Persbericht 19 mei 2011
Voorstelling Jaarverslag 2010

Jongerenwelzijn trekt de kaart van anders,
beter en meer.
Brussel, 19 mei 2011. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
stelde vandaag samen met het agentschap Jongerenwelzijn het Jaarverslag 2010
voor. De voornaamste vaststelling is dat vorig jaar 26 235 kinderen en jongeren te
maken hadden met de bijzondere jeugdbijstand, een stijging met meer dan 7% in
vergelijking met 2009.
“In 2010 bood Jongerenwelzijn hulp- en dienstverlening aan 26 235 kinderen en jongeren
tegenover 24 422 minderjarigen in 2009,” meldt Stefaan Van Mulders, administrateurgeneraal van Jongerenwelzijn. “De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van
pleegzorgplaatsingen en thuisbegeleidingen, maar ook aan het feit dat meer jongeren
langdurig in de bijzondere jeugdzorg blijven. Ook de betere registratie heeft een effect.”
De vaststelling dat ongeveer 3 700 jongeren op de wachtlijst staan voor hulpverlening of
gepaste hulpverlening blijft onrustwekkend. Toch is er geen beduidende toename van het
aantal wachtenden, ondanks de stijgende instroom waarvan sprake.
“Samen met de minister heeft Jongerenwelzijn het voorbije jaar aan oplossingen gewerkt
voor de problemen in de bijzondere jeugdzorg,” vervolgt Stefaan Van Mulders. “Het
fenomeen dat jongeren van de ene hulpverlener naar de andere worden gestuurd en op de
duur geen houvast meer kennen, is bekend. Daarom is volop geïnvesteerd in de
multifunctionele centra waar de hulpverlening zonder onderbreking en binnen eenzelfde
voorziening kan worden georganiseerd.”
Het project ‘Columbus – positieve heroriëntering’ is bedoeld om - dankzij een zeer snelle en
intensieve interventie - jongeren en hun gezin uit de bijzondere jeugdzorg weg te houden en
oplossingen aan te reiken. Voor jongeren die feiten hebben gepleegd, wordt het zorgaanbod
in de gemeenschapsinstellingen dan weer zo georganiseerd dat hun traject naar uitstroom
en integratie in de maatschappij duidelijker en meer naadloos wordt.
“Toch blijft er vraag naar meer – beschikbaar – hulpaanbod en naadloze zorg. Een
doorgedreven samenwerking met andere zorgsectoren – gehandicaptenzorg, psychiatrische
zorg, Kind en Gezin … - moet hierop een antwoord bieden. De eerste resultaten van deze
samenwerking tonen zich ondermeer in de behandeling van de zogenaamde
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knelpuntdossiers, zeer complexe zorgdossiers die momenteel vooral in de uitstroom van de
gemeenschapsinstellingen naar een oplossing zoeken,” besluit Stefaan Van Mulders.
Tot slot wil Jongerenwelzijn volop investeren in de ontwikkeling van de Integrale Jeugdhulp
en de installatie van de intersectorale toegangspoort, die moet zorgen voor een gepaste
toeleiding van de jongere met een hulpvraag naar de juiste zorg en dit met betrokkenheid
van de verschillende zorgsectoren. Bijzondere jeugdzorg moet in dit concept opnieuw
‘bijzonder’ worden en zich positioneren op de tweedelijnszorg.
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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