Persbericht Jongerenwelzijn
1 maart 2014: mijlpaal voor de jeugdhulp in Vlaanderen

De integrale jeugdhulp in Vlaanderen is een feit
“Elke jongere die hulp nodig heeft, moet zo snel mogelijk
en in zo weinig mogelijk stappen passende hulp vinden.”
Brussel, 28 februari 2014. Morgen, 1 maart 2014, is een mijlpaal voor de

jeugdhulp in Vlaanderen. Die dag vindt de grootste wijziging in de jeugdhulp
plaats van de voorbije decennia. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van
het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp. Dat brengt heel wat wijzigingen met
zich mee. Centraal daarbij staat de jongere en zijn hulpvraag.
De integrale jeugdhulp in Vlaanderen staat voor een doorgedreven samenwerking tussen
de sectoren die te maken hebben met jeugdhulpverlening: Algemeen Welzijnswerk, Centra
voor Leerlingenbegeleiding, Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap, Kind en Gezin en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Jeugdhulp moet eerst en vooral makkelijk en direct toegankelijk zijn voor de cliënt. Daarom
is de rechtstreeks toegankelijke hulp versterkt. Daarbij moeten hulpverleners steeds eerst de
eigen mogelijkheden van de jongere en zijn gezin aanspreken en versterken. Want de eigen
kracht van kinderen, jongeren en hun directe omgeving is de basis van alle hulpverlening.
Als de eerstelijnshulp niet volstaat en er nood is aan meer intensieve of gespecialiseerde
jeugdhulp, treedt de intersectorale toegangspoort in actie. Deze is als enige instantie
bevoegd voor de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Alle jeugdhulpaanbieders, ook uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, kunnen zich tot de toegangspoort wenden. Deze maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt de
mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via
één poort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het meest
nodig heeft.
In situaties die zo onveilig of bedreigend zijn dat een hulpverlener het als een noodzaak ziet
om op te treden, zelfs als een jongere en/of zijn ouders dat niet zien zitten, kan hij terecht bij
een gemandateerde voorziening: de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de
Ondersteuningscentra Jeugdzorg. Deze hebben de opdracht om te bepalen of
hulpverlening al dan niet maatschappelijk noodzakelijk is. Zij zullen eerst bemiddelen en
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onderhandelen, en zo aanklampend streven naar vrijwillig aanvaarde hulp. Als dat niet tot
resultaat leidt, kan de situatie worden doorverwezen naar het parket.
Met de integrale jeugdhulp is het jeugdhulplandschap in Vlaanderen grondig hertekend. Zo is
de werking van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg gestopt en bestaan ook de
bemiddelingscommissies niet langer. De sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulp
blijven wel bestaan. Als de jeugdrechter oordeelt dat jeugdhulp nodig is, kan hij een
maatregel opleggen. Deze is pedagogisch van aard. Het gaat dus niet om straffen, wel om
hulpverlening. Maar hij wordt wel opgelegd, ook als de jongere of zijn ouders het daar niet
mee eens zijn. In deze gevallen is dus sprake van gedwongen hulpverlening.
In deze grote hervorming wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de
hulp- en dienstverlening. Een kwaliteitsvolle en deskundige diagnostiek en indicatiestelling
moeten garanderen dat het kind of de jongere niet gewoon hulp krijgt, maar vooral hulp op
maat: dus aangepast aan zijn specifieke situatie.
Tot slot biedt de integrale jeugdhulp ook garanties voor inspraak aan alle betrokkenen bij de
jeugdhulp. Dat maakt elkeen een actieve deelnemer. Zo is er cliëntoverleg mogelijk als
meerdere hulpverleners uit verschillende voorzieningen met eenzelfde cliënt werken. Dan
komen cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen samen om de ondersteuning en
hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Is er sprake van een conflict en
geraken cliënt en hulpverlener er samen niet uit? Dan is bemiddeling mogelijk met een
neutrale bemiddelaar. Samen, in overleg, wordt gezocht naar een oplossing. Tot slot is de
participatie van ouders en minderjarigen verzekerd, om bij de (verdere) organisatie van de
jeugdhulpverlening het cliëntperspectief in te brengen en scherp te houden.
Sinds 16 september 2013 is de integrale jeugdhulp reeds een feit in regio Oost-Vlaanderen.
De ervaringen in deze voorstartfase leverden een belangrijke bijdrage voor de uitrol van de
integrale jeugdhulp in heel Vlaanderen. De transitie zal weliswaar de nodige tijd en inzet
vergen van alle betrokkenen, maar met maximale ondersteuning van het beleid en het
doorgedreven engagement dat eigen is aan jeugdhulpverleners, is het geloof en vertrouwen
groot in een vlotte omschakeling naar het vernieuwde jeugdhulplandschap in Vlaanderen.
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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