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VOORWOORD
Op 10 juni 2011 werd het raadgevend comité
Jongerenwelzijn voor het eerst geïnstalleerd.
Deze eerste mandaatperiode eindigde na 4
jaren in juni 2015. Ter afronding van deze
periode presenteren we u - zoals we jaarlijks
deden - een beknopt jaarverslag.
Na een periode waarin de spelregels van het
raadgevend comité Jongerenwelzijn bij wijze
van
huishoudelijk
reglement
werden
vastgelegd,
werden
de
adviserende
werkzaamheden
gestart.
Hierover
rapporteerden we in de voorbije jaarverslagen.
Het
voorbije
half
jaar
vonden
drie
vergaderingen plaats. Het actieplan Jeugdhulp,
voortgesproten uit de visie op Jeugdhulp 2020,
kreeg er de nodige aandacht. Betrokken zijn bij
de uitvoering van dit actieplan was immers een
permanente bekommernis van het raadgevend
comité Jongerenwelzijn.
Helaas
laat
de
overdracht
naar
vertegenwoordigers en experts voor een
nieuwe mandaatperiode op zich wachten.
Niettemin is de voorbije 4 jaar gebleken dat
alle participanten een intense betrokkenheid
toonden op de vele veranderingen die in de
Jeugdhulp op het spoor gezet werden.
Uiteraard zijn er ook lessen te trekken uit de
voorbije periode:
De samenstelling van het RCJ kan naar
representatie herbekeken worden. Ik denk
aan de afvaardiging van de gebruikers en
de vertegenwoordiging vanuit de justitiële
actoren.
De aanwezigheid van de onderscheiden
fracties was wel eens problematisch.
De juiste positie van het RCJ in het hele
netwerk van overlegmomenten tussen
gebruikers,
voorzieningen
en
Jongerenwelzijn, onder meer in kader van
Integrale Jeugdhulp, verdient verfijning.
Ook de opvolging van de adviezen in hun
effectiviteit lijkt belangrijk om de
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zinvolheid van het werk van het RCJ te
voelen
De veelheid aan thema’s, maar ook de
complexiteit ervan, doen vragen rijzen
naar de frequentie van vergaderen. Is
eenmaal per twee maanden voldoende?
Ook het budget voor het RCJ zal in dit
licht herbekeken moeten worden.
Allicht zijn er nog andere leerrijke ervaringen te
benoemen.
Hoe dan ook wil ik graag de leiding en de
medewerkers
van
het
agentschap
Jongerenwelzijn,
inzonderheid
de
secretarissen van het raadgevend comité,
bijzonder danken voor hun loyale en correcte
medewerking. Hun bereidheid om documenten
van de noodzakelijke toelichting te verschaffen
werd zeker gewaardeerd.
De leden uit de onderscheiden fracties gebruikers, voorzieningen, werknemers en
deskundigen - wil ik danken om hun
doordachte en onderbouwde inbreng.
Ik wens mijn en onze opvolgers in het
toekomstige
raadgevend
comité
Jongerenwelzijn veel inspiratie en boeiende
discussies in de opbouw van een jeugdhulp,
waarbij bewaakt wordt dat elke jongere alle
kansen mag krijgen tot een gezonde en
probleemloze ontplooiing.

Dank aan eenieder en veel succes gewenst!
Rik Bloemen
Voorzitter
Raadgevend Comité Jongerenwelzijn
December 2015
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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.
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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, 1 mei 2013, 16 mei 2014 en 19
december 2014.
Het mandaat van 4 jaar van alle leden van het
raadgevend comité Jongerenwelzijn kwam in
2015 te vervallen.
Momenteel wordt het raadgevend comité
opnieuw samengesteld.
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VERGADERINGEN
In 2015 vergaderde het raadgevend comité
Jongerenwelzijn 3 keer. De aanwezigheid van
de vertegenwoordigers van de gebruikers, de
organisaties,
de
werknemers
en
de
deskundigen, valt af te lezen in figuur 2.
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De vervanging van enkele ontslagnemende
leden bij besluit van de Vlaamse regering van
19 december 2014 wist de tanende
aanwezigheid van de leden te counteren.
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Figuur 1.

Aanwezigheid tijdens de vergaderingen.

FINANCIËN
Voor hun deelname aan de vergaderingen van
het raadgevend comité Jongerenwelzijn
ontvangen de leden en de voorzitter
presentiegeld.
In
2015
bedroeg
het
presentiegeld voor gewone leden 86,15 euro
en voor de voorzitter 129,23 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 35 keer uitbetaald, het
presentiegeld voor de voorzitter 3 keer en de
vaste vergoeding 1 keer.
Zo bedroeg voor 2015 het totaal van de
vacatievergoedingen 5125,99 euro.
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INFORMATIE
De leden van het raadgevend comité
Jongerenwelzijn werden in 2015 geïnformeerd
over volgende onderwerpen.

Kwaliteitskader
Ter voorbereiding van het advies rond één
kwaliteitskader werd Kris Verhelst uitgenodigd
om de inzichten van de commissie kwaliteit
van
het
Vlaams
Welzijnsverbond
bij
kwaliteitszorg toe te lichten. Met deze inzichten
in het achterhoofd werd het kwaliteitskader
binnen Jongerenwelzijn besproken en werd er
een advies over geformuleerd. (Zie ‘Adviezen’)

Governance structuur
Het raadgevend comité werd door Jean-Pierre
Vanhee, algemeen directeur van het
agentschap Jongerenwelzijn, geïnformeerd
over de nieuwe structuur in de beleidsvoering
voor de integrale jeugdhulp en de uitvoering
van het actieplan. Het raadgevende comité
werd zo wegwijs gemaakt in de samenstelling
en de opdrachten van en de verhouding tussen
de gemengde stuurgroep, het intersectoraal
regionaaloverleg jeugdhulp, de intersectorale
werkgroep, de ad hoc werkgroepen en het
managementcomité.

Actieplan
Op 18 maart 2015 nam het raadgevend comité
akte van de finale versie van het actieplan
zoals
goedgekeurd
op
de
Vlaamse
ministerraad.

Zorginspectie
Stefan Van Eekert en Hilde De Nil deelden hun
ervaringen in het betrekken van de jongeren bij
hun
inspectieopdrachten.
Vanuit
de
zorginspectie
verliep
dit
naar
aller
tevredenheid en concludeert men dat deze
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nabijheid bij de werkvloer zorgt voor een
dichtere benadering van de realiteit.

Niet-begeleide minderjarigen en pleegzorg
Benedikte Van den Bruel, vanuit de afdeling
voorzieningenbeleid van het agentschap
Jongerenwelzijn, lichtte een studie toe waarin
getracht werd duidelijkheid te scheppen in de
moeilijkheden die de diensten van pleegzorg,
alsook pleegzorgers, ervaren met betrekking
tot pleegkinderen zonder – of met een precair
– verblijfsstatuut. Het raadgevend comité
herkent de pijnpunten die in het rapport
worden geschetst en concludeert dat voor
deze
minderjarigen
zeker
pleegzorg
overwogen moet worden wanneer hulp nodig
is. Pleegzorg schept een band tussen de
minderjarigen en de pleegouders en dit is de
beste garantie zodat ze niet verdwijnen in de
illegaliteit, prostitutie, …

Radicalisering
Het raadgevend comité werd ingelicht over een
nota betreffende de rol van de jeugdhulp bij
radicalisering. Deze nota - na een reflectie
over wat radicalisering inhoudt - overloopt de
rol van verschillende actoren binnen de
jeugdhulp met betrekking tot radicalisering. De
nota is een middel om een verder gesprek met
betrekking tot deze materie aan te knopen.
Een opzet, dat het raadgevend comité beaamt.

Prioritering actieplan Jeugdhulp
De prioriteiten die de gemengde stuurgroep
opstelde binnen het actieplan Jeugdhulp,
werden voorgesteld. Het raadgevend comité
bekrachtigt de voorgestelde prioritering en
geeft aan verder betrokken te willen worden bij
de uitvoering ervan.
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Gemeenschapsinstellingen
Het raadgevend comité wordt door Stefaan
Van Mulders, administrateur-generaal van het
agentschap Jongerenwelzijn, ingelicht over het
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uitbreidingsbeleid van de gemeenschapsinstellingen. Het raadgevend comité neemt er
kennis van en geeft aan verder betrokken te
willen blijven bij de verdere uitvoering.
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Brieven
Vanuit een bezorgdheid over de lopende
besparingen en over de VIPA-subsidiëring
werden er uit naam van het raadgevend comité
twee brieven gestuurd naar de administrateurgeneraal van het agentschap Jongerenwelzijn,
Stefaan van Mulders.

Besparingen
Na
geïnformeerd
te
zijn
over
de
besparingskeuzes van de Vlaamse regering en
hoe het agentschap zelf en het Fonds
Jongerenwelzijn
deze
besparingen
wil
realiseren, drukt het raadgevend comité zijn
bezorgdheid uit over de noden van de
voorzieningen en roept op om bij de minister te
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bepleiten de besparingen draaglijk te maken
voor de voorzieningen en deze voor de nabije
toekomst te herbekijken.

VIPA-subsidiëring
Gezien de financiële situatie roept het
raadgevend comité op de aangegane VIPAengagementen zoveel als mogelijk na te
komen
zodat
voorzieningen
niet
in
moeilijkheden komen met hun contractanten.
Bovendien vraagt het raadgevend comité meer
duidelijkheid rond wat er met ‘precaire
dossiers’ wordt bedoeld en aan welke
voorwaarden daarvoor moet worden voldaan.
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ADVIEZEN
In 2015 bracht het raadgevend
Jongerenwelzijn twee adviezen uit.

comité

Eén kwaliteitskader
In het advies over de strategische doelstelling
‘Tegen 2020 hanteert de jeugdhulp één
kwaliteitskader
en
verloopt
de
kwaliteitsbewaking voor alle sectoren van de
jeugdhulp op dezelfde manier.’ geeft het
raadgevend comité mee dat:
het principe van zelfevaluatie wordt
onderschreven;
de
overheid
de
organisaties
die
geappelleerd
worden
op
hun
verantwoordelijkheid, moet ondersteunen
en
minder
moet
vastleggen
en
controleren;
werknemers en gebruikers betrokken
moeten worden bij het kwaliteitsbeleid van
de organisaties; en
dit proces in nauw overleg met de
zorginspectie moet worden gevoerd.

Dagbegeleiding in groep
Het raadgevend comité besprak de evolutie
om het aanbod ‘dagbegeleiding in groep’ van
achter
de
intersectorale
toegangspoort
rechtstreeks toegankelijk te maken. Aan
Jongerenwelzijn werd het advies meegegeven:
deze verschuiving voldoende bekend te
maken bij de brede instap;
in kaart te brengen of nog steeds de juiste
personen
bij
het
gepaste
hulpverleningsaanbod komen;
toekomstige verschuivingen te temperen
en eerst evenwicht en stabiliteit na te
streven;
om pas daarna gefundeerde beslissingen
te
kunnen
nemen
voor
verdere
verschuivingen naar het rechtstreeks
toegankelijke hulpverleningsaanbod.

Deze adviezen kunnen geraadpleegd worden
op de website van jongerenwelzijn.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/overons/structuur/raadgevend-comite/
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Figuur 2.

Eén kwaliteitskader
Dagbegeleiding in groep
Overzicht van de adviezen in 2015
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Goedgekeurd op
Eindredactie

31 januari 2016
Marc Trips

