Persbericht

95 % van de jongeren in de bijzondere
jeugdzorg krijgt hoogstens 2 maatregelen
Cijfers Jongerenwelzijn spreken kindercarrousel
tegen
Brussel, 27 oktober 2011. Vandaag en gisteren verschenen enkele persartikels

waarin de jeugdzorg in Vlaanderen in een negatief daglicht wordt geplaatst. De
vaststelling wordt gemaakt dat 1 kind op 4 in de bijzondere jeugdzorg minstens
drie keer wordt doorverwezen, alvorens het op een plek terecht komt waar het
echt kan worden geholpen. Men benoemt dit fenomeen als de kindercarrousel.
Het agentschap Jongerenwelzijn spreekt deze vaststellingen formeel tegen. Uit het antwoord
op een parlementaire vraag van mevrouw Gwenny De Vroe (open VLD) aan minister Jo
Vandeurzen - waarin hij over deze kindercarrousel wordt bevraagd - blijkt dat 95 % van de
minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg slechts 1 of hoogstens twee maatregelen heeft gekregen in 2010. Slechts 0,85 % van de jongeren kreeg meer dan drie maatregelen.
In hetzelfde antwoord op de parlementaire vraag worden de cijfers verder geduid: “Enerzijds
kunnen we inderdaad veronderstellen dat, omwille van capaciteitstekort, niet altijd de meest
geschikte zorg kan worden ingezet, waardoor jongeren naar andere werkvormen of voorzieningen worden geïndiceerd. Anderzijds heeft Jongerenwelzijn de voorbije jaren verschillende
initiatieven genomen die de zorg op maat moeten ondersteunen en faciliteren. Het meest
sprekende voorbeeld hiervan is het proefproject multifunctionele centra (MFC). Dergelijke
naadloze en geregisseerde trajecten impliceren de facto dat frequent geschakeld wordt tussen werkvormen en voorzieningen. Dergelijke overgangen worden geformaliseerd door
nieuwe beslissingen en maatregelen. Binnen het MFC-experiment stellen we dus vast dat er
binnen een traject verschillende werkvormen en voorzieningen worden ingezet, meer dan in
de ‘reguliere’ hulpverlening. De beschikbare gegevens kunnen dus zowel positief als negatief
worden beoordeeld.”
De cijfers tonen onbetwistbaar aan dat de jeugdzorg in Vlaanderen er wel degelijk in slaagt
om stabiele zorgtrajecten te realiseren. Een zeer wisselend hulptraject kan daarenboven ook
succesvol zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een minderjarige uit een gesloten instelling
komt, naar een open residentie wordt doorverwezen en na zes maanden in staat is om begeleid zelfstandig te gaan wonen. Stabiele zorgtrajecten staan dan weer niet steeds garant
voor juiste of gepaste hulp. Denk maar aan een minderjarige die langdurig in een voorziening
zit maar wacht op meer gespecialiseerde hulp.
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In elk geval tonen de cijfers aan dat de kindercarrousel, zoals deze wordt voorgesteld, niet
met de realiteit overeenstemt. Deze voorstelling doet afbreuk aan de zorg en de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het persoonlijk engagement van de duizenden consulenten en
hulpverleners in Vlaanderen die met de hulpvragen van de meer dan 26 000 minderjarigen in
de bijzondere jeugdzorg aan de slag gaan.
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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