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Jaarverslag 2009: capaciteitsuitbreidingen en
zorg op maat als antwoord op stijgende instroom
Brussel, 8 juni 2010. In 2009 stond Jongerenwelzijn in voor de hulpverlening aan
24 422 kinderen en jongeren, een stijging met bijna 5 % in vergelijking met de
23 350 minderjarigen het jaar daarvoor. Dat maakt Jongerenwelzijn bekend bij de
voorstelling van zijn Jaarverslag 2009. Dat betekent dat de stijgende tendens zich
doorzet. Sinds 2000 is er sprake van een stijging van 65 %.
Ondanks de toegenomen instroom zijn de wachtlijsten het voorbije jaar niet gegroeid. Dat ligt
vooral aan de capaciteitstoename bij de private voorzieningen met meer dan 300 plaatsen, in
het bijzonder bij de begeleidingstehuizen en thuisbegeleidingsdiensten. Behalve uitbreiding van
de hulpverlening investeert Jongerenwelzijn ook in preventie en opvoedingsondersteuning, om
gezinnen te ondersteunen en te versterken in hun opvoedingsrol. Verder zijn bij de private
voorzieningen twee nieuwe categorieën (herstelgerichte constructieve afhandeling en crisishulp
aan huis) erkend.
Jongeren in de puberteit vormen de grootste groep binnen de bijzondere jeugdbijstand, maar
anderzijds is zowat 30 % van de minderjarigen jonger dan 10 jaar. Vooral bij kinderen jonger
dan zes jaar geldt pleegzorg als eerste overweging. Het aantal kinderen in de pleegzorg is dan
ook toegenomen tot meer dan 4 600.
Het aandeel jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, is gestegen van
12,4 % tot 13,6 %. Ook in 2009 levert Jongerenwelzijn diverse inspanningen als antwoord op
jeugddelinquentie. Dat gaat van uitbreidingen bij gemeenschapsinstellingen en federale
detentiecentra tot diverse initiatieven met private projecten en voorzieningen, zoals Youth at
Risk, proeftuinen voor meisjes en het GRT-traject (geïndividualiseerd residentieel traject).
Het merendeel (85 %) van de minderjarigen in de bijzondere jeugdbijstand zijn evenwel
kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. Het is vooral deze grootste en
meest kwetsbare groep die meer aandacht verdient. Jongerenwelzijn dringt daarom aan op
meer mensen en middelen, voor het handhaven van innovatie en kwaliteit als speerpunten in de
bijzondere jeugdbijstand. Er is bijvoorbeeld nood aan de ontwikkeling van flexibele trajecten en
hulpvormen, deze moeten sneller inspelen op de specifieke situatie van de jongere en zijn
gezin, om zo meer en beter aangepaste zorg op maat te kunnen bieden.
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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