar

Naar leidend
ambtenaar op
29/04/2014

Advies
gevolgd
Ja

Leidend ambtenaar

20/06/2014

Ja

Raadgevend comité

20/11/2014

Ja

Overzicht van de adviezen in 2014
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Goedgekeurd op de vergadering van het RC Jongerenwelzijn van
Eindredactie

18 maart 2015
Marc Trips

