
 

Cliëntoverleg – cijfernota 2019 

 

Bij een cliëntoverleg integrale jeugdhulp komen ouders, kinderen, jongeren en ook hun sociaal netwerk, 
samen met de hulpverleners om, in complexere situaties, de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin 
op elkaar af te stemmen en de continuïteit ervan te bewaken.  

Een externe voorzitter, onafhankelijk van de jeugdhulpaanbieders, zit het overleg voor. De hulpvraag of -
behoefte van het gezin staat centraal en hulpverleners en gezinsleden worden als gelijkwaardige partners 
maximaal betrokken bij het overleg. De vertrouwenspersoon van de minderjarige kan hem op dit overleg 
bijstaan en voor zijn belangen opkomen, en ook ouders kunnen steunfiguren meenemen.  

Het cliëntoverleg leidt tot een tastbaar resultaat: het werkplan en een hulpcoördinator. Het werkplan 
vermeldt concreet wie wat doet: wat nemen jongere, zijn context en zijn netwerk op, en waarvoor is 
professionele hulp nodig. De hulpcoördinator is het aanspreekpunt voor de jongere en zijn context wanneer 
ze vragen hebben bij het werkplan.  

 

Cliëntoverleg kan ook ingezet worden als instrument voor trajectopvolging. Hiervoor kunnen hulpverleners, 
in samenspraak met ouders en jongeren, vervolgoverleg aanvragen. 

 

Cliëntoverleg bestaat al sinds 2008 en is sindsdien alleen maar gegroeid.  

Langzaam in het begin, maar na de bekendmaking via de campagne van ’Sociaal incapabele Michiel’ eind 
2015, noteerden we een grote groei. In 2016 werden 513 ontvankelijke aanmeldingen geregistreerd en in 2017 
was er opnieuw een stijging tot 559 ontvankelijke aanvragen tot we in 2018 een lichte terugval zagen naar 
521 aanvragen. In 2019 registreren we opnieuw 552 ontvankelijke aanmeldingen  en zien we, met 
uitzondering van de provincie Antwerpen, globaal opnieuw een lichte stijging. In 2019 vond cliëntoverleg in 
totaal 488 keer plaats. Bekijken we de verhouding tussen nieuw cliëntoverleg en vervolgoverleg, dan zien 
we dat op Vlaams niveau 53% van het overleg een vervolgoverleg  is. In sommige regio’s zoals Vlaams-
Brabant en Brussel loopt het percentage vervolgoverleg op tot 68%.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De participatie van ouders en minderjarigen aan het cliëntoverleg is essentieel in het concept van 
cliëntoverleg. Het cliëntoverleg wil ouders en jongeren een gelijkwaardige stem geven in het overleg over 
hun hulpverlening, dus is hun aanwezigheid op het overleg erg belangrijk. Binnen het cliëntoverleg rekenen 
we op hulpverleners om zowel ouders als jongeren te stimuleren om deel te nemen aan het overleg. Nadat 
we in 2017 een daling konden vaststellen van de participatiegraad, zagen we het percentage klimmen in 
2018. In 2019 zien we opnieuw een terugval..  

In 2017 waren jongere slechts in 28% van de gevallen aanwezig op het overleg. In 2018 klom dit percentage 
naar ruim 61%. Voor 2019 zien we dat jongeren in 49% (n= 239)  van de gevallen aanwezig waren. Het feit 
dat 23% van de kinderen tussen 0 en 5 jaar oud waren, kan mogelijks een verklaring bieden voor hun 
afwezigheid. Dezelfde tendens zien we bij de ouders. Ook hier zien we een terugval van 85% in 2018 naar 
80% (n= 392) in 2019.  

In onderstaande grafieken vinden jullie eveneens een overzicht van de participatiegraad van jongeren en 
ouders over jaren heen per regio. Hier zien we dat de regio's Vlaams-Brabant (-16,3%) en Oost-Vlaanderen 
(-28,1%) in verhouding de grootste terugval optekenen wat de participatie van jongeren betreft.  

Zoals aangegeven zien we ook een terugval in de participatiegraad van ouders. Onderstaande grafiek toont 
aan dat de terugval in verhouding het meest uitgesproken is in Antwerpen (- 9,8%) en Vlaams-Brabant (- 
19,2%). Wel zien, over jaren heen een hogere participatiegraad bij ouders dan bij jongeren. We zien ook 
duidelijk meer homogeniteit en stabiliteit over regio’s en jaren heen. 

 

Elk cliëntoverleg wordt in principe afgerond met een werkplan. In 2019 werd in 96,7% (n= 472) van het 
cliëntoverleg een werkplan opgemaakt. Om de uitvoering van het werkplan op te volgen verwachten we 
dat elk overleg afsluit met de aanstelling van een hulpcoördinator. Waar we in 2016 nog in ruim 90% van 
de overleggen een coördinator werd aangesteld, hebben we dit aantal stelselmatig zien dalen. In 2019 zien 
we opnieuw een stijging kloppen we af op 73,8% (n= 360).  Dit is nagenoeg een status quo t.o.v. 2018 (73,1%, 
n= 280) 

Met bijna 42,9%% (n=208) van de aanvragen zien we dat de sector BJB de grootste aanvrager is van 
cliëntoverleg. Gevolgd door VAPH (20,4%), K&G (9,3%) en GGZ (7%). Jongeren, ouders of 
opvoedingsverantwoordelijken vragen zelf slechts in minder dan 2% een cliëntoverleg aan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie:  

 Cliëntoverleg is een instrument dat ingezet wordt om de continuïteit in de jeugdhulp te 
verbeteren. In samenspraak met ouders en jongeren en de verschillende jeugdhulpaanbieders 
wordt er een werkplan gemaakt om de hulp te concretiseren en af te stemmen zodat er geen 
breuken ontstaan. Willen we deze centrale doelstelling nastreven, moeten we opnieuw sterker en 
meer structureel gaan investeren in cliëntparticipatie. 

 We stellen vast dat cliëntoverleg vaak gebruikt wordt in de opvolging van cases. Zo komt dit 
instrument deels tegemoet aan de vraag naar de begeleiding van trajecten via de aanstelling van 
een hulpcoördinator.  

 Bekendmaking naar hulpverleners en naar gebruikers van de jeugdhulp blijft noodzakelijk en zou 
systematisch ingepland moeten worden voor maximale effectiviteit. 

 

Ondersteunende tabellen cliëntoverleg 

 

participatiegraad jongeren 2016 2016_% 2017 2017_% 2018 2018_% 2019 2019_% % verschil 2018-2019
Antwerpen 52 59,09 48 35,04 76 62,81 82 54,30 -8,51
Brussel 5 50,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 0,00
limburg 4 22,22 8 18,18 5 31,25 20 42,55 11,30
Oost-Vlaanderen 8 6,40 25 23,36 61 67,78 42 39,62 -28,16
Vlaams-Brabant 8 25,81 7 12,96 44 81,48 43 65,15 -16,33
West-Vlaanderen 36 48,65 30 35,71 49 48,04 52 44,07 -3,97

participatiegraad jongeren tov regionaal aantal dossiers

participatiegraad ouders 2016 2016_% 2017 2017_% 2018 2018_% 2019 2019_% %verschil 2018-2019
Antwerpen 84 95,45 85 62,04 112 92,56 125 82,78 -9,78
Brussel 9 90,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 0,00
limburg 18 100,00 32 72,73 13 81,25 43 91,49 10,24
Oost-Vlaanderen 114 91,20 84 78,50 78 86,67 86 81,13 -5,53
Vlaams-Brabant 26 83,87 31 57,41 48 88,89 46 69,70 -19,19
West-Vlaanderen 56 75,68 50 59,52 76 74,51 92 77,97 3,46

participatiegraad % ouders tov regionaal aantal dossiers


