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De jeugdhulp in Vlaanderen in 2017

We mogen u nu het derde jaar op rij het jaarver-
slag van de jeugdhulp voorstellen. Dat geeft de 
belangrijkste feiten en cijfers weer, maar de voor-
gaande jaarverslagen blijven beschikbaar om zelf 
vergelijkingen te maken. De meest opmerkelijke 
inzichten komen aan bod in deze samenvatting.

Belangrijk in het jaarverslag jeugdhulp 2017 is 
de vernieuwde manier van registeren van de 
crisisjeugdhulp. Jongeren voor wie crisisjeugd-
hulp binnen het crisisnetwerk is ingezet, wor-
den sinds 2017 verplicht op rijksregisternummer 
geregistreerd. Daarnaast is verder ingezet op de 
versterking van de samenwerking met geestelijke 
gezondheidszorg in crisissituaties.

Voorts wordt in 2017 de aparte erkenning voor 
thuisbegeleidingsdiensten binnen het VAPH opge-
heven. Zo komt bijna heel de capaciteit onder de 
rechtstreeks toegankelijke hulp te staan.

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde op 1 juni 2016 
tot de voorstelling van een uniek jaarverslag: het eerste dat rapporteerde over een volledig werkjaar 
volgens de principes van het decreet. Het was ook het eerste jaarverslag dat verslag uitbracht over de 
jeugdhulp als geheel. Op 21 juni 2017 is het eerste jaarverslag jeugdhulp voorgesteld dat een vergelij-
king mogelijk maakte met het jaar ervoor.
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Jeugdhulp is overal. Het bereik is breed en zit op 
diverse werkvormen: 

 > gaande van de brede instap en zeer laagdrem-
pelige hulp voor iedereen toegankelijk; 

 > over probleemgebonden hulp rechtstreeks en 
niet-rechtstreeks toegankelijk;

 > tot het gesloten aanbod van de gemeen-
schapsinstellingen. 

De cijfers tonen de werking van de principes van 
integrale jeugdhulp:

 > een brede instap die periodiek de hele popula-
tie van jongeren in Vlaanderen bereikt en dus 
hoge aantallen kan voorleggen. Opnieuw is er 
een stijging van het bereik van de probleem-
gebonden hulp met bijna 3%. 

 > een geleidelijke afname van de cijfers naar-
mate de intensiteit en het ingrijpende karakter 
van de hulpverlening toenemen. Het principe 
dat - waar mogelijk - de minst ingrijpende 
hulp eerst wordt ingezet en pas indien nodig 
de zwaardere hulp wordt geboden, schemert 
door in de cijfers.

Jeugdhulp is breed en divers

Enkele opvallende cijfers: 

 > De 15 inloopteams van Kind en Gezin bereiken 
elk jaar meer gezinnen. In 2017 hebben zij 
contact met 6.570 gezinnen. Dat is opnieuw 
een stijging van 6% ten aanzien van 2016. 

 > Ten opzichte van 2016 is er een forse toename 
(+11.371) van het aantal kinderen en jongeren 
die gebruik maken van rechtstreeks toeganke-
lijke jeugdhulp bij het VAPH. Dat heeft onder 
meer te maken met de opheffing van de aparte 
erkenning voor de thuisbegeleidingsdiensten, 
maar ook met extra investeringen van ruim 2 
miljoen euro voor de rechtstreeks toegankelijke 
hulp voor minderjarige personen met een han-
dicap. Ook voor meerderjarigen (18 tot 25 jaar) 
is er een opvallende stijging door de transitie 
naar de persoonsvolgende financiering.

 > Online hulpverlening zit in de lift. De bereik-
baarheid van de CLBch@t breidt uit met 1 uur 
‘s avonds en tijdens de vakanties. Ook ou-
ders vinden meer hun weg naar de CLBch@t. 
Daarnaast neemt het bereik van de chat van 
de vertrouwenscentra kindermishandeling 
‘nupraatikerover.be’ toe met 46%. Bij de centra 
voor algemeen welzijnswerk is er dan weer 
een stijging van 19% van de chats op afspraak.
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(Bron: Databanken sectoren)

Aantal kinderen en jongeren die 
gebruik maken van laagdrempelige 
jeugdhulp (probleemgebonden hulp)   
(teleenheid: unieke kinderen en jongeren)
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Afkortingen infografiek
CAW Centrum voor algemeen welzijnswerk

CGG Centrum geestelijke gezondheidszorg

CIG Centrum voor integrale gezinszorg

CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding

HCA Herstelgerichte constructieve  
afhandeling

K&G Kind en Gezin

MFC Multifunctioneel centrum

NRTJ Niet-rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp

OOOC Onthaal-, oriëntatie- en observatie-
centrum

OVBJ Organisatie voor bijzondere jeugd-
zorg

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap

VK Vertrouwenscentrum kinder-
mishandeling

5 teams continuïteit

4.855  
opdrachten maatschappelijk onderzoek

2017 5



Signs of Safety
In 2015 besliste de afdeling Ondersteuningscentra 
en sociale diensten jeugdrechtbank om te wer-
ken met Signs of Safety (SofS). Dit is een oplos-
singsgerichte methode waarbij de jongere en zijn 
context actief worden betrokken en waarin de 
veiligheid van de kinderen centraal staat. 

In 2017 is het werken met deze methodiek geëva-
lueerd. De nieuwe manier van werken vraagt niet 
alleen een andere manier van handelen, maar 
ook een cultuurverandering binnen de organi-
satie. Daarom is in 2017 parallel ook ingezet op 
oplossingsgericht coachen en veranderen volgens 
Signs of Safety. 

Uit de aanmeldingen bij de intersectorale toe-
gangspoort blijkt een lichte daling bij de ge-
mandateerde voorzieningen. Dit kan te maken 
hebben met de inzet van SofS in deze diensten. 
Een eerste evaluatie in 2017 geeft alvast aan dat 
het investeren in een samenwerkingsrelatie met 
de jongeren en hun context tot meer gedragen 
oplossingen leidt. Zo is er een duidelijke evolutie 
merkbaar: van het beschouwen van de jongere 
en zijn gezin louter als een bijkomende bron van 
info naar een goed geïnformeerde minderjarige 
en met actieve betrokkenheid van alle partijen. 
Tevens wordt meer gezocht naar en samenge-
werkt met het netwerk rond het kind of de jon-
gere, om samen met hen de veiligheid te creëren. 
De ervaring is dat dit een positieve dynamiek 
teweeg brengt, waarbij de jongere en zijn context 
zelf meer verantwoordelijkheid opnemen voor 
het proces en waarbij de focus beter behouden 
blijft, wat zorgt voor een kwaliteitsvollere opvol-
ging. 

Sterke investering  
in de jeugdhulp via innovatieve praktijken

De jeugdhulp staat niet stil. Die veranderingen bestaan niet alleen uit een uitbreiding van de bestaan-
de plaatsen maar ook uit innovatie. De eerste signalen hierover zijn positief. Hieronder volgen enkele 
praktijkvoorbeelden.
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Positieve heroriëntering
De methodiek van positieve heroriëntering 
wordt in het rechtstreeks toegankelijke aanbod 
onder andere ingezet om intensievere hulpverle-
ning te vermijden. De methodiek is onmiddellijk 
inzetbaar en werkt in op de krachten van het 
gezin en zijn context. De eerste resultaten geven 
aan dat in de grote meerderheid van de gezinnen 
uithuisplaatsing kan worden vermeden. 

De tabellen hiernaast tonen de vervolghulp van 
jongeren met in 2015, 2016 of 2017 een module 
positieve heroriëntering. Sommigen hebben een 
uitgebreid traject met verschillende modules. 
Dit wordt samengebracht tot vervolgtrajecten 
met enkel begeleidingsmodules en trajecten met 
minstens 1 module verblijf in een erkende of 
vergunde voorziening van Jongerenwelzijn. Er is 
geen zicht op vervolghulp buiten Jongerenwel-
zijn. Naarmate meer tijd verstrijkt, lijkt het erop 
dat meer jongeren toch nog nood hebben aan 
vervolghulp, en dan voornamelijk residentiële 
hulp. Maar de resultaten blijven wel positief en 
uithuisplaatsing wordt in de meeste dossiers 
voorkomen. 

Jongeren hebben minder vervolg
hulp nodig na positieve heroriënte
ring.

Leergroepen
Als deel van innovatieve projecten organiseren de 
HCA-diensten vanaf 2016 ook leergroepen voor 
jongeren in de gemeenschapsinstellingen. Het 
aantal afhandelingen stijgt van 38 in 2016 naar 
147 in 2017.
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Aantal unieke kinderen en jongeren 
met een typemodule positieve  
heroriëntering 
(teleenheid: unieke minderjarigen) 

Bron: Domino - Binc

Enkel ambulant: 17%
Minstens 1 verblijfsmodule: 19%

Geen: 63%

2015 
Vervolghulp

Enkel ambulant: 15%
Minstens 1 verblijfsmodule: 13%

Geen: 71%

2016 
Vervolghulp

Minstens 1 verblijfsmodule: 5%
Enkel ambulant: 7%
Geen: 88%

2017 
Vervolghulp



Pleegzorg blijft groeien

In totaal zijn er 7.568 pleegkinderen 
en gasten in 2017

(Bron: Binc)
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Aantal unieke pleegkinderen  
en -gasten dat pleegzorg krijgt  
in de loop van 2017   
(teleenheid: unieke pleegkinderen en -gasten)
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Pleegzorg is, vooral bij jonge kinderen, de eerste 
optie als toch beslist wordt tot een uithuisplaat-
sing. Dit kan zowel binnen de rechtstreeks toe-
gankelijke als via de niet-rechtstreeks toeganke-
lijke jeugdhulp.

Op 31 december 2017 zijn er 6.568 pleegzorgsitu-
aties. In vergelijking met het jaar ervoor is er een 
stijging met 506 pleegzorgsituaties (8%). Dat bete-
kent een toename van bijna 25% sinds 2014.

Het overgrote deel (79%) blijft kinderen en jonge-
ren die langdurig en continu in eenzelfde gezin 
verblijven (perspectiefbiedende pleegzorg). Hierin 
zitten ook 462 pleeggasten boven de 21 jaar ver-
vat. Dit is een kleine stijging ten aanzien van 2016 
(n=450).

Het totaal aantal jongeren dat in de loop van 
2017 in pleegzorg zit (en dus ook de afgesloten 
dossiers van dat jaar meegeteld), bedraagt 7.568 
jongeren. In 2016 was dit 7.012 en in 2015 was dit 
6.534. Ook deze cijfers tonen een jaarlijkse stij-
ging van 7 à 8%.

Bron: Domino - Binc

Aantal pleegzorgsituaties 
(teleenheid: modules)
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Sinds 1 maart 2014 is er één intersectorale toe-
gangspoort in elke regio die de toegang regelt 
tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugd-
hulp (NRTJ). De toegang tot deze hulp hangt af 
van een beoordeling van de hulpvraag door de 
toegangspoort, omdat deze hulp langduriger, 
intensiever en gespecialiseerder is.

In 2017 worden 12.455 kinderen en jongeren aan-
gemeld bij de intersectorale toegangspoort. De 
instroom is vergelijkbaar met 2016. 

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Het aantal aanmeldingen bij de 
toegangspoort in het kader van ge
dwongen hulpverlening daalt in 2017  
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* Door het werken met unieke aantallen per categorie, is het totaal niet gelijk aan de som van 
de aparte categorieën en zijn de percentages opgeteld niet 100%.

SOORT AANMELDER 2015 2016 2017

MDT (CLB, OOOC, OBC …) 3.245 23% 3.224 26% 3.432 28%

(Niet-)rechtstreeks toegankelijke voorziening 3.566 25% 3.471 28% 3.761 30%

Gemandateerde voorziening 1.930 13% 2.089 17% 1.995 16%

Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) 5.816 41% 4.146 33% 3.684 30%

Intersectorale toegangspoort 498 3% 300 2% 121 1%

TOTAAL* 14.307 12.589 12.455

Aantal aanmeldingen bij de intersectorale toegangspoort per soort aanmelder 

(teleenheid: unieke minderjarigen)

Bron: INSISTO



Voor 6.792 jongeren wordt NRTJ hulp opgestart 
binnen een voorziening of pleeggezin, en er ko-
men 228 nieuwe budgethouders PAB1 bij. Daar-
naast staan er op 31 december van 2017 nog 5.273 
jongeren op een wachtlijst van een voorziening 
en zijn er 1.533 jongeren die wachten op een PAB. 
In vergelijking met 2016 is dat een lichte stijging. 

De helft van de extra wachtenden in 2017 is 
ouder dan 18 jaar. De toename is bij de meer-
derjarigen dus het grootst. Dit is het gevolg van 
de verhoogde aandacht voor de continuïteit van 
ondersteuning van jongvolwassenen, zowel bin-
nen het VAPH als Jongerenwelzijn. 1 Een persoonlijke-assistentiebudget is een bud-

get vanuit de Vlaamse overheid om assistentie 
thuis, op school of op het werk te organiseren 
en financieren. Persoonlijke assistentie is bij-
stand en begeleiding van de persoon met een 
handicap met het oog op de organisatie van 
zijn dagelijks leven en het bevorderen van zijn 
sociale integratie.

Dat jongeren op hulp wachten,  
betekent niet dat er voor hen geen 
enkele vorm van ondersteuning is.  
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Aantal wachtenden NRTJ hulp in een voorziening per sector en per leeftijd* 
(teleenheid: unieke kinderen en jongeren)
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Bron: INSISTO

* Sinds juni 2016 zijn er nieuwe typemodules NRTJ binnen de sector van het onderwijs. Het gaat over kinderen en jongeren 
  die 7/7 verblijven in een internaat met permanente openstelling. Deze worden buiten beschouwing gelaten.
  De daling t.o.v. 2015 is grotendeels te verklaren door het uitzuiveren van de wachtlijsten in 2016.
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Dat jongeren op gevraagde hulp wachten, bete-
kent niet altijd dat er voor hen geen enkele vorm 
van ondersteuning is. Ongeveer 40% van deze 
kinderen en jongeren krijgt reeds NRTJ hulp of 
kreeg er in het verleden. Ze kunnen ook een be-
roep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Ook voor jongeren die wachten op een PAB is er 
de mogelijkheid om andere intensieve of laag-
drempelige hulp aan te vragen. Ook een basison-
dersteuningsbudget (BOB) is mogelijk. Ongeveer 
de helft van de wachtenden PAB krijgt nu een 
BOB.

De wachttijden op hulp lopen sterk uiteen, af-
hankelijk van regio en soort hulp. De gemiddelde 
wachttijd tussen de datum dat de jongere voor 
een bepaalde typemodule op de wachtlijst van 
een voorziening komt en de datum van opstart 
van de hulp in een NRTJ voorziening ligt in de 
sector VAPH hoger dan bij Jongerenwelzijn en 
Kind en Gezin. De wachttijd voor ondersteuning 
in een voorziening neemt toe in 2017, mogelijk 
doordat begeleidingen langer duren. De gemid-
delde begeleidingsduur van NRTJ hulp door een 
voorziening van Jongerenwelzijn neemt bijvoor-
beeld toe. Jeugdhulpaanbieders geven ook aan 
dat de hulpvragen complexer worden, waardoor 
de hulp langer nodig is.
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(Bron: INSISTO)

Wachttijd op NRTJ hulp bij opstart van de hulp in een voorziening of pleegzorg 
(teleenheid: percent geholpen binnen gemiddeld x maand)

03 maand 46 maand 79 maand 1012 maand > 1 jaar

* Door het werken met unieke aantallen per categorie, is het totaal niet gelijk aan de som van de aparte categorieën en zijn   
de percentages opgeteld niet 100%.
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Het aanbod van de crisisnetwerken is 
versterkt met mobiele en ambulante 
zorg voor psychische problemen

Er zijn zes crisismeldpunten in Vlaanderen. Deze 
zijn ingebed in de CAW’s, en 7 dagen op 7 en 24 
uur op 24 bereikbaar. Zij beluisteren de vraag en 
zoeken samen met de aanmelder naar een ge-
paste oplossing. Vaak is de aanmelder geholpen 
met een consult. Indien nodig kan het crisismeld-
punt een mobiel of residentieel aanbod binnen 
het crisisnetwerk inzetten.  

De crisisnetwerken in Vlaanderen zijn steeds 
meer hét referentiepunt voor eenieder die wor-
stelt met een crisissituatie in de jeugdhulp. 

In 2017 is verder ingezet op het verankeren van 
1 intersectoraal crisismeldpunt voor alle min-
derjarigen. Er is een gezamenlijk beleid met de 
netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen 
en jongeren opgezet voor zowel crisishulp als 
vroeginterventie en -detectie, zodat vermeden 
kan worden dat kinderen en jongeren een crisis-
situatie meemaken.

Verder is de manier van registreren vernieuwd. 
Vanaf 1 januari 2017 gebruiken de crisismeldpun-
ten INSISTO als registratie-instrument. Indien een 
jongere crisisjeugdhulp binnen het crisisnetwerk 
krijgt, wordt verplicht op rijksregisternummer 
geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om over 

unieke kinderen en jongeren en over crisistra-
jecten te rapporteren. Deze gewijzigde manier 
van registreren, zorgt er helaas ook voor dat het 
vergelijken met gegevens uit het verleden moeilijk 
tot onmogelijk is.

Crisisjeugdhulp in vernieuwing
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Bron: INSISTO
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Het antwoord op een aanmelding bij het crisis-
meldpunt kan bestaan uit consult of crisishulp 
binnen het crisisnetwerk. In 2017 zijn 5.392 crisis-
vragen beantwoord met consult. De meldpunten 
investeren hier dan ook sterk in. Crisisverblijf 
blijft de hulpvorm die in het netwerk voor de 
meeste minderjarigen wordt ingezet. 

In december is gestart met het onderbrengen van 
vragen voor crisispleegzorg via het meldpunt. Er 
zijn vijf opstarten, allemaal voor de jongste leef-
tijdsgroep (0 tot 6 jaar). Het blijft een uitdaging 
om voldoende gezinnen te vinden die tegemoet 
(kunnen) komen aan de vraag voor crisispleeg-
zorg.

Nieuw: registratie op rijksregister
nummer voor crisisjeugdhulp
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* Door het werken met unieke aantallen per categorie, is het totaal niet gelijk aan de som van de aparte categorieën.  
  Het gebruik van meerdere hulpvormen is mogelijk. 
  Crisispleegzorg via het meldpunt is pas in december 2017 gestart. In 2017 zijn er dus slechts 5 minderjarigen met  
  crisispleegzorg opvangen.

Bron: INSISTO

Opgestarte hulp in het crisisnetwerk naar soort crisishulp  
(teleenheid: unieke minderjarigen)
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Het nieuw registratiesysteem geeft o.a. een meer 
gedetailleerd beeld van de reden van het niet op-
starten van crisisjeugdhulp. Het aantal keer dat 
crisishulp niet kan opstarten omdat het relevant 
aanbod ontbreekt in het crisishulpprogramma, 
daalt sterk. De integratie met de netwerken gees-
telijke gezondheid kinderen en jongeren heeft 
dus effect.

Het crisismeldpunt laat de minderjarige niet los. 
Indien een bepaald crisisaanbod niet kan opstar-
ten, betekent dit geenszins dat er geen enkele 
vorm van crisishulp of crisisconsult wordt gebo-
den.

Begin 2018 verscheen het rapport van het Re-
kenhof over de werking van crisisjeugdhulp. Er 
werd inmiddels gestart met het bieden van een 
antwoord op de aanbevelingen van het Rekenhof 
op volgende domeinen: de registratie van crisis-
jeugdhulp, de werking van de meldpunten en het 
aanbod van crisisjeugdhulp in de netwerken.

Bron: INSISTO

* ‘Aanbod volzet’ betekent dat het geschikte aanbod aanwezig is in het crisisnetwerk, maar dat er geen capaciteit  
  beschikbaar is. Bv. vraag naar een pleeggezin, maar er is geen gezin beschikbaar op dat moment. Ook bij ‘volzet‘ worden 
verder alternatieven gezocht én gevonden. Bv. checken van RTJ, terug netwerk bevragen,...

** ‘Aanbod ontbreekt’ betekent dat het aanbod niet aanwezig is in het crisisnetwerk. 

*** Overname ITP: jongeren voor wie het crisismeldpunt inschat dat dringend crisishulp nodig is en die doorgestuurd worden   
    naar de intersectorale toegangspoort omdat er geen aanbod wordt gevonden in het netwerk.
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Geen opstart van hulp in het crisisnetwerk  
(teleenheid: unieke kinderen en jongeren)
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Het aantal aanmeldingen voor herstelgerichte 
en constructieve afhandeling voor jongeren die 
een als misdrijf omschreven feit hebben begaan, 
neemt gestaag toe. In 2016 was dit 4.928 en 5.656 

in 2017. In 2016 was er een stijging van iets meer 
dan 14% t.o.v. 2015. Ook in 2017 is er een stijging 
met 15% t.o.v. 2016. 

4.855 minderjarigen stromen in 2017 in bij de so-
ciale diensten van de jeugdrechtbank. Voor bijna 
70% heeft het Parket de jeugdrechter gevorderd 
om op te treden omwille van een verontrustende 
situatie (VOS). Meer dan de helft van die situaties 
is aangemeld door de gemandateerde voorzie-
ningen (GV). 

16.295 unieke minderjarigen hebben in 2017 een 
maatregel bij de jeugdrechtbank lopen. Een min-
derheid (ongeveer 14%) heeft een maatregel als 
gevolg van een als misdrijf omschreven feit (MOF). 
Hun aantal blijft hiermee stabiel.

Gerechtelijke jeugdhulp:  
kleine minderheid pleegt feiten
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Aantal minderjarigen met een maatregel per vorderingsgrond  
(teleenheid: unieke minderjarigen)

0         1.500      3.000      4.500      6.000      7.500      9.000      10.500     12.000    13.500     15.000     16.500     18.000     19.500

13.811
13.789
14.102

722
806 
845

16.032
16.005
16.295

2.326
2.341
2.301

MOF

VOS via GV

VOS hoogdringend

TOTAAL

Bron: Domino2015 2016 2017



Maatschappelijke noodzaak (mano) is een con-
clusie die een gemandateerde voorziening geeft 
aan een case wanneer zij verontrust is over een 
situatie van een minderjarige en meent dat er 
absoluut hulpverlening moet worden ingescha-
keld, maar dat er daartoe onvoldoende op de 
eigen keuzes van de opvoedingsverantwoordelij-
ken of minderjarige kan worden gerekend. 

De ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) ont-
vangen 4.963 aanmeldingen voor onderzoek naar 
maatschappelijke noodzaak. Dit betekent een 
lichte daling van 4% t.o.v. het aantal aanmeldin-
gen in 2016 maar nog steeds een stijging t.o.v. 
2015 (n=4.275). Ongeveer 72% van de aanmeldin-
gen leidt tot de conclusie dat de opstart of ver-
derzetting van hulp maatschappelijk noodzakelijk 
is. Slechts een minderheid wordt doorverwezen 
naar het Parket.

Meer samenwerking met gemandateerde  
voorzieningen bij maatschappelijke noodzaak

De aanmeldingen bij het OCJ zijn 
licht gedaald maar de verhouding 
‘conclusie maatschappelijke nood
zaak’ blijft gelijk.
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Resultaat aanmeldingen bij een ondersteuningscentrum jeugdzorg 
(teleenheid: aanmeldingen)
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Van de 1.050 voltooide aanmeldingen bij de 
vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) krijgt 
ongeveer 84% het besluit dat er sprake is van 
maatschappelijke noodzaak. Dat is vergelijkbaar 
met 2016.

Jeugdhulpaanbieders melden dus, ondanks de 
stijging in de cijfers, nog altijd gericht aan bij 

de gemandateerde voorzieningen en kunnen 
goed inschatten wanneer de ontwikkelingskan-
sen van een minderjarige in het gedrang zijn. In 
de meeste gevallen slaagt men erin om tot een 
samenwerking binnen de vrijwillige hulpverlening 
te komen tussen kind of jongere, jeugdhulp-
aanbieder en indien nodig de gemandateerde 
voorziening.
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Bron: VK e-dossier

Resultaat aantal aanmeldingen bij een vertrouwenscentrum kindermishandeling 
(teleenheid: aanmeldingen)
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Jongvolwassenen 

De voorbije jaren zijn verschillende regionale en 
lokale initiatieven opgezet om de hulpverlening 
aan jongvolwassenen en de overgang van jeugd-
hulp naar een stabiele verblijfssituatie, al dan 
niet door volwassenhulpverlening, te verbeteren. 

Het actieplan jongvolwassenen, dat in juni 2017 
is goedgekeurd, versterkt de hulpverlening aan 
jongvolwassenen door:

 > de uitstroom beter voor te bereiden;

 > nazorg te voorzien; 

 > de mogelijkheden inzake voortgezette jeugd-
hulp uit te breiden; 

 > de banden tussen jeugdhulp en volwassen-
hulp sterker aan te halen;

 > nieuwe woonvormen te creëren als schakel 
tussen de residentiële zorg en zelfstandig 
wonen. 

Eind december 2017 verschijnt er een intersec-
torale oproep specifiek voor de uitbreiding van 
nieuwe woonvormen en voor de inschakeling van 
burgerinitiatieven voor jongvolwassenen.

Het globaal plan dak- en thuisloosheid heeft 
bijzondere aandacht voor jongeren die de jeugd-
hulp verlaten en voor het realiseren van afstem-
ming tussen het hulpaanbod voor volwassenen 
en jeugdhulp. 

In 2017 zijn hiervoor bijkomende middelen 
ingezet bij de centra algemeen welzijnswerk. In 
de resulterende projecten zijn 535 instellings-
verlaters onthaald en 207 begeleid. De goede 
praktijken met betrekking tot de doelgroep van 
jeugdhulpverlaters zijn geïnventariseerd, en op 
basis daarvan is een module ‘jeugdhulpverlaters’ 
ontwikkeld, intersectoraal afgetoetst en verder 
geïmplementeerd. Verder zetten de CAW’s in op 
intersectorale samenwerking voor de doelgroep 
van jongvolwassenen, met het oog op de preven-
tie van dak- en thuisloosheid.
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De afdeling Continuïteit en toegang binnen Jon-
gerenwelzijn is aanspreekpunt bij een hulpvraag 
van jongvolwassenen voor wie de overgang van 
jeugdhulp naar volwassenheid als zorgwekkend 
of complex wordt beschouwd en bij wie veel 
hulp aanbieders zijn betrokken. Ze volgt mee op 
en coördineert, bv. door contact op te nemen 
met het VAPH, OCMW of andere relevante part-
ners in de volwassenhulp, en door de organisatie 
van rondetafels om een uitvoerbaar ondersteu-
ningsplan voor de jongvolwassene te bekomen. In 
2017 gebeurt dit voor 27 jongvolwassenen (tussen 
16 en 21 jaar oud).

In 2017 stijgt het aantal meerderjarigen dat 
ondersteund wordt in de jeugdhulp: 5.330 meer-
derjarige jongvolwassenen doen een beroep op 
niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp vanuit 
een voorziening of pleeggezin, tegenover 4.937 
in 2016 en 4.411 in 2015. Dat is een toename van 
respectievelijk 12% en 8%. De sterkste stijging is 
merkbaar bij Jongerenwelzijn: 34 % ten aanzien 
van 2015. 

* Sinds juni 2016 zijn er nieuwe typemodules NRTJ binnen de sector van het onderwijs. Het gaat over kinderen en jongeren  
  die 7/7 verblijven in een internaat met permanente openstelling. Worden buiten beschouwing gelaten.
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Aantal jongvolwassenen (+18 jaar) in NRTJ vanuit een voorziening  
en pleegzorg* 
(teleenheid: jongvolwassenen +18)
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Continuïteit in de jeugdhulp 

Het decreet Integrale jeugdhulp schuift continuï-
teit in de jeugdhulp als belangrijk item naar voor. 
Het is de verantwoordelijkheid van alle partners 
in de jeugdhulp om continuïteit te realiseren. In 
2017 is aan de regionale toegangspoorten, een 
team continuïteit toegevoegd. De eerste op-
dracht van dit team is de uitbouw van een regio-
naal info- en aanspreekpunt. Dat ontsluit en ver-
ankert de regionale kennis over het hulpaanbod. 
Ook het brede aanbod van krachtgericht werken 
en netwerkstrategieën wordt meegenomen.

De teams continuïteit:

 > bieden ondersteuning aan het Intersectoraal 
Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en aan 
de regionale netwerken, voor de uitwerking 
en implementatie van afspraken die de conti-
nuïteit van hulpverleningstrajecten ten goede 
komen. Dit zowel in de rechtstreeks als in de 
niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 

 > stimuleren het gebruik van cliëntoverleg en 
bemiddeling; twee belangrijke instrumenten 
om continuïteit te verzekeren. In 2017 staan de 
provincies en de Vlaamse gemeenschapscom-
missie nog in voor de organisatie ervan. Vanaf 
2018 nemen de teams continuïteit deze rol 
over. 

 > organiseren rondetafels voor jongvolwassenen. 
In situaties waar veel hulpaanbieders betrok-
ken zijn en waar de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenheid als zorgwekkend of 
complex wordt beschouwd, volgen de teams 
continuïteit mee op. 

* Door het werken met unieke aantallen per categorie, is het totaal niet gelijk aan de som van de aparte categorieën.

De teams jeugdhulpregie zoeken  
naar oplossingen wanneer trajecten 
geblokkeerd zijn of dreigen te worden. 
Ze volgen 466 trajecten actief op in 
2017.
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2 Met de middelen voor intersectoraal priori-
tair te bemiddelen hulpvragen (IPH) kunnen 
jeugdhulpaanbieders een individueel, aan-
vullend aanbod realiseren voor kinderen en 
jongeren met complexe hulpvragen.

Ook de teams jeugdhulpregie gaan actief aan 
de slag om hulptrajecten in/naar de niet-recht-
streeks toegankelijke jeugdhulp te continueren. 
In nauw overleg met de contactpersonen van 
minderjarigen en geschikte voorzieningen zoeken 
ze naar oplossingen wanneer trajecten geblok-
keerd zijn of dreigen te worden. Jeugdhulpregie 
volgt 466 trajecten actief op in 2017. Dankzij die 
opvolging met hoogste prioriteit kan voor 289 
kinderen en jongeren hulp opstarten. 201 trajec-
ten van minderjarigen worden verder gezet met 
extra IPH-middelen , t.o.v. 153 in 2016 en 95 in 
2015. 52 minderjarigen met een handicap kopen 
hun hulp in een voorziening van het VAPH in met 
persoonsvolgende middelen. 24 jongeren met een 
handicap en een complexe hulpvraag worden 
opgevolgd door een intersectoraal zorgnetwerk, 
met bijkomende middelen om zorg op maat te 
realiseren. Dat zijn er acht meer dan in opstart-
jaar 2016.
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Al geruime tijd bestaat de behoefte om een 
beeld te krijgen van de trajecten die kinderen 
en jongeren lopen binnen de jeugdhulp. Nogal 
wat kinderen en jongeren maken immers op 
eenzelfde moment of doorheen de tijd gebruik 
van verschillende hulp binnen één of meerdere 
voorzieningen en/of meerdere sectoren.

Evoluties die de kennis hierover zullen vergroten:

 > In 2017 is gestart met de voorbereiding van 
een longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp. 
In 2018 wordt het concept voor de realisatie 
van dit onderzoek afgerond. Dit zal o.a. leiden 
tot een set van intersectorale indicatoren die 
door alle jeugdhulpactoren worden geregis-
treerd. 

 > Vanaf 1 januari 2018 registreert bijna elke 
sector op basis van rijksregisternummer. 
Vanaf het jaarverslag 2018 zullen er dus meer 
mogelijkheden zijn om op basis van dit uniek 
nummer uitspraken te doen over jongeren in 
de jeugdhulp. 

 > De implementatie van e-Youth als centrale spil 
in het informaticalandschap - van in eerste 
instantie het agentschap Jongerenwelzijn en 
in tweede instantie het volledige jeugdhulp-
verleningslandschap - zal gegevensuitwisse-
ling tussen verschillende jeugdhulpaanbieders 
mogelijk maken. In 2017 zijn de eerste stappen 
gezet in het uitwerken van e-Youth voor de 
systemen binnen Jongerenwelzijn.

Trajecten in de jeugdhulp 
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Jonge vluchtelingen 

De Vlaamse Gemeenschap neemt op de diverse 
beleidsdomeinen haar verantwoordelijkheid 
om antwoorden te bieden op de vluchtelingen-
crisis. Ook binnen het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin zijn verschillende 
initiatieven genomen, met een bijzondere focus 
op  de kwetsbare doelgroep van niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen (NBMV). In 2017 is die 
instroom beduidend lager dan het piekjaar 2015, 
maar nog altijd 30 procent hoger dan vóór de 
vluchtelingencrisis.

Eind 2015 ging het pilootproject ‘Geef de wereld 
een thuis’ van start. Dat brengt – met  project-
middelen - de expertise van de diensten voor 
pleegzorg, het erkende aanbod voor de opvang 
en begeleiding van NBMV en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen samen om pleegzorg expliciet naar 
voren te schuiven voor de doelgroep.  Eind 2017 
verblijft een 300-tal NBMV in een pleeggezin.

De uitbreiding van de projectmiddelen voor het 
regulier aanbod zijn ook in 2017 aangehouden: 

 > 18 residentiële bufferplaatsen;

 > 40 plaatsen contextbegeleiding in functie van 
autonoom wonen;

 > In samenwerking met de gespecialiseerde 
geestelijke gezondheidszorg is een aanbod 
traumabegeleiding en –behandeling uitge-
werkt.

Ook de conventie met Fedasil is verdergezet. Die 
voorziet in 145 gecofinancierde, rechtstreeks toe-
gankelijke verblijfsmodules met contextbegelei-
ding voor NBMV van 15 jaar of jonger. Opvallend 
bij alle organisaties is dat in deze leefgroepen 
een aanzienlijk deel personeelsleden met migra-
tieachtergrond en vluchtelingen worden tewerk-
gesteld.

Eind 2016 is een bijkomend initiatief genomen: 
voor de doelgroep van 16- tot 25-jarigen worden 
100 plaatsen contextbegeleiding in functie van 
autonoom wonen, al dan niet ondersteund door 
flexibele verblijfsvormen, gecreëerd. Dit wordt in 
2017 verder gezet.

De gezamenlijke investeringen van voornoemde 
initiatieven bedragen ruim 13 miljoen euro, waar-
van bijna 4 miljoen euro door de cofinanciering 
met Fedasil wordt gegenereerd.

 > 18 residentiële plaatsen en  
40 plaatsen contextbege-
leiding in functie van au-
tonoom wonen binnen het 
reguliere aanbod

 > +300 pleegplaatsingen

 > 145 rechtstreeks toegankelijke 
verblijfsmodules met context-
begeleiding in cofinanciering 
met Fedasil

 > 100 plaatsen contextbege-
leiding in functie van auto-
noom wonen voor de doel-
groep 16- tot 25-jarigen
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