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Jaarverslag 2011: bouwen aan een
multifunctioneel en gedifferentieerd aanbod
Jongerenwelzijn pleit voor meer zorg op maat
en naadloze trajecten voor elke minderjarige
Brussel, 21 mei 2012. Vandaag, maandag 21 mei, heeft Jongerenwelzijn zijn
Jaarverslag 2011 voorgesteld, in aanwezigheid van Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Markante vaststelling is het feit dat
de instroom in de bijzondere jeugdzorg lijkt te stagneren, na jaren van grote
stijgingen. Al blijft het aantal minderjarigen - met 26 486 kinderen en jongeren
in de bijzondere jeugdzorg in 2011 – bijzonder hoog.
“Opvallend is dat het vooral gaat over kinderen en jongeren in problematische leefsituaties.”,
vangt Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, aan. “In nog geen
12 % van de gevallen gaat het om jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd. Bovendien is meer dan 30 % jonger dan 10 jaar. De realiteit is dus heel wat
anders dan het beeld dat leeft over de bijzondere jeugdzorg.”
De voorbije 5 jaren – sinds het ontstaan van Jongerenwelzijn - stond de zorg naargelang de
noden van kind, jongere en context centraal. “Onze inspanningen, innovaties en
investeringen moeten leiden tot meer zorg op maat, meer kwaliteit van de hulpverlening en
meer naadloze zorgtrajecten.”, verduidelijkt Stefaan Van Mulders. “Daarbij is de
samenwerking tussen de verschillende disciplines van groot belang om te komen tot een
systeem dat meer differentiatie in de zorg mogelijk maakt.“
Jongerenwelzijn zette daarom zwaar in op de uitbouw van een multifunctioneel en
gedifferentieerd aanbod. Niet enkel in de eigen hulp- en dienstverlening maar ook samen
met de private voorzieningen en andere actoren. De flexibilisering van het hulpaanbod en de
introductie van de multifunctionele centra kaderden volledig binnen die evolutie en namen
vooral in 2011 een hoge vlucht. In de gemeenschapsinstellingen is dan weer een aanzet
gegeven naar een modulair systeem dat meer differentiatie mogelijk maakt. Het
samenwerkingsakkoord rond time-out is daar maar één illustratie van.
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Tot slot stelt Jongerenwelzijn de samenleving mee verantwoordelijk voor de ondersteuning
van de kinderen en jongeren in de jeugdzorg. Initiatieven zoals Youth at Risk dragen ertoe bij
dat zij én hun gezinnen meer en betere kansen krijgen om zich te ontplooien. Dergelijke
initiatieven verdienen dan ook een plaats in het hulpverleningslandschap.
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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