Persbericht Jongerenwelz ijn

42 gezinnen extra geholpen via Crisishulp aan Huis
Versterking past in het Actieplan Jeugdhulp
Brussel, 28 oktober 2015. Jongerenwelzijn heeft extra middelen vrijgemaakt om gezinnen

in problemen te ondersteunen. Het gaat specifiek om Crisishulp aan Huis. Tijdelijke maar
intensieve hulpverlening op maat, voor gezinnen waar het moeilijk gaat. “Een dreigende
uithuisplaatsing van jongeren kan hiermee voorkomen worden”, zegt Peter Jan Bogaert,
woordvoerder van Jongerenwelzijn. “Het gezin bij elkaar houden geniet in eerste
instantie altijd de voorkeur.”
De uitbreiding vormt een investering van 314.000 euro. Daarmee kunnen 42 gezinnen per jaar extra worden
geholpen, gespreid over alle provincies in Vlaanderen. In totaal worden er nu 582 gezinnen ondersteund,.
Crisishulp aan Hulp (als onderdeel van Crisishulp) wordt aangeboden door verschillende organisaties die erkend
en gesubsidieerd worden door Jongerenwelzijn.
Meldpunt
Een gezin kan via een hulpverlener aangemeld worden bij een regionaal crisismeldpunt, die bekijkt welke
hulpverlening aangewezen is. Ook een jeugdrechter of het gezin zelf kan zich opgeven.
“Eerder werden de crisismeldpunten zelf al versterkt met 9 extra voltijdse banen, nu speelt de uitbreiding van het
aanbod ook in op de noden op het terrein. Het ‘actieplan Jeugdhulp’ stelt de versterking van crisishulp als
prioriteit”, zegt Bogaert.
Versterken wat goed gaat
De hulp van Crisishulp aan Huis sluit aan bij de concrete hulpvragen het gezin. Een moeder die het even niet meer
weet met de opvoeding en het huishouden. Een vader die blijvend overhoop ligt met zijn rebelse tienerzoon. Een
dochter met emotionele moeilijkheden waardoor samenleven lastig is…. “Dat is de crisis: het gezin beseft dat er
dringend iets moet gebeuren om verdere breuken te vermijden”, zegt Bogaert.
De hulp is gericht op het versterken van datgene wat goed gaat en is ingedeeld in fasen. In eerste instantie wordt
uitgebreid stilgestaan bij de beleving van de crisis door de betrokken gezinsleden om te kom en tot een concreet
actieplan. Competenties worden versterkt en vaardigheden aangeleerd om de draagkracht van het gezin te
verhogen. Om ook de draaglast voor het gezin te verminderen wordt het sociale netwerk rond het gezin versterkt.
In de laatste fase van de begeleiding worden verdere concrete afspraken gemaakt en wordt stilgestaan bij
eventuele vervolghulp voor het gezin.
Vier weken
De hulp van Crisishulp aan Huis duurt vier weken. De frequentie en intensiteit van het contact variëren per fase.
Er is vrijwel dagelijks contact in de eerste week van de begeleiding. Gezinsmedewerkers zijn gemiddeld 6 à 8 uur
per week aanwezig in het gezin Het team van begeleiders is zeven dagen per week 24 uur per dag telefonisch
bereikbaar voor het gezin.

Koning Albert II-laan 35, bus 32, 1030 Brussel
T 02 553 33 01 F 02 553 34 19
www.jongerenwelzijn.be

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegekende uitbreidingen. De voorzieningen kunnen de
bijkomende middelen ook intern herverdelen voor andere vormen van Crisishulp.
Regio

Initiatiefnemer

Antwerpen

vzw DBC Openluchtopvoeding

6

vzw Emmaüs Jeugdzorg Antwerpen

6

Antwerpen totaal
Limburg

Oost-Vlaanderen

VlaamsBrabant/Brussel

West-Vlaanderen

Toegekende capaciteit

12

vzw Daidalos

4

Limburg totaal

4

vzw De Cocon

6

Oost-Vlaanderen totaal

6

vzw CKG De Schommel

12

Vlaams-Brabant/Brussel totaal

12

Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

8

West-Vlaanderen totaal

8

VLAANDEREN TOTAAL 42

Jongerenwelz ij n is als Vlaams agents chap de s tuwende kracht om s amen de z orgbehoefte
en onders teunings nood v an elk kind, j ongere en pleeggas t op een kwaliteits v olle en
integrale manier te beantwoorden.
Jongerenwelz ij n wil s amen kans en creëren.
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Enkel voor pers
Pe rscont ac t: Pe te r Jan Bo gae r t, woo rdvoe r de r
Te l .:0476 41 00 46
E-mai l : pe te rjan.bogae rt@jonge re nwe l zi jn.be
Twi tte r: @PJBog ae rt

Koning Albert II-laan 35, bus 32, 1030 Brussel
T 02 553 33 01 F 02 553 34 19
www.jongerenwelzijn.be

