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CRISISHULP EN BEGELEIDING MEISJES VERSTERKT
Brussel, 04 januari 2017. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo
Vandeurzen, trekt in 2017 3 miljoen euro extra budget uit voor de versterking van het
private aanbod in de jeugdhulp. Jongerenwelzijn heeft de middelen nu verdeeld en
toegekend. Die worden ingezet voor crisishulp, de begeleiding van gezinnen en besloten
opvang voor kwetsbare meisjes.

In 2017 wordt opnieuw extra geïnvesteerd in de jeugdhulp.
Crisisopvang voor 208 jongeren in Antwerpen
Vanaf 1 februari 2017 wordt het crisisnetwerk Antwerpen versterkt met 4 extra plaatsen
crisisopvang – en begeleiding, specifiek OOOC plaatsen (Onthaal, Oriëntatie en Observatie
Centrum). Het gaat om 2 plaatsen voor -12-jarigen, en 2 plaatsen voor + 12-jarigen die door vzw
Elegast-Potgieter worden georganiseerd.
Daarmee kunnen op jaarbasis zo’n 208 jongeren extra worden geholpen. Het gaat om een
gevoelige uitbreiding. Momenteel zijn er 6 ‘verzekerde’ OOOC-crisisplaatsen in Antwerpen, naast
12 verzekerde plaatsen bij andere spelers uit de jeugdhulp.
Crisisopvang is een tijdelijke opvang van 7 dagen tot maximaal 2 weken. In die tijd wordt dan
gezocht naar andere oplossingen binnen het netwerk van de jongere of bij de laagdrempelige of
gespecialiseerde hulp. Voor deze uitbreiding is 365.000 euro uitgetrokken.
De extra middelen zijn prioritair naar Antwerpen gegaan omdat in die regio het nood het hoogst is.
270 gezinnen begeleid via positieve aanpak
Uitgaan van wat goed gaat in een gezin eerder dan de problemen als vertrekpunt te nemen. Dat is
uitgangspunt van positieve heroriëntering. Het beleid wil deze laagdrempelige en positieve aanpak
in de jeugdhulp verder versterken via de financiering van 90 modules, waarmee zo’n 270 gezinnen
extra kunnen worden begeleid door verschillende vzw’s, verspreid over alle Vlaamse provincies.
Een kwetsbaar gezin met kinderen wordt dan gedurende 4 maanden begeleid, in samenspraak met
laagdrempelige eerstelijnshulp, zoals de CLB’s. Hiervoor wordt zo’n 900.000 euro uitgetrokken.
Operationele opstart voorzien vanaf 1 april 2017.
72 meisjes verder begeleid na Beernem
Ook vanaf 1 april 2017 komen er 36 modules bij voor de verdere begeleiding van meisjes die uit de
gemeenschapsinstelling in Beernem komen. Concreet betekent dit dat er gedurende 6 maanden
een intensieve begeleiding is, gericht op het ondersteunen en het versterken van het sociaal
weefsel van het gezin, specifiek voor die meisjes die zich in een negatieve invloedssfeer bevinden
(onder meer slachtoffers van tienerpooiers).
Waar de ouders niet (meer of volledig) in beeld zijn, worden andere sleutelfiguren van de jongere
betrokken bij de hulpverlening. Deze module kan gecombineerd worden met andere vormen van
hulpverlening: van een verblijf in een open voorziening tot kamertraining.
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Met de extra middelen (1,1 miljoen euro) kunnen op jaarbasis zo’n 72 meisjes per jaar extra
worden ondersteund, na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling. “Meer en meer zet de
jeugdhulp in op trajecten op maat van jongeren, in samenspraak met private voorzieningen”, zegt
woordvoerder Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. “De hulpprogramma’s van wat de overheid
opzet en wat de private partner in een vervolgtraject aanbieden worden op elkaar afgestemd. Een
verblijf in een gemeenschapsinstelling wordt op die manier een schakel in een breder hulptraject.”
Beveiligde plekken voor 25 meisjes
In 2016 is de capaciteit in de gesloten gemeenschapsinstelling voor meisjes in Beernem gevoelig
opgetrokken van 36 naar 54 plaatsen. Ook in de private sector komen er in 2017 extra beveiligde
plekken voor meisjes die daar nood aan hebben. Dit gebeurt via de ombouw van 13 open plaatsen
naar meer besloten plaatsen waardoor op jaarbasis zo’n 25 meisjes op een veilige manier begeleid
en opgevangen kunnen worden. Twee vzw’s, De Wingerdbloei en Emmaus Antwerpen, gaan in het
voorjaar 2017 een traject lopen met Jongerenwelzijn om het concept verder uit te diepen en te
concretiseren. De operationele start is voorzien op 1 september 2017. Budget is ruim 500.000
euro.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: “Met deze investering
toont de Vlaamse Regering dat ze blijft investeren in de jeugdhulp. We willen zowel de
ondersteuning dicht bij de gezinnen versterken als inzetten op bijkomend aanbod voor kinderen en
jongeren met soms zeer complexe of acute problematieken.”
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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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