Persbericht Jongerenwelzij n

Jeugdhulp: jongeren met complexe zorgvragen
makkelijker geholpen
Brussel, 04 03 2016. Een nieuwe stap in de samenwerking over de verschillende sectoren

in de jeugdhulp heen. Drie hulpprogramma’s zullen voortaan jongeren met een heel
complexe problematiek opvangen. Het zijn kwalitatieve samenwerkingsverbanden tussen
voorzieningen uit onder meer Jongerenwelzijn, de geestelijke gezondheidszorg en de
gehandicaptensector.
Jaarlijks krijgen de nieuwe netwerken samen 2 miljoen euro om in totaal tussen de 25 en
30 jongeren te begeleiden.
‘Werking niet aangepast’. ‘Valt buiten onze doelgroep’. ‘Toch beter af bij een andere soort
voorziening’…. Wie hulp zoekt voor een jongere met een heel complexe en meervoudige problematiek,
krijgt af en toe een frustrerende ‘sorry, maar helaas’ te horen.
En gedragsproblemen, én een handicap, én een psychiatrische problematiek: het is voor voorzieningen
soms van het goede te veel. “We hebben daar begrip voor”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van
Jongerenwelzijn. “De werking is soms specifiek, je kan niet op alle vragen altijd ja zeggen. Door de
vernieuwde jeugdhulp wordt er al veel meer samengewerkt tussen de sectoren op het terrein. Het
aanbod is meer gestroomlijnd. Er wordt meer op maat van de jongere gewerkt. Toch zijn er voor die aller
zwaarste en complexe combinaties van hulpvragen te weinig mogelijkheden.”
Kwaliteitslabel
Om die reden heeft de Vlaamse regering, op voorstel van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, drie samenwerkingsverbanden een kwaliteitslabel gegeven
als een ‘intersectoraal’ netwerk dat een hulpprogramma voor jongeren met een complexe hulpvraag
vorm geeft. Er is een netwerk voor de provincie Antwerpen, een netwerk voor Limburg en VlaamsBrabant en Brussel samen, en tenslotte ook een netwerk voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
“We gaan voor doorgedreven en duurzame samenwerkingsverbanden tussen de partners met diverse
expertise in Vlaanderen. De problemen van deze jongeren zijn zo complex, we moeten dan ook
intersectoraal denken om hierop een antwoord te bieden”, aldus Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
Goede afspraken
Kwaliteit van de zorg, intersectoraal samenwerken en een goede coördinatie staan voorop.“Een jongere
zal bijvoorbeeld opgevangen worden in een voorziening x, maar zal bijgestaan worden door een
hulpverlener van voorziening y, terwijl een begeleider van dienst z regelmatig op bezoek komt voor
individuele therapie”, zegt Peter Jan Bogaert. “Met goede afspraken binnen een zelfde visie en plan van
aanpak.”
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Tot het uiterste
De samenwerkingsverbanden zullen elk 7 tot 10 jongeren jaarlijks begeleiden en engageren zich om tot
het uiterste te gaan voor elke jongere. “Ook als de begeleiding moeilijk loopt”, zegt Peter Jan Bogaert.
“De netwerken zullen samen met de jongeren blijven zoeken naar oplossingen”
Jongerenwelzijn is blij met deze volgende stap in het verwezenlijken van intersectoraal samenwerken
binnen de jeugdhulp. “We zijn de initiatiefnemers dankbaar voor hun engagement”, besluit Bogaert.
Afspraak is nu dat de netwerken uiterlijk tegen april 2016 hun eerste jongeren opnemen.

Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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