Persbericht
Uniek samenwerkingsproject start voor meisjes tussen 14 en
20 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problemen

Woensdag 2 april 2014. Vandaag illustreren initiatiefnemers uit jeugdhulp en
psychiatrie een unieke samenwerking voor de behandeling van meisjes tussen
14 en 20 jaar met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Het gaat om
een samenwerkingsverband tussen Jeugdzorg Emmaüs, de kinder- en
jeugdpsychiatrie van Antwerpen en de Vlaamse overheid.
“Het project voorziet in de behandeling van 30 meisjes met een combinatie van hevige,
wisselende emoties die niet te controleren zijn, gedachten van wanhoop, zelfdestructief en
suïcidaal gedrag, grote problemen in relaties en een negatief zelfbeeld.”, vertelt Stefaan Van
Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn. “Het gaat over meisjes die nu vaak in
de gemeenschapsinstelling verblijven. Er is een grote maatschappelijke nood en plicht om
deze meisjes te helpen in hun ontwikkeling en te zoeken naar een goede behandeling.”
De psychiatrische ondersteuning wordt in de voorziening zelf aangeboden. Dat vraagt een
grote bereidheid van alle betrokken partners om buiten de eigen vertrouwde kaders samen
te werken. Dergelijke verregaande samenwerking is meteen ook de essentie van integrale
jeugdhulp.
De invoering van de integrale jeugdhulp in Vlaanderen was een belangrijke stap maar niet
alle problemen zijn daarmee opgelost. Om de ingezette veranderingen verder te kunnen
zetten, overhandigt Stefaan Van Mulders vandaag het actieplan jeugdhulp aan minister Jo
Vandeurzen. Het actieplan, dat resoluut de kaart van het kind en de jongere trekt, is
opgesteld overheen sectoren: algemeen welzijnswerk, Kind & Gezin, de sector van personen
met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en
de bijzondere jeugdzorg. Daarbij worden belangrijke beslissingen niet geschuwd.
“In de volgende legislatuur willen we vooral inzetten op jonge kinderen, kwetsbare jongeren
en een versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp,” vervolgt Stefaan Van
Mulders. “Jongeren met complexe hulpvragen, zoals de meisjes bij Jeugdzorg Emmaüs,
moeten adequaat geholpen worden. Verder is het onze ambitie om de wachtlijsten voor
jonge kinderen weg te werken.”
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Het actieplan jeugdhulp blikt vooruit naar 2020 en schetst een duidelijk engagement: we
streven naar een jeugdhulp waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen in wat ze
ervaren als één jeugdhulp met één gedeelde visie en versterkte gezamenlijke
verantwoordelijkheden. Samenwerking overheen sectoren staat daarbij centraal. Dat is
grotendeels de ambitie van het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp dat de fundamenten legt.
En verder maakt men werk van concrete acties om de schotten tussen de sectoren
daadwerkelijk af te bouwen en weg te werken, bv. op vlak van regelgeving, financiering,
kwaliteit enz. Dat moet ook voor de meest kwetsbare groepen – jonge kinderen, jongeren
met complexe problemen ... – het verschil maken. De samenwerking te Antwerpen is hier
een perfecte illustratie van.
Uiteraard moet dit gepaard gaan met een wezenlijke investering zodat er voldoende
jeugdhulpaanbod voorhanden is. “Een investering van 10 miljoen euro per jaar,” besluit
Stefaan Van Mulders. “Dat is minimaal nodig om de violen verder gelijk te stemmen en de
kinderen, jongeren en gezinnen te bieden waar ze nood aan hebben.”

Het actieplan jeugdhulp is terug te vinden op de website van Jongerenwelzijn:
www.jongerenwelzijn.be bij nieuws.
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