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JEUGDHULP.BE: NIEUWE SITE VOOR VLAAMSE JEUGDHULP
Brussel, 09 november 2016. Jeugdhulp is in Vlaanderen in volle beweging. Sinds het
decreet integrale jeugdhulp uit 2014 is de werking op het terrein fundamenteel anders.
Na een eerste intersectoraal jaarverslag, dat we in het voorjaar hebben voorgesteld,
presenteren we nu een totaal vernieuwde www.jeugdhulp.be
Een eigen plek vol nieuws, info en verhalen uit de brede en boeiende wereld van jeugdhulp. Van de
opvang van jonge vluchtelingen over pleegzorg tot het debat ‘wat na 18 jaar?’ Van verontrusting
over crisishulp tot een positieve aanpak van jongeren met zorgen. Jeugdhulp is heel divers.
De site heeft een aantal vaste rubrieken, die regelmatig van een update worden voorzien. Zoals de
rubriek van interview van de maand. Deze maand komt Evelyn Huys aan het woord. Ze leidt het
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) In Brugge en vertelt over wat zo’n CKG kan
betekenen in het leven van jonge kinderen.
In het cijfer van de maand staan we deze maand stil bij de consultfunctie van de
ondersteuningscentra voor jeugdzorg (OCJ).
Via deze koepelsite kan je verder klikken naar alle mogelijke info over de Vlaamse jeugdhulp en
wordt de komende maanden verder uitgebouwd en uitgebreid.
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Waarom jeugdhulp?
Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven
kinderen, jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel
bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes
van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan
iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf
ook op vooruit gaat.
Hoe werkt jeugdhulp?
Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en
advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de
toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Bij verontrusting wordt gepast opgetreden en bij een
onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt,
kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.
Wie zijn we?
De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap,
en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun
ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar
honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be,
www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be,
onderwijs en vorming.
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