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De jeugdhulp in Vlaanderen wordt hertekend
De jeugdhulpverlening in Vlaanderen zal vanaf maart 2014 grondig hertekend worden. Het
nieuwe decreet integrale jeugdhulp zet de jongere centraal zodat hij, maar ook zijn ouders
en hulpverleners, makkelijker de juiste hulp vinden. Om dat te realiseren, grijpt het
decreet in op de organisatie en werking van de bestaande jeugdhulp. Zo moeten de
verschillende jeugdhulpaanbieders hun aanbod op elkaar afstemmen en nog meer
samenwerken met de jongere. Jeugdhulp moet voor iedereen bereikbaar, beschikbaar,
begrijpelijk, betaalbaar en bruikbaar zijn. Het decreet werd ingediend door ministers
Pascal Smet en Jo Vandeurzen en gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement.
“De jeugdhulpverlening moet meer vraaggericht, toegankelijker en positiever worden”, stelt
minister Vandeurzen. “Het huidige jeugdhulplandschap in Vlaanderen is complex en
versnipperd. Afhankelijk van de problematiek wordt hulp geboden door het Algemeen
Welzijnswerk, Jongerenwelzijn, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, Kind en Gezin of de Geestelijke
Gezondheidszorg. Tussen al die sectoren zijn er nu teveel muurtjes, deze moeten we
afbouwen.”
“Jeugdhulp mag geen eiland zijn”
Minderjarigen en gezinnen weten niet altijd bij wie ze voor welke problemen te rade moeten
gaan. Hulpverleners weten niet altijd wat ze wel en niet kunnen doen. Gedeelde hulp en
zorg tussen de jongere en de hulpverleners uit alle sectoren, daar maken we in het decreet
werk van. Jongeren en gezinnen glippen te vaak door de mazen van het hulpverleningsnet.
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Om daar iets aan te doen, wordt de toegang tot de hulpverlening sterk vereenvoudigd. De
eerstelijnshulp, die nu nog te vaak onbekend is, wordt uitgebreid. “Sectoren mogen geen
eilanden zijn”, aldus minister Vandeurzen.
Voor de niet-rechtstreekse (vaak zwaardere) hulpverlening komt er één enkel
aanmeldingspunt, de intersectorale toegangspoort. Dat punt, een gespecialiseerd team van
experten, komt in de plaats van de huidige sectorale diensten in de bijzondere jeugdzorg en
zorg voor personen met een handicap. Alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en Brussel
zullen hun aanbod voortaan ook op dezelfde wijze aan de jongeren en hun gezinnen
presenteren. De combinatie van een aanbod binnen en tussen de verschillende sectoren
wordt mogelijk. Dankzij die intersectorale aanpak wordt het hulplandschap voor iedereen
veel transparanter.
Duidelijke verantwoordelijkheden
Het decreet maakt ook de verantwoordelijkheid van elke zorgverlener duidelijk.
Crisisjeugdhulp wordt permanent beschikbaar. Hulpverleners en iedereen die in de
samenleving met een jongere te maken krijgt wiens integriteit niet langer gegarandeerd is en
die daar zelf geen raad mee weten, kunnen bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en
Ondersteuningscentra Jeugdzorg terecht voor advies en opvolging.
Het decreet zet ook sterk in op de continuïteit in de jeugdhulp en dus op een sterk
uitgewerkte trajectbegeleiding. “Hierbij maken we de toegang laagdrempelig en we
schrijven ook een aantal extra kwaliteitswaarborgen in voor de continuïteit van de hulp en
bemiddeling als dat nodig is. We zorgen er ook voor dat een vertrouwenspersoon van de
jongere dit kan bewaken en indien nodig altijd kan aanvragen. De vertrouwenspersoon, die
de jongere zelf kan kiezen, volgt het volledige proces van de jongere. Hierdoor komen ze
nooit in de kou te staan”, zegt minister Vandeurzen.
Vanaf midden september 2013 zal Oost-Vlaanderen als pilootregio fungeren voor de
uitvoering van dit decreet.
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Zes concrete gevolgen van het decreet
1. Vertrekken vanuit de eigen mogelijkheden
Jongeren krijgen de kans om hun eigen mogelijkheden en die van hun context te benutten.
Om deze nieuwe aanpak te realiseren, wordt gewerkt met methodieken die daarop inspelen
en die als eerste worden ingezet.
2. Vraaggestuurd werken
Door de intersectorale aanpak wordt de hulp meer gericht ingezet in functie van de noden.
Rechtstreeks toegankelijk als het kan, niet-rechtstreeks toegankelijk als het nodig is. Het
rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod wordt uitgebreid. De toegang tot het meer ingrijpende
hulpaanbod wordt zorgvuldig overwogen en beslist door de toegangspoort. De
jeugdhulpregie zal ervoor zorgen dat er ook in de meest complexe situaties hulp beschikbaar
is en dat jongeren niet nodeloos worden doorverwezen.
3. Verantwoordelijkheden duidelijk benoemd
De verantwoordelijkheid van elke hulpverlener wordt explicieter benoemd. Op die manier
wordt continuïteit in de hulpverlening versterkt. Zo komt er meer formele aandacht voor de
verwijzings- en werkafspraken tussen de verschillende hulpverleners die bij een jongere
betrokken zijn. De taken van de vertrouwenspersoon, die door de jongeren zelf kan
aangeduid worden om hem te begeleiden tijdens het ganse hulpverleningstraject, worden
uitgebreid zodat deze kan optreden als een vaste contactpersoon voor de jongere.
4. Crisisjeugdhulp: snel en permanent
Loopt het acuut fout? Volstaan de reguliere hulpmogelijkheden niet om een crisissituatie het
hoofd te bieden? Dan is er de snelle en permanente beschikbaarheid van crisisjeugdhulp.
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5. Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Vertrouwenscentra Kindermishandeling
De nieuwe Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling
staan samen in voor het correct en alert omgaan met verontrustende situaties. Wordt een
hulpverlener geconfronteerd met een jongere van wie de integriteit in het gedrang komt en
raakt de hulpverlener er zelf niet meer uit? Dan kan hij bij de centra terecht voor advies.
Indien nodig, staan ze in voor een aanklampende opvolging.
6. Participatie van de jongere
Ook participatie van de jongere met moeilijkheden is een belangrijk principe in het decreet.
Zowel in het eigen hulpverleningstraject, als in de beleidsfora krijgt de jongere zijn
structurele plaats.
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