Persbericht Jongerenwelzijn
Meer dan 11.500 kinderen en jongeren hebben gespecialiseerde hulp nodig

Jongerenwelzijn stelt zijn jaarverslag voor
Brussel, 6 mei 2015. 2014 was een uitzonderlijk jaar voor de jeugdhulp in Vlaanderen en dus
ook voor Jongerenwelzijn. Zo ging het decreet Integrale jeugdhulp van start en werd pleegzorg
mee opgenomen in de werking. Een totale omslag met een duidelijke focus: de kinderen, jongeren en hun gezinnen centraal stellen. 2014 geldt ook als een ijkpunt in het registratiesysteem
van Jongerenwelzijn. Alle partners binnen de jeugdhulp geven voortaan hun cijfers in één gedeeld systeem in, wat op zich uniek is en een noodzaak om goed te kunnen samenwerken. Dat
resulteert in de cijfers van het jaarverslag 2014: 11.569 unieke kinderen en jongeren hebben
nood aan gespecialiseerde, zwaardere hulpverlening. Voor 7.090 van hen is hulp vanuit Jongerenwelzijn aangewezen, voor 2.945 kinderen en jongeren is dit crisisjeugdhulp of pleegzorg.
Voor 489 kinderen en jongeren gaat het om hulp binnen Kind & Gezin en voor 3.235 kinderen
en jongeren om hulp binnen de sector van personen met een handicap. Toch is er nog werk
aan de winkel. We maken, samen met het werkveld, volop werk van vereenvoudiging.

2014: mijlpaal decreet Integrale jeugdhulp
In 2014 trad het decreet Integrale jeugdhulp* in werking. Het decreet 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 (Jongerenwelzijn, het Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap) hun aanbod op elkaar afstemmen en nog meer samenwerken met de
jongere. Jeugdhulp moet voor iedereen bereikbaar, beschikbaar, begrijpelijk, betaalbaar en bruikbaar
zijn.
“De werking van Jongerenwelzijn beperkt zich niet langer tot kinderen en jongeren in een moeilijke
leefsituatie, maar reikt samen met alle partners binnen de integrale jeugdhulp naar álle kinderen en
jongeren in Vlaanderen”, zegt Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van het agentschap.

* Cijfers voor de integrale jeugdhulp werden geregistreerd van bij de start van de integrale jeugdhulp;
dus van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2014.
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De integrale jeugdhulp betekende ook het einde van de werking van de Comités voor Bijzondere
Jeugdzorg en de bemiddelingscommissies. Er werden nieuwe diensten in het leven geroepen:
− de gemandateerde voorzieningen (Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Vertrouwenscentra Kindermishandeling)
− Voor de niet-rechtstreekse (vaak zwaardere) hulpverlening kwam er één enkel aanmeldingspunt:
de intersectorale toegangspoort.
Via de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) stroomden 3.009 kinderen en jongeren in de jeugdhulp. De meeste aanmeldingen gebeurden in de regio’s Antwerpen (28,4%) en Oost-Vlaanderen
(27%). Eén van de opdrachten van een OCJ is het geven van consult aan jeugdhulpaanbieders. In
2014 vonden er in totaal 1.252 consulten plaats.
2014: nieuw ijkpunt voor een zicht op de jeugdhulp
De toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp verloopt via een hulpverlener of gemandateerde voorziening die hiervoor een aanvraagdocument indient bij de intersectorale toegangspoort. Het
aanvraagdocument (A-document) bleek in de startfase van integrale jeugdhulp te complex. Het document werd dan ook aangepast en vereenvoudigd. Het evaluatietraject hierover loopt nog steeds.
Het decreet Integrale jeugdhulp bepaalt dat de laagdrempelige, rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen een grote verantwoordelijkheid krijgen: in het omgaan met verontrustende situaties; in
de vermaatschappelijking; in de start, de opvolging en het stopzetten van jeugdhulp. Dit maakt dat er
geen globale cijfers zijn over dit (rechtstreekse) jeugdhulpaanbod.
Jongerenwelzijn heeft door de integrale jeugdhulp nu ook een aanbod in het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, zo worden dagbegeleiding in groep en een deel van de contextbegeleiding rechtstreeks
toegankelijk. Dit komt neer op 50% van dat aanbod (3.725 modules). Het aanbod verblijf (ruim 3.000
modules) blijft niet-rechtstreeks toegankelijk. De impact hiervan op het aanbod moet de komende tijd
blijken.
12.600 kinderen en jongeren werden aangemeld via de intersectorale toegangspoort. Voor 11.569 van
hen werd een indicatiestellingsverslag opgemaakt. Dit resulteerde voor 7.090 kinderen en jongeren in
gewenste hulp bij Jongerenwelzijn,, voor 2.945 bij crisisjeugdhulp of pleegzorg, voor 489 bij Kind &
Gezin en voor 3.235 kinderen en jongeren bij de sector van personen met een handicap.
Voor 7.427 kinderen en jongeren werd niet meteen een oplossing binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gevonden. 3.960 van hen zochten hulp binnen de sector van personen met een handicap, 2.907 binnen Jongerenwelzijn. Onder de wachtenden bevonden zich ook kinderen en jongeren
die reeds hulp krijgen, maar een vraag hebben naar andere of bijkomende hulp. De meeste vragen
betreffen de vraag naar begeleiding (al dan niet gekoppeld aan verblijf in een voorziening) en komen
uit Antwerpen.
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Pleegzorg in beweging
Op 1 januari traden de door Jongerenwelzijn vergunde provinciale diensten voor pleegzorg in werking.
Dit betekent een verruiming van de doelgroep voor Jongerenwelzijn. Zo behoren ook meerderjarigen
met een handicap of een psychiatrische problematiek voortaan tot het doelpubliek. Het decreet pleegzorg maakt Jongerenwelzijn dus bevoegd voor alle pleegzorgvragen, ongeacht de sector. Op 31 december werden 5.325 pleegzorgsituaties geteld in Vlaanderen. 350 van hen zijn volwassen. Het merendeel, 86% van de pleegzorgsituaties, is perspectiefbiedend en biedt dus een stabiel leefklimaat
door een langdurig verblijf in een pleeggezin.
In het kader van de Week van de Pleegzorg werd in 2014 een campagne opgestart om nieuwe pleeggezinnen aan te trekken. Deze campagne behaalde een goed resultaat. In amper één week tijd, stelden 317 gezinnen zich kandidaat voor pleegzorg.
Jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden
Het aantal jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden, blijft ten opzichte van voorgaande
jaren dalen. In 2014 zijn dat er 2.547 (ten opzichte van 2.658 in 2013). Deze jongeren krijgen hulp in
het jeugdhulpaanbod of in de gesloten opvang. 1.102 jongeren verbleven in 2014 in een gemeenschapsinstelling. De gemiddelde verblijfsduur is rond de 4,5 maanden. Deze duur is ten opzichte van
2013 nagenoeg dezelfde gebleven.
Samen aan het werk
Dit jaarverslag is een rapport van vaststellingen eerder dan van conclusies. Dit betekent niet dat we
geen kritische blik werpen op de praktijk van vandaag. Dit doen we - samen met alle actoren en sectoren die betrokken zijn op jeugdhulp - voor de kinderen, jongeren en hun gezinnen.

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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