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Jongerenwelzijn versterkt haar aanbod inzake de
bijzondere jeugdbijstand

Bijna 300 bijkomende plaatsen voor
jongeren en hun gezinnen
Het agentschap Jongerenwelzijn breidt haar aanbod voor jongeren en
gezinnen in problematische leefsituaties aanzienlijk uit in heel Vlaanderen. De
verdere ontwikkeling en uitbouw van de bijzondere jeugdbijstand beslaat zowel
de residentiële hulp als de intensieve hulp aan huis.
Met de extra investering van 5 200 000 euro creëert het agentschap Jongerenwelzijn
gespreid in Vlaanderen :
- 108 bijkomende begeleidingen voor Crisishulp aan Huis. Hiermee vergroten de
mogelijkheden om heel snel en intensief in te grijpen in acute crisissituaties, waardoor een
plaatsing en escalatie van de problemen vermeden kunnen worden ;
- 112 supplementaire capaciteitseenheden specifiek voor kortdurende thuisbegeleiding.
Deze hulpvorm mikt op een zeer gerichte hulp aan huis voor een periode van 6 maanden.
Het bijkomende budget creëert daardoor ruimte voor meer dan 220 gezinnen extra op
jaarbasis. Eerder dit jaar werd dit aanbod al uitgebreid met 68 bijkomende plaatsen. Tijdens
de voorbije legislatuur is hiermee een uitbreiding van bijna 50 % - tot meer dan 1 500
plaatsen - in het aanbod thuisbegeleiding gerealiseerd ;
- 74 extra residentiële plaatsen. De bijkomende plaatsen zullen snel operationeel zijn,
waardoor de opvangcapaciteit voor residentiële hulp op korte termijn stijgt.
Deze uitbreidingen worden gerealiseerd bovenop de eerder toegekende versterkingen van
het hulpaanbod in het raam van het Globaal Plan Jeugdzorg.
Hiermee realiseert Jongerenwelzijn sinds begin 2006 een stijging van 16 % van het
ambulante en residentiële private aanbod.
Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de bijzondere jeugdbijstand
is te vinden op de website www.jongerenwelzijn.be.
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