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Jeugdhulp in Vlaanderen: Jongerenwelzijn gaat voor
versterking én samenwerking
Brussel, 3 oktober - Vandaag kaarten enkele Antwerpse jeugdrechters het
capaciteitsprobleem binnen de jeugdhulp aan. Jongerenwelzijn begrijpt de
ongerustheid, maar benadrukt dat er gewerkt wordt aan de uitbreiding van de
capaciteit en een hervorming van de jeugdhulp in Vlaanderen. Het agentschap
gaat verder in dialoog met de jeugdrechters.
In eerste instantie gebeurt de hervorming door de installatie van de integrale jeugdhulp.
Door de samenwerking van verschillende sectoren is dat de kapstok om oplossingen te
vinden. Ondertussen zijn de crisisnetwerken in heel Vlaanderen een feit, en sinds de
inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp kunnen ook jeugdrechters hiervan
gebruik maken.
Vervolgens zal de jeugdhulp verder worden uitgewerkt en verdiept. Daartoe staat een
intersectoraal actieplan jeugdhulp in de stijgers, met onder meer de volgende elementen:
• De versterking van de crisisnetwerken;
• Korter op de bal spelen voor moeilijke dossiers en voor jongeren met complexe en
gecombineerde problematieken (gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en/of
mentale handicap) om zo een gepast hulpaanbod te organiseren;
• De uitbreiding op korte termijn van de capaciteit van gemeenschapsinstelling De Zande,
campus Wingene (40 plaatsen).
Maar het is duidelijk: er moeten verschillende wegen tegelijk bewandeld worden. Een
uitbreiding en versterking van de capaciteit is slechts één deel. Een verregaande
samenwerking van verschillende voorzieningen en sectoren - elk met hun expertise - is
noodzakelijk om een aanbod te organiseren voor jongeren met complexe problematieken. Zo
worden jongeren correct begeleid en kan de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen
ingezet worden voor die jongeren waar beveiligde opvang noodzakelijk is.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie.
Meer informatie over de verschillende jeugdhulpvormen is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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