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PERSBERICHT 1 DECEMBER 2010
SNELLER HULP OP MAAT VOOR JONGEREN
DOOR MULTIFUNCTIONELE CENTRA
MINISTER VANDEURZEN BEZOEKT WINGERDBLOEI.
OUDERS GETUIGEN OVER HUN ERVARINGEN MET HET PROEFPROJECT
‘MULTIFUNCTIONELE CENTRA’.
Brussel, 1 december 2010. Vandaag, 1 december 2010, brengt Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een bezoek aan Wingerdbloei, een
begeleidingscentrum dat residentiële en mobiele hulpverlening aanbiedt. Met zijn
bezoek waardeert de Minister de recente uitbreiding van het proefproject MFC
(multifunctionele centra), waar verschillende soorten begeleiding worden aangeboden
die naadloos kunnen worden gevarieerd. Hij licht het belang van de uitbreiding voor
het beleid van Jongerenwelzijn toe en ouders getuigen over hun ervaringen.

Huidige organisatie ontoereikend
Niet alle jongeren groeien op in een stabiele en veilige leefomgeving. Jongerenwelzijn
organiseert en subsidieert de hulpverlening in problematische opvoedingssituaties. Het
hulpaanbod in de bijzondere jeugdzorg is georganiseerd volgens soorten voorzieningen:
residentiële voorzieningen, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, pleegzorg …
Jongeren kunnen worden geplaatst door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of door de
jeugdrechter. Zij zijn de zogenaamde ‘verwijzende instanties’. De begeleiding in de
voorzieningen zet zich in om samen met de minderjarige en zijn gezin de problemen in de
opvoedingssituatie het hoofd te bieden. Toch kunnen veranderingen in de situatie ervoor
zorgen dat een jongere beter door een andere soort voorziening wordt begeleid. Zo kunnen in
een thuisbegeleiding de problemen in het gezin zodanig escaleren dat de veiligheid van de
minderjarige in gevaar komt en hij of zij tijdelijk residentieel opgevangen moet worden. Met de
huidige organisatie van het hulpaanbod is dit geen evidentie. Nagenoeg alle plaatsen zijn
permanent ingenomen, zodat jongeren op een wachtlijst terechtkomen en pas na enkele
weken of zelfs maanden een plek vinden. Op dat moment neemt de begeleiding van de
nieuwe voorziening het over, moet er een nieuwe intake gebeuren, moet er opnieuw aan een

vertrouwensband gewerkt worden tussen jongere, ouders en de begeleiding … Zodra de
situatie stabieler is, moet de thuisbegeleiding weer van voor af aan beginnen.

Multifunctionele centra: naadloze variatie van formules
Jongerenwelzijn experimenteert, in navolging van het Globaal Plan Jeugdzorg, met
multifunctionele centra (MFC). Die bieden verschillende soorten begeleiding (residentieel,
thuisbegeleiding, dagbesteding …) aan die naadloos gevarieerd kunnen worden. Hun
werkwijze laat toe de jongere en zijn gezin snel en op maat te helpen. Eén vaste begeleider
volgt van begin tot einde het begeleidingstraject van elke jongere op. Wijzigingen in het traject
van de cliënt gebeuren in overleg met de voorziening, de verwijzende instantie, de cliënt en
de ouders. Voormelde partners gaan geregeld na of de hulp nog aansluit bij de specifieke
situatie, dan wel of iets moet veranderen.
De voorbije twee jaar werd het MFC-concept toegepast in private voorzieningen in de
bijzondere jeugdzorg, met alles samen een 140-tal minderjarigen. Na een positieve evaluatie
- door zowel voorzieningen, verwijzende instanties als minderjarigen en ouders – is beslist het
project uit te breiden, de regelgeving voor de erkenning en subsidiëring van de voorzieningen
aan te passen en de MFC een volwaardige plaats te geven.
Sinds 1 september 2010 zijn, verspreid over heel Vlaanderen, tien organisaties in de
bijzondere jeugdzorg erkend als MFC. Ze begeleiden 750 minderjarigen en hun gezinnen.
De capaciteit van de voorzieningen wordt hier ànders ingezet. Het gaat dus niet om extra
capaciteit en de voorzieningen krijgen geen bijkomende middelen hiervoor. Eind 2012 volgen
de eindconclusies van het experiment. Daarna is een uitbreiding van het concept in de
bijzondere jeugdzorg aan de orde.

Minister Vandeurzen benadrukt waarde MFC
Vandaag, woensdag 1 december 2010, brengt Minister Vandeurzen een bezoek aan
Wingerdbloei in Antwerpen. De voorziening is een pionier van het MFC-proefproject en één
van de tien multifunctionele centra in Vlaanderen. De voorziening begeleidt meisjes van 3 tot
18 jaar en jongens van 16 tot 18 jaar. Met het bezoek wil Minister Vandeurzen de waarde van
MFC-plaatsen in Vlaanderen benadrukken. Ouders en begeleiders getuigen over hun
ervaringen met en beleving van de multifunctionele werking.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in
een moeilijke leefsituatie. Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de
bijzondere jeugdbijstand is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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