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De organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen is complex. In het doolhof 
van diensten en voorzieningen vinden zowel ouders als professionelen vaak hun 
weg niet. Bovendien is het veld voortdurend in beweging en volgen nieuwe ontwik-
kelingen elkaar in snel tempo op.

In dit handboek brengen de auteurs de actuele organisatie van de jeugdhulpver-
lening in Vlaanderen in kaart. Ze beschrijven op een systematische en bevattelijke 
manier de verschillende sectoren: de preventieve gezinsondersteuning, de Centra 
voor Leerlingenbegeleiding, het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, 
de gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en het onderwijs aan 
kinderen met specifi eke noden. Ook gaan ze in op belangrijke sectoroverschrijdende 
actuele thema’s, zoals integrale jeugdhulp, interculturele hulpverlening, het jeugd-
recht en  cliëntparticipatie.

Handboek jeugdhulpverlening wil allen die beroepshalve met de jeugdhulpverlening 
in contact komen of erin werkzaam zijn – orthopedagogen, psychologen, maat-
schappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, paramedici, leerkrachten, opvoeders 
en contextbegeleiders – wegwijs maken in het doolhof van de hulpverlening. 
Het is ook een standaardwerk voor universitaire o pleidingen en hogescholen in 
Vlaanderen.
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Inleiding
Johan Vanderfaeillie & Bea Maes

Welke hulp bestaat er voor gezinnen in problematische opvoedingssituaties? 
Hoe werkt een CLB? Welke ondersteuningsvormen zijn er voor kinderen en 
jongeren met een handicap? Wat doet Kind en Gezin? Integrale jeugdhulp-
verlening, wat houdt dat precies in? Deze en andere vragen leven bij al wie 
beroepshalve in contact komt met kinderen en jongeren met specifi eke noden 
en met gezinnen in bijzondere opvoedingssituaties. Het zijn vragen naar in-
formatie over de structuur, inhoud en organisatie van de jeugdhulpverlening 
in Vlaanderen. De jeugdhulpverlening in Vlaanderen is immers een complex 
en moeilijk te doorgronden kluwen van diensten, voorzieningen, reglemen-
teringen, decreten, uitvoeringsbesluiten, enzovoort. Vanuit een historisch 
standpunt is de totstandkoming van de jeugdhulpverlening zeer begrijpelijk 
en eenvoudig te duiden. De Vlaamse jeugdhulpverlening is geen unitaire or-
ganisatie, maar een amalgaam van organisaties, verspreid over verschillende 
sectoren: de preventieve zorg, de gezondheidszorg, de zorg voor personen met 
een handicap, de bijzondere jeugdzorg, het onderwijs. Elke sector kent zijn 
eigen historiek, tradities en interne dynamiek. Elke sector op zich bestaat uit 
een kluwen van regels, decreten, uitvoeringsbesluiten, enzovoort. Komt daar 
nog bij dat in het kleine maar ingewikkelde België gedurende de laatste drie 
decennia opeenvolgende staatshervormingen werden doorgevoerd waardoor 
bevoegdheden die vroeger federaal waren nu volledig (bijvoorbeeld: onder-
wijs, welzijn) dan wel gedeeltelijk (bijvoorbeeld: gezondheidszorg) naar het 
Vlaamse niveau werden overgeheveld. Deze beweging is bovendien niet af en 
wordt vervolgd met de nakende zesde staatshervorming. Ten slotte is sinds 1 
maart 2014 de Integrale Jeugdhulp, vermoedelijk één van de meest ambitieuze 
maar tevens één van de meest ingrijpende hervormingen, een feit. Deze her-
vormingen waren dringend nodig. Het duurde evenwel ruim 15 jaar alvorens 
de hervormingen werden vertaald in decretale bepalingen. Geen wonder dat 
het hulpverleners vaak ontbreekt aan een overzicht van de jeugdhulpverlening. 
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Ze kennen de sector waarin ze tewerkgesteld zijn allicht goed – al moeten ze 
wel heel alert blijven om alle interne veranderingen die elkaar vaak in sneltem-
po opvolgen, bij te kunnen benen – maar missen soms het zicht op het gehele 
plaatje. Laat staan dat ouders en andere gebruikers hun weg in de doolhof van 
de hulpverlening kunnen vinden.

Ondanks de hoeveelheid aan informatie die er voorhanden is over de 
jeugdhulpverlening in Vlaanderen en het gegeven dat de informatie door de 
komst van het internet steeds gemakkelijker en voor iedereen toegankelijk 
wordt, blijft  er behoeft e bestaan aan een handboek waarin de organisatie van 
de jeugdhulp helder en bevattelijk wordt gepresenteerd. De informatie die men 
op het internet vindt, is sectorspecifi ek en té summier ofwel, net omgekeerd, 
té encyclopedisch. Vaak ontbreekt er duiding en krijgt de lezer geen of onvol-
doende informatie over de historische, juridische of wetenschappelijke achter-
gronden bij de organisatie. Internetsites bieden meestal slechts een hier-en-nu 
status quaestionis, schetsen zelden wat de toekomstige ontwikkelingen zullen 
zijn en bieden te weinig kritische refl ectie. Hun momentane karakter biedt 
weinig houvast aan lezers die meer willen dan alleen een inleidende verken-
ning in de zorgsectoren of op zoek zijn naar diepgang.

Dit Handboek jeugdhulpverlening. Deel 2: Nieuwe ontwikkelingen in het zorg-
veld wil aan deze leemten tegemoetkomen. Het wil alle eerstelijnshulpverle-
ners, paramedici, leerkrachten, beroepsopvoeders en iedereen die beroeps-
halve met pedagogische vragen en problemen wordt geconfronteerd, wegwijs 
maken in de hulpverlening aan kinderen en jongeren. Ook aan hulpverleners 
die in een bepaalde voorziening of zorgsysteem werken en die er behoeft e aan 
hebben zich op de hoogte te stellen van wat er ‘over het muurtje heen’ (in an-
dere voorzieningen) gebeurt, wordt de nodige informatie geboden. Mogelijk 
kan dit boek ook nuttige diensten bewijzen aan ouders die zich naar aanleiding 
van problemen waarmee ze bij de opvoeding van hun kind worden gecon-
fronteerd, in één of andere sector van de hulpverlening willen oriënteren. Ten 
slotte kan het allicht als handboek worden gebruikt in universitaire opleidin-
gen en aan hogescholen: opleidingen in de psychologie en de pedagogische 
wetenschappen, lerarenopleidingen, opleidingen voor professionele bachelors 
in de orthopedagogie, de gezondheidszorg, het sociaal agogisch werk, enzo-
voort. Het handboek sluit aan bij het Handboek jeugdhulpverlening. Deel 1: Een 
orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (Grietens, 
Vanderfaeillie & Maes, 2014).

De auteurs hebben geprobeerd in een toegankelijke taal een vlot leesbaar 
overzichtswerk te schrijven dat brede en wetenschappelijk gefundeerde infor-
matie geeft  over de voorzieningen en diensten waar kinderen en jongeren met 
problemen en hun ouders kunnen worden opgevangen en geholpen.
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Na een eerste inleidend hoofdstuk over de nieuw geïmplementeerde Integrale 
Jeugdhulp komen de verschillende sectoren aan bod. Achtereenvolgens wor-
den behandeld: de preventieve zorg, in het bijzonder Kind en Gezin en haar 
rol op het vlak van de preventieve ondersteuning ten aanzien van gezinnen en 
jonge kinderen; de Centra voor Leerlingenbegeleiding; het onderwijs aan kin-
deren met specifi eke noden; de gezondheidszorg en in het bijzonder de geeste-
lijke gezondheidszorg, de revalidatiecentra en de kinder- en jeugdpsychiatrie; 
de Bijzondere Jeugdbijstand; en de zorg voor personen met een handicap. Aan 
de auteurs werd gevraagd zich in de mate van het mogelijke te houden aan 
eenzelfde structuur: historisch overzicht, beschrijving van de huidige organi-
satie, de werking van de verschillende diensten en voorzieningen, kritische 
kanttekeningen en toekomstige ontwikkelingen. De redactie heeft  geprobeerd 
de terminologie in de verschillende bijdragen op elkaar af te stemmen, al te 
grote overlappingen tussen bijdragen te vermijden en waar nodig interne ver-
wijzingen aan te brengen. Daarna werden nog twee hoofdstukken toegevoegd 
waarin enkele recente en sectoroverschrijdende ontwikkelingen in de jeugd-
hulpverlening in Vlaanderen geschetst worden. Het gaat vooreerst over inter-
culturalisering van de hulpverlening en vervolgens over cliëntparticipatie. We 
hopen dat door deze verbreding van het perspectief over sectoren heen zo veel 
mogelijk lezers de informatie uit deze hoofdstukken kunnen integreren in hun 
professionele werkzaamheden.

Het boek wordt afgerond met enkele slotbeschouwingen. Deze gaan dieper 
in op de parallellen tussen de verschillende hoofdstukken over de organisatie 
van de zorgsectoren en recente ontwikkelingen. Een zaakregister helpt de lezer 
om snel de gezochte informatie te vinden.
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1.   Integrale Jeugdhulp als ‘evenement’
Jean-Pierre Vanhee

1.1   Inleiding

Reeds geruime tijd stellen we vast dat er verschillende redenen tot hervorming 
van de jeugdhulpverlening zijn. Het duurde evenwel ruim 15 jaar tot die ver-
anderingsurgentie adequaat werd vertaald in decretale bepalingen die kunnen 
rekenen op een groot draagvlak. Maar sinds 1 maart 2014 is het zover. De 
Integrale Jeugdhulp werd sindsdien overal in Vlaanderen geïmplementeerd. 
Daarmee wordt een grote reorganisatie van de jeugdhulp beoogd. Uiteraard 
liggen er zorginhoudelijke en beleidsmatige motieven, die we hieronder ook 
vermelden, aan de basis van deze reorganisatie, maar essentieel gaat het met 
Integrale Jeugdhulp om een herschikking van het landschap, het vernieuwen 
van instellingen en vereenvoudigen van procedures. Het gaat om een ‘systemi-
sche’ verandering. 

Hoewel het woord ‘evenement’ eerder refereert aan een kortdurend maar 
interessant en indrukwekkend gebeuren staat het hier toch op zijn plaats. De 
Franse fi losoof Alain Badiou (1988) heeft  het begrip immers breder en toepas-
selijker gedefi nieerd als: een gebeuren dat binnen een specifi eke historische 
situatie mogelijkheden buiten die situatie biedt. Een evenement is dus naast 
een opmerkelijke gebeurtenis ook een beloft e, een nieuwe mogelijkheid. Voor 
de overheid om de jeugdhulp overzichtelijker en eenvoudiger te organiseren. 
Voor het jeugdhulpaanbod om tot een eff ectievere jeugdhulp te komen. Voor 
de cliënten om het recht op jeugdhulp (meer vraaggestuurd, participatiever 
en dus beter) te eff ectueren. Die nieuwe mogelijkheden willen we hieronder 
toelichten en de beloft es ervan onderzoeken. Is Integrale Jeugdhulp wel het 
evenement dat het beweert te zijn?
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1.2   Voorgeschiedenis

1.2.1   Jeugdhulpverlening onder druk

Bij twee gelegenheden heeft  het Vlaams Parlement te hoge druk op de jeugd-
hulpverlening vastgesteld. Twee ad hoc commissies hebben respectievelijk in 
1999 en in 2011 vastgesteld dat er steeds meer hulpvragen werden gesteld ten 
aanzien van het bestaande jeugdhulpaanbod, in het bijzonder ten aanzien van 
de Bijzondere Jeugdbijstand. Beide commissies hebben talrijke experten uit 
het werkveld geraadpleegd en geconcludeerd met een maatschappelijke be-
leidsnota en talrijke aanbevelingen. Hieronder bespreken we de belangrijkste 
inhoudelijke vaststellingen die aan de basis liggen van Integrale Jeugdhulp 
als antwoord op die probleemstelling. Opmerkelijk is dat beide commissies1 
hebben geconcludeerd dat een essentieel onderdeel van de gewenste verande-
ringen moet bestaan in intersectorale samenwerking. Met René Gude (2013, 
p. 63)2 zouden we dit willen benoemen als het evolueren naar ‘verdeelde in-
tersectorale ondeelbaarheid’ in de jeugdhulpverlening. Tegelijk moeten we 
vaststellen dat 15 jaar na de eerste maatschappelijke beleidsnota dezelfde pro-
bleemstelling nog steeds de maatschappelijke gemoederen beroert: de samen-
leving verwacht nog meer (samenwerking en synergie van de verschillende 
actoren in de) jeugdhulpverlening.

1.2.2   Veranderingsurgentie

Welke zijn nu de belangrijkste inhoudelijke drijfveren voor verandering? 
Vooreerst is er de versnippering en de verkokering. De jeugdhulpverlening in 
Vlaanderen is historisch gezien heel ‘organisch’ tot stand gekomen op initia-
tief van veel verschillende actoren. Het resultaat is een ‘lappendeken’ (Vogels, 
2009), een grote diversiteit van diensten en methodieken. Die diensten worden 
erkend en gesubsidieerd door verschillende Vlaamse administraties en wor-
den ingedeeld in zes3 sectoren. Ze bieden hulp aan verschillende doelgroepen. 
Daarnaast zijn er hulpaanbieders die niet (op dezelfde wijze) door de Vlaamse 
overheid worden erkend noch gefi nancierd maar ook jeugdhulp bieden, zo-
als de kinder- en jeugdpsychiatrische actoren. Deze organisch ontstane chaos 
heeft  ook tot gevolg dat er in de loop der jaren verschillende sectorale regelge-

1. Parlementaire stukken 1998-1999 en 2010-2011. 
2. De huidige denker des Vaderlands in Nederland in ‘Mens uit één stuk’.
3. Algemeen Welzijnswerk, Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra 

Geestelijke Gezondheidszorg, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Agent-
schap Jongerenwelzijn. 
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vingen tot stand zijn gekomen die wel hetzelfde opzet dienen, jeugdhulp aan-
bieden, maar van aard en vorm verschillen. De versnippering van het aanbod 
stelt zowel gebruikers als professionelen voor het probleem van een gebrek aan 
overzicht en samenhang. Met welke vraagstelling moet je bij wie aankloppen 
en hoe doe je dat dan het best? 

Een tweede belangrijke probleemstelling betreft  de afstemming van hulp-
vraag en hulpaanbod. Door het feit dat het hulpaanbod onvoldoende onder-
ling is afgestemd wordt de beschikbare hulp niet op de meest effi  ciënte noch 
eff ectieve manier ingezet. De hulpvraag wordt geformuleerd in termen van het 
beschikbare hulpaanbod en niet in termen van wat die vraag zelf kenmerkt. De 
verkokering brengt mee dat hulpvragen vertaald worden in de terminologie 
van een bepaalde sector, wat onrecht doet aan de situatie en de verwachtingen 
van de hulpvrager voor wie deze ‘vertaling’ vaak onbegrijpelijk is. Minstens 
even onbegrijpelijk is de vaststelling dat sommige jongeren geen hulp (meer) 
krijgen omdat ze noch in de ene, noch in de andere sector ‘thuishoren’ en als 
het ware tussen de sectorale mazen van het net vallen (Voets, Nijs & Boes-
mans, 2009). Bovendien kan het hulpaanbod door de situatie waarin het zich 
bevindt onvoldoende snel en adequaat reageren op de inhoudelijke verande-
ringen en uitdagingen gesteld door de hulpvragers. De populatie van kinderen 
en jongeren die hulpvragen stellen en de complexiteit van die hulpvragen zijn 
van dien aard dat het hulpaanbod veel meer afgestemd en weliswaar verdeeld 
toch ondeelbaarder wordt georganiseerd. 

Een derde aanleiding tot verandering is minder uitgesproken maar wel 
even relevant, namelijk het besef dat het recht op jeugdhulp beperkt blijft  tot 
het beschikbare aanbod. Met andere woorden: de duidelijke vaststelling dat er 
onvoldoende aanbod kan ingezet worden om de hoeveelheid gestelde hulpvra-
gen tegemoet te treden en dat het vastgestelde tekort niet zomaar zal kunnen 
weggewerkt worden. Het maatschappelijk ontvlambare besef dat er in een wel-
vaartsstaat en niettegenstaande talrijke fi nanciële injecties in de hulpverlening 
toch altijd een tekort aan hulpaanbod zal bestaan, noopt steeds nadrukkelijker 
tot het hanteren van een zo effi  ciënt mogelijke organisatie van de jeugdhulp. 
Dit besef vergroot de bereidheid en het draagvlak om de toegang tot de jeugd-
hulp te reorganiseren. Tegelijk is dit besef antagonistisch ten aanzien van de 
realiteit dat het tekort aan jeugdhulp mee de aanbodsturing van de jeugdhulp 
veroorzaakt. 

1.2.3    Twee decreten Integrale Jeugdhulp

Het eerste (kader)decreet betreff ende de Integrale Jeugdhulp werd met ingang 
van 1 januari 2005 geïmplementeerd. De inhoudelijke krachtlijnen staan om-
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standig beschreven in het Handboek orthopedagogische hulpverlening 2 (uit-
gave 2005) (De Koster & Loots, 2005). Terugblikkend op die implementatie 
en puttend uit de evaluatie ervan door het Instituut voor de Overheid (Van 
Tomme et al., 2011) mag worden gesteld dat het creëren van netwerken in 
Vlaanderen en het vestigen van de aandacht op de positie en de participatie 
van de cliënt tot de meest uitgesproken verworvenheden ervan behoren. Er 
werden immers in alle regio’s4 Integrale Jeugdhulp verschillende netwerken 
jeugdhulp gecreëerd. Vooral de  crisisnetwerken hebben geresulteerd in een 
voor de cliënt en hulpverleners zichtbaar vernieuwd aanbod dat hieronder nog 
aan bod komt. 

Maar die evaluatie heeft  ook aangetoond dat niet alle nobele doelstellingen 
van de Integrale Jeugdhulp werden gerealiseerd, verre van. Essentiële onderde-
len werden immers in de jaren 2005 tot 2012 niet geïmplementeerd. Zo werden 
de  Intersectorale Toegangspoort noch de scheiding tussen de inschatting en 
opvolging van maatschappelijke noodzaak en de toegang tot het hulpaanbod 
van het Agentschap Jongerenwelzijn gerealiseerd. Dat noopte tot een tweede 
 decreet betreff ende de Integrale Jeugdhulp dat door het Vlaamse Parlement 
werd gestemd op 3 juli 2013 en wordt geïmplementeerd vanaf 1 maart 2014. 

Omwille van de volledigheid moet ook het  decreet betreff ende de rechts-
positie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp worden vermeld. Dat 
decreet werd tegelijkertijd met het eerste kaderdecreet gestemd en kreeg uit-
voering vanaf 1 juni 2006. Het heeft  zonder enige twijfel bijgedragen tot een 
meer ‘jongerenparticipatieve’ jeugdhulp (Zorginspectie en Onderwijsinspec-
tie, 2010). 

Daarom zijn de twee decreten Integrale Jeugdhulp er eigenlijk drie.

1.3   Principes 

Een aandachtige analyse van de verschillende documenten die in de loop van 
de voorbije 15 jaar verschenen zijn naar aanleiding van Integrale Jeugdhulp 
leert dat de begrippen ‘principes’, ‘doelstellingen’ en ‘randvoorwaarden’ door 
elkaar gebruikt worden wanneer het om (inhoudelijke) motieven gaat voor 
veranderingen in de jeugdhulp. Wanneer we echter aannemen dat het woord 
‘principes’ slaat op inhoudelijke krachtlijnen of letterlijk vertaald ‘grondbegin-
selen’ die van toepassing zijn op het geheel van de (re)organisatie van de jeugd-
hulpverlening, dan moeten we er een aantal benoemen die ook in de decreten 

4. De Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Integrale Jeugdhulp terug te vinden zijn en kunnen rekenen op een algemene 
erkenning in de hulpverlening.

1.3.1    Contextgerichtheid

Dat de term ‘cliënt’ als zodanig niet gebruikt wordt in de decreten Integrale 
Jeugdhulp vestigt de aandacht op de gelaagdheid van het begrip. Onder cliënt 
van de jeugdhulpverlening kunnen immers de volgende personen worden be-
grepen: de minderjarige, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en personen 
uit de leefomgeving. Deze opdeling is er vooral gekomen om in de teksten en 
in de praktijk van de jeugdhulpverlening recht te doen aan de rol en de positie 
van deze partijen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de dienst- en 
hulpverlening.

Voor kinderen en jongeren, en dat is voldoende geweten, zijn de personen 
uit de context heel erg belangrijk. Dat belang is verschillend naargelang het om 
de ouders, de stief- of plusouders, de grootouders of ooms en tantes, pleegou-
ders dan wel om vrienden en kennissen uit de leefomgeving gaat. De existen-
tiële kern van dat belang is de gehechtheid van kinderen en jongeren aan hun 
ouders en familieleden. Gehechtheid die steunt op een grote en bijwijlen ver-
bijsterende loyaliteit van kinderen ten opzichte van hun ouders en omgekeerd 
op het onweerlegbare verantwoordelijkheidsgevoel van ouders en andere vol-
wassenen uit de omgeving van kinderen. Jammer genoeg is dat geen universele 
regel en zijn heel wat kinderen nog steeds het slachtoff er van geweldpleging 
en mishandeling. Dat bespreken we in het hoofdstuk over verontrusting en 
maatschappelijke noodzaak.

Het is en blijft  essentieel dat jeugdhulpverlening de context van kinderen 
en jongeren respecteert door de betrokken personen, indien door hen gewenst 
en/of aanvaard, bij de hulpverlening te betrekken. Veel ouders vragen om tij-
dens de hulpverlening de regie te kunnen blijven voeren over hun leven en 
over de hulpverlening. Het is dan ook een wezenlijk onderdeel van de hulp-
verlening zelf om van deze partijen te achterhalen en in kaart te brengen wat 
hun krachten en tekortkomingen of vragen zijn. Daardoor kan het zelfregule-
rend vermogen van een gezinssysteem tijdens de hulpverlening ook maximaal 
versterkt en gerespecteerd worden. De contextgerichtheid van hulpverlening 
veronderstelt daarom een empowerende benadering van het cliëntsysteem en 
dit zowel bij de aanvang als tijdens en bij het stopzetten van de hulpverlening. 

Meer en meer worden we ons (terug) bewust van het grote belang van de 
sociaal-maatschappelijke inbedding van mensen voor hun welzijn. Deel uit-
maken van een samenleving, deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren 
zoals aan onderwijs of aan het economische leven door tewerkstelling, het deel 
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uitmaken van een familie, kring of gemeenschap van mensen, het hebben van 
een context zijn onontbeerlijk voor het welzijn. 

1.3.2    Subsidiariteit

Dit begrip gaat al een tijdje mee in de hulpverlening.5 Zo was het ook al een 
dragend principe van het decreet van 1985 (decreet-Steyaert) dat de federale 
wet van 1965 hervormde (Put, 2010). In het decreet Integrale Jeugdhulp van 
2004 luidt het in artikel 7: “wanneer meerdere vormen van jeugdhulp gelijk-
waardig aan een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoeft e kunnen beantwoorden, 
wordt de minst ingrijpende vorm van jeugdhulp geboden.” Samengevat: bij ge-
lijkblijvend eff ect moet er in de jeugdhulpverlening steeds gekozen worden 
voor de minst ingrijpende vorm van hulp. Zo moet ambulante of mobiele hulp 
boven residentiële hulp overwogen worden en in dat laatste geval pleegzorg 
boven een verblijf in een instelling. Zo geniet vrijwillig aanvaarde en onder-
handelde hulpverlening de voorkeur op gedwongen hulpverlening. 

1.3.3   Beperkt recht op jeugdhulp

Het recht op jeugdhulp behoort tot de zogenaamde ‘ provisierechten’ zoals in 
het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind opgenomen. Wan-
neer mensen (ouders) uit hoofde van een kind of jongere advies of ondersteu-
ning en hulp willen vragen, dan moeten daar maatschappelijk gezien een aan-
tal voorwaarden toe vervuld zijn. We kunnen in de eerste plaats verwijzen naar 
het hele maatschappelijke veld van de preventie en de opvoedingsondersteu-
ning waarin voornamelijk info en advies verstrekt worden (zie hoofdstuk 2). 
Maar wanneer daar vragen naar lichte of zwaardere hulp uit voortvloeien, dan 
komen de vraagstellers in de hulpverlening terecht. Een hulpvraag die vrijwil-
lig gesteld wordt in hoofde van de minderjarige of (een van) de ouders behoort 
per defi nitie tot de buitengerechtelijke jeugdhulp en vertrekt vanuit het recht 
op jeugdhulp. Maar om die hulp te kunnen realiseren moet ze beschikbaar, 
bereikbaar, betaalbaar, bruikbaar en begrijpbaar zijn. Dat zijn de zogenaamde 
vijf B’s zoals door Roose (2005) bedacht. 

Omwille van de betaalbaarheid, een belangrijk politiek maatschappelijk ar-
gument, wordt dit recht in het decreet Integrale Jeugdhulp (2013) slechts geëf-

5. Het begrip subsidiariteit wordt voor het eerst vermeld in de encycliek Rerum No-
varum uit 1891 en verder uitgewerkt in Quadragesimo Anno uit 1931 en Pacem in Terris. 
(www.vlaamsparlement.be)
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fectueerd, dat wil zeggen: gerealiseerd, voor zover het jeugdhulpaanbod en de 
nodige kredieten beschikbaar zijn.6 Het recht wordt dus beperkt geëff ectueerd, 
met name voor zover dat mogelijk is vanuit de beschikbare kredieten en het 
beschikbare aanbod. 

1.3.4   Vraaggerichtheid

Vraaggerichte hulpverlening veronderstelt een kwalitatief proces van vraag-
verheldering, diagnostiek, zorgzwaartemeting of -inschatting en indicatiestel-
ling waarin de hulpvraag en de cliënt centraal staan. Het impliceert tevens dat 
de hulpvraag zo veel mogelijk wordt geformuleerd in de taal en termen van 
de hulpvrager zodat de hulpvrager het proces begrijpt en er de regie kan over 
voeren. Dat wil evenwel niet zeggen dat de klant altijd koning is. Integendeel, 
hulpverlening is een gebeuren dat steunt op dialoog en dat alleen maar kan 
slagen als cliënten zich herkennen in de beschrijving van de hulpvraag en zich 
gerespecteerd weten tijdens het verloop ervan. 

Het principe van de vraaggerichtheid legt de nadruk op wat de hulpvraag 
kenmerkt en niet op hoe het hulpaanbod vanuit beschikbaar aanbod die vraag 
vertaalt. Vraaggerichte jeugdhulp bieden is daarom een heel proces van (ge-
deelde) probleemdefi niëring en vraagverheldering met inbegrip van het voort-
durend dialogeren en onderhandelen dat uitmondt in een hulpverlenings-
voorstel en een daarbij aansluitend handelingsplan. Bijzondere aandacht dient 
daarbij uit te gaan naar de culturele kenmerken van de cliënt. “De jeugdhulp 
houdt bij haar werking op gepaste wijze rekening met de culturele kenmerken, de 
socio-economische situatie en de handicap van de minderjarige, zijn ouders en, 
in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken.”

1.3.5   Instemming 

De instemming van de personen tot wie de jeugdhulp zich richt, is in de bui-
tengerechtelijke jeugdhulp een dwingende voorwaarde. Het decreet Integrale 
Jeugdhulp (2013) is formeel: “De jeugdhulp berust op een vrijwillige medewer-
king van de betrokken personen.”7 Van zowel de ouders en in voorkomend geval 

6. Artikel 6: “Binnen het beschikbare jeugdhulpaanbod en de beschikbare kredieten heeft  
elke minderjarige met een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoeft e, alsook elke ouder of opvoe-
dingsverantwoordelijke met een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoeft e die verband houdt met 
de opvoeding of de ontwikkeling van de minderjarige, maximaal recht op jeugdhulp als vermeld 
in dit decreet.”

7. Artikel 6.
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ook de opvoedingsverantwoordelijken en de jongeren wordt de instemming 
met de hulp verwacht. Er kan alleen van die regel worden afgeweken in het 
belang van de jongere, wanneer de instemming omwille van omstandigheden 
niet onmiddellijk kan worden verleend en in afwachting dat ze wordt verleend.

Jeugdhulpverlening dient dus maximaal te worden georganiseerd op basis 
van betrokkenheid en aanvaarding of acceptatie van de cliënt. De toepassing 
van dit principe in de buitengerechtelijke jeugdhulp is evenwel niet (altijd) evi-
dent. Er kunnen immers binnen het cliëntsysteem en tussen de cliënt en hulp-
verleners verschillende percepties en visies over de vraag naar jeugdhulp leven. 
Deze diversiteit aan meningen en verwachtingen mag evenwel als de ‘normale’ 
uitgangssituatie van hulpverlening beschouwd worden. Kinderen en hun ou-
ders verschillen door de band meer van mening dan dat ze dezelfde mening 
zijn toegedaan over allerlei aspecten van hun leven en zeker over de opzet, 
de richting, het verloop, de elementen van hulpverlening. Het principe dat de 
jeugdhulp met maximale instemming en acceptatie van het hele cliëntsysteem 
dient te verlopen hoeft  niet haaks op deze diversiteit geplaatst te worden, maar 
kan integendeel het denken en handelen van hulpverleners maximaal inspire-
ren. Het dient methodisch en deontologisch te worden geïntegreerd, rekening 
houdende met allerlei complicerende elementen zoals hoogdringendheid of 
zelfs noodsituatie.

1.3.6   Kinderrechten

Beide decreten (2004 en 2013) schrijven zich in het Internationaal Verdrag van 
de Rechten van het Kind in. Daarom verwijzen ze ook naar het decreet rechts-
positie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Eén van de belangrijk-
ste artikelen van dat decreet onderstreept de bekwaamheid van jongeren. Het 
geeft  aan dat jongeren ouder dan twaalf en ook jongeren jonger dan twaalf die 
tot een redelijke beoordeling van hun belangen in staat zijn dienen beschouwd 
te worden als rechtsbekwaam in het kader van de jeugdhulpverlening.

1.4  Doelstellingen

De titel van de decreten betreff ende de Integrale Jeugdhulp (2004 en 2013) 
zou misleidend zijn indien ‘integreren’ niet tot de kern van de opzet ervan 
zou behoren. Maar wat geïntegreerd wordt, is volgens van Dale ‘samengevoegd 
tot een geheel’, en dat is het dan ook weer niet. Het gaat er niet zozeer om 
te ‘integreren’ tot een geheel als dusdanig, wel om tot een verdeelde intersec-
torale ondeelbaarheid te komen door onderlinge afstemming en verregaande 
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samenwerking. Daarom ook reorganiseert Integrale Jeugdhulp het landschap, 
de procedures, bepaalde diensten in de hulpverlening en streeft  ze coöperatie 
tussen sectoren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
zin, maar ook tussen de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs na. En dit op 
de drie sociologische niveaus: tussen hulpverleners op casusniveau, op het me-
soniveau tussen voorzieningen en op het beleidsniveau tussen de verschillende 
sectoren en domeinen. Finaal heeft  dit de integratie van minderjarigen en hun 
ouders in de samenleving als doel. 

1.5  Strategieën

Teneinde de verwarring tussen middelen en doelen enigszins op te heff en gaan 
we hieronder verder in op wat De Koster en Loots (2005) strategieën heb-
ben genoemd omdat ze vooral aangeven ‘hoe’ bovenstaande doelstellingen in 
hoofde van de cliënt kunnen bereikt worden. Het gaat hier uiteraard niet om 
krijgskundige listen, maar wel om middelen in de betekenis van methoden, 
technieken, diensten, instellingen, procedures en instrumenten die allen ge-
richt zijn op het verlenen van jeugdhulp aan de cliënt van die hulpverlening.8 

1.5.1   Modulering en  onderscheid 

Teneinde het chaotische hulpaanbod in Vlaanderen op een intersectoraal her-
kenbare wijze te beschrijven wordt alle hulpverlening in het toepassingsgebied 
van Integrale Jeugdhulp gemoduleerd. Het jeugdhulpaanbod wordt daardoor 
minstens voor hulpaanbieders en wellicht ook voor cliënten transparanter. De 
(type)modules zullen verwijzers en hulpvragers toelaten om makkelijker de 
weg naar het gevraagde en gezochte aanbod te vinden.  Typemodules en  mo-
dules worden ook gebruikt voor toeleiding naar het hulpaanbod zelf, bijvoor-
beeld via de Intersectorale Toegangspoort naar de  niet-rechtstreeks toeganke-
lijke hulp. Bovendien gaan ze steeds meer tot het regelgevende kader van de 
sectoren behoren. Waar het in 2005 nog onbespreekbaar was, zijn de geesten 
anno 2013 voldoende gerijpt om erkenning en fi nanciering voortaan ook aan 
de (type)modules te koppelen. 

8. We kunnen hier verwijzen naar een discours of een dispositief zoals door Foucault 
uitgewerkt. Een dispositief staat voor het geheel van discours of vertogen, procedures, wetten, 
diensten en instellingen, ‘cliënten’, verenigingen, teksten, wetenschappelijk onderzoek en litera-
tuur. 
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De basis voor de (type)module is een functie van hulp. Er zijn tien functies 
in gebruik: de brede instap, info en advies, diagnostiek, begeleiding, behande-
ling, bemiddeling, training, hulpcontinuïteit, bijstand. Waar een (intersectora-
le) typemodule een inhoudelijke organisatorische eenheid van hulp beschrijft  
(de kernopdracht van een sector), gaat een module daarop verder maar dan 
vanuit het perspectief van een voorziening. Voorzieningen maken modules 
aan die afgeleid zijn van de typemodules wanneer ze die hulp ook daadwer-
kelijk organiseren. Voor de duidelijkheid: één module wordt afgeleid van één 
typemodule en beide steunen op dezelfde functie.

Het woord ‘onderscheid’ refereert in Integrale Jeugdhulp aan de indeling 
in rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke (type)modules. Dat onder-
scheid betreft  de organisatorische toegankelijkheid van de (type)module voor 
de cliënt. Bij het opmaken van de (type)module worden de gemiddelde fre-
quentie, duur en intensiteit aangeduid waarmee het betreff ende hulpaanbod 
ten aanzien van de cliënt wordt ingezet. Aan de hand van die drie parameters 
wordt berekend9 of de (type)module rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegan-
kelijk is voor de cliënt. Het onderscheid van een module wordt altijd bepaald 
door het onderscheid van de typemodule waarvan hij is afgeleid.

1.5.2   Vermaatschappelijking in de Integrale Jeugdhulp

Met de reorganisatie van de jeugdhulp in Vlaanderen wordt een kans gecreëerd 
om het subsidiair inzetten van de jeugdhulp als principe sterker te implemente-
ren. Dat begint met het aanspreken en versterken van de eigen krachten van ge-
zinnen en hun informele netwerk. Zo wordt in navolging van de sector personen 
met een handicap het ‘ondersteuningsplan’ geïntroduceerd. Het ondersteunings-
plan is een omschrijving van de mogelijkheden en krachten van het cliëntsys-
teem en de wijze waarop die in functie van het aanvragen van niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp of een specifi eke actie worden benut en versterkt.

Vermaatschappelijking kan gerealiseerd worden door specifi eke metho-
dieken zoals  Eigen Kracht Conferenties of Familie Netwerkberaad in te zet-
ten. EKC is een internationaal erkende en wetenschappelijk geprotocolleerde 
methodiek die expliciet gericht is op het samenbrengen van mensen die in de 
familie en de ruimere context van de jongere belangrijk zijn met de bedoeling 
om hen daarin een constructieve rol te geven. Het decreet (2013) voorziet in fi -

9. Bij het invoegen van typemodules in de databank modulering worden deze gemid-
delden door het programma omgezet in cijfers. Wanneer de cijfers voor frequentie, duur en 
intensiteit de som van 180 overschrijden, wordt het aanbod als niet-rechtstreeks toegankelijk 
bepaald.
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nanciële middelen waarmee specifi eke acties kunnen worden ondernomen. Ze 
moeten dienen voor de versterking van de draagkracht van de minderjarige, 
zijn ouders en in voorkomend geval zijn opvoedingsverantwoordelijken en de 
betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige. Voorbeelden 
van specifi eke acties zijn: deelnemen aan speelpleinwerking, verblijven in een 
schoolinternaat, fi nanciering van psychotherapie.

Maar het is evenzeer belangrijk dat hulpverleners de krachten van cliënten 
goed (leren) zien en ze in het verhelderen van de hulpvraag en het aanbieden 
van de hulp meenemen, ook in geval van verontrusting. Samen met de opzet 
om de hulpvraag in een interactioneel en holistisch kader te verhelderen is het 
meenemen van de positieve krachten in het cliëntsysteem en de versterking 
ervan tijdens de hulpverlening een belangrijk middel tot betere hulpverlening.

1.5.3   Toegankelijkheid van de jeugdhulp 

Wanneer mensen vrijwillig een beroep doen op de (buitengerechtelijke) jeugd-
hulp eff ectueren ze hun recht op jeugdhulp die rechtstreeks of niet-rechtstreeks 
toegankelijk kan zijn.

1.5.3.1  Tot de  rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Indien de cliënt rechtstreeks toegankelijke hulp wil bekomen of vraagt, hulp 
die dus niet aan een instantie moet worden aangevraagd, is het de aanbiedende 
voorziening zelf die bepaalt of die hulp (ook in termen van modules) inderdaad 
kan worden verstrekt. In principe zal de voorziening dan het proces van ver-
heldering van de vraag en indicering van de hulp met de cliënt zelf doorlopen. 
Om te vermijden dat personen met een hulpvraag dit proces in verschillende 
voorzieningen dienen te herhalen wordt in het netwerk van de rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp het onderscheid gemaakt tussen de ‘ brede instap’ en 
de ‘ probleemgebonden hulp’ met een regiefunctie voor de eerste.

Burgers kunnen vragen of behoeft es en noden hebben, maar helemaal niet 
weten hoe ze te formuleren in termen van een hulpvraag. In dat geval kun-
nen ze zich richten tot het onthaal van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, 
het onthaal binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk en de preventieve dien-
sten van Kind en Gezin, samen de brede instap. Het antwoord kan bestaan uit 
info en advies of uit enkele oriënterende gesprekken waarbij de cyclus onthaal, 
vraagverheldering, indicatiestelling, aanbodsverheldering en desgevallend 
verwijzing kan worden doorlopen. Niet alle vragen die aan de brede instap 
worden gesteld moeten noodzakelijkerwijze resulteren in een verwijzing naar 
de (rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijke) probleemgebonden hulp.
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Probleemgebonden hulp kan heel divers zijn. Het is een aanbod dat ge-
richt is naar een doelpubliek met een specifi ek type hulpvraag. Denk maar aan 
het aanbod van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg dat vooral bestaat uit 
behandeling (therapie) van allerlei psychische/psychiatrische hulpvragen. Het 
kan ook gaan om vormen van thuisbegeleiding ten aanzien van cliënten met 
een heel zwakke of afwezige context. Afstemming tussen de brede instap en 
de probleemgebonden hulpverlening bestaat telkens in een goede en adequate 
vorm van toeleiding. Die verloopt verschillend tussen de toeleiding naar de 
rechtstreeks toegankelijke en de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In 
het eerste geval bestaat de afstemming in afspraken die rechtstreeks gemaakt 
worden tussen de diensten en gebaseerd zijn op kwaliteitseisen inzake aanmel-
ding en verwijzing. In het laatste geval gebeurt de toeleiding (al dan niet) via 
een multidisciplinair team naar de Intersectorale Toegangspoort.

1.5.3.2  Tot de  niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Van twee toegangspoorten tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
naar één. Van twee invalshoeken om de hulpvraag van kinderen, jongeren en 
hun ouders te verhelderen naar één. Voor alle cliënten met een hulpvraag één 
duidelijke en transparante procedure. Het houdt een grote vereenvoudiging 
van de realiteit in op voorwaarde dat er geen nieuwe, bijkomende drempels 
worden opgeworpen. 

Vier eenvoudige doelstellingen liggen aan de basis van deze reorganisato-
rische ingreep: (1) het vereenvoudigen van het landschap van de niet-recht-
streeks toegankelijke jeugdhulpverlening in functie van een betere toeganke-
lijkheid; (2) indicatiestelling van jeugdhulp moet gescheiden en onafh ankelijk 
van de beschikbaarheid van het hulpaanbod gebeuren; (3) de indicatiestelling 
dient te gebeuren op basis van kwalitatieve vraagverheldering en diagnostiek; 
(4) de jeugdhulpregie moet een zo goed mogelijke matching van vraag en aan-
bod garanderen. 

 ✔  Vereenvoudiging van de organisatie van de jeugdhulp

Waar het aanvankelijk de bedoeling was dat zowel de cliënt als alle hulpver-
leners namens hun cliënt een vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 
zouden kunnen stellen is dat gaandeweg, op een uitzondering na, teruggebracht 
tot alle hulpverleners. Zij worden contactpersonen aanmelders genoemd. Er is 
immers van uitgegaan dat het voor cliënten moeilijk is om over alle nodige in-
formatie te beschikken om die hulp aan te vragen. Cliënten zelf rechtstreeks de 
hulp laten aanvragen die ze menen nodig te hebben zou dan ook wel eens voor 
hen veel tijdverlies kunnen betekenen. Dat cliënten behalve in een heel uitzon-
derlijke situatie niet zelf kunnen aanmelden kan principieel als een beperking 
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van het recht op jeugdhulp worden gezien, maar is praktisch gezien een con-
sequentie van de doelstelling vereenvoudiging van het landschap. Bovendien 
kunnen cliëntgegevens enkel via een beveiligde elektronische weg worden uit-
gewisseld met de instanties van de toegangspoort. Cliënten moeten immers de 
nodige waarborgen krijgen op het vlak van de veiligheid van de uitwisseling 
van gegevens en de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Wanneer 
het gaat om uitwisseling van gegevens waartoe ook medische gegevens (kun-
nen) behoren wordt gebruik gemaakt van het eHealth-platform.10 Dat brengt 
enige verplichtingen voor de voorzieningen met zich mee, maar het garan-
deert wel de correcte uitwisseling van cliëntgegevens. 

In grote lijnen kunnen er drie groepen contactpersonen aanmelders onder-
scheiden worden: de hulpverleners die lid zijn van een erkend multidiscipli-
nair team, zij die behoren tot het toepassingsgebied van Integrale Jeugdhulp 
zoals hierboven omschreven en zij die daar niet toe behoren. Maar voor alle 
duidelijkheid: alle hulpaanbieders kunnen aanmelden bij de Intersectorale 
Toegangspoort.

 ✔ Gescheiden  indicatiestelling en  jeugdhulpregie11

Vraaggerichte hulpverlening wordt gekenmerkt door een indicatiestelling die 
onafh ankelijk van het beschikbare aanbod wordt opgemaakt. Immers, de in-
schatting en de bepaling van welke hulp een cliënt nodig heeft , mag niet af-
hangen van de hulp die op het moment van de vraagstelling beschikbaar is. Ui-
teraard dienen indicatiestelling en jeugdhulpregie (of toeleiding naar de hulp) 
op elkaar aan te sluiten. Daartoe worden typemodules en modules gehanteerd. 
De indicatiestelling gebeurt in termen van typemodules die zoals we reeds be-
schreven hebben op het niveau van het agentschap de kernopdrachten beschrij-
ven. Het indicatiestellingsteam beslist fi naal over de indicatiestelling en levert 
indicatiestellingsverslagen af die voorzien in: niet-rechtstreeks toegankelijke 
modules of combinaties ervan, verwijzingen naar rechtstreeks toegankelijke 
hulp of naar hulp die buiten het toepassingsgebied van Integrale Jeugdhulp valt. 
Maar in dat laatste geval regelt het niet de toegang tot die hulp. De bevoegdheid 
van het team betreft  immers uitsluitend het indiceren van niet-rechtstreeks toe-
gankelijke jeugdhulp die tot het Vlaamse toepassingsgebied behoort. 

De jeugdhulpregie is het team dat samen met de cliënt op zoek gaat naar 
de hulpaanbieders die modules aanbieden waarop ze recht hebben via hun 
indicatiestelling. Dat team bevestigt het opstarten van de hulp door middel 

10. Dat is een openbare instelling die opgericht is met een wet van 21 augustus 2008, ge-
wijzigd bij wet van 19 maart 2013.(https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/
missie/het-ehealth-platform)

11. Cf. werkingsprocessen van de Intersectorale Toegangspoort.
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van een jeugdhulpbeslissing. Wanneer een combinatie van typemodules werd 
geïndiceerd zal er ook gezocht worden naar het samenstellen van een con-
creet hulpaanbod dat daaraan beantwoordt. Het aanbieden van combinaties 
van (gelijkaardige) hulp uit verschillende sectoren is niet alleen een heel oude 
verzuchting, het is ook een hedendaagse must in de jeugdhulpverlening. Daar-
mee worden combinaties van (residentieel) verblijf in een voorziening tijdens 
de schoolweken en verblijf in een pleeggezin tijdens weekends en vakantiepe-
riodes bijvoorbeeld mogelijk. Zo kunnen broers en zussen tijdens de weekends 
toch weer in een familieverband worden opgevangen. Dat is maar een van 
de mogelijke voorbeelden. Omdat de cliënt met de indicatiestelling van een 
typemodule ook toegang verkrijgt tot alle typemodules met dezelfde functie 
die bestemd zijn voor dezelfde doelgroep met een lager gewicht faciliteert deze 
werkwijze het multifunctioneel inzetten van hulp. Het laat voorzieningen toe 
om in overleg met de cliënt te schakelen tussen zwaardere en lichtere vormen 
van dezelfde soort hulp. Belangrijk is dat de toeleiding naar de hulp gebeurt op 
basis van een indicatiestelling die opgemaakt is op basis van de hulpvraag en 
niet op basis van het beschikbare hulpaanbod.

 ✔  Vraagverheldering,  diagnostiek,  zorgzwaartemeting en indicatiestelling

Het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, gebruik makend 
van een standaard A- of aanvraagdocument en uitmondend in een indicatie-
stelling, wordt voorafgegaan door een proces van vraagverheldering, diagnos-
tiek, zorgzwaartemeting. Er moet immers uitgemaakt worden of en waarom 
de cliënt niet-rechtstreeks toegankelijke hulp nodig heeft  en dat gebeurt het 
best door de hulpverlener waarmee de cliënt reeds contacten heeft . Van de 
aanmelder wordt in alle gevallen verwacht dat hij de problematiek en de vraag 
naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp uitgeschreven en onderbouwd 
heeft  verkend. Hij zal de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
dus zo veel mogelijk beschrijvend en op basis van verworven inzichten, kennis 
of expertise motiveren. 

Het decreet Integrale Jeugdhulp schuift  enkele principes naar voren die bij-
dragen tot een zorginhoudelijke vernieuwing in de jeugdhulp. Het gaat om de 
versterking van de draagkracht van de cliënt, het maximaal inzetten van de 
krachten van de cliënt en zijn context, het gebruiken van diagnostische proto-
collen en het inschalen van de zorgzwaarte op het niveau van de indicatiestel-
ling teneinde de hulp kwalitatiever en vraaggerichter te kunnen aanbieden. 

 ✔  Prioritering,  matching,  collectieve verantwoordelijkheid en  toewijzing

Het team jeugdhulpregie speelt een belangrijke rol in het nieuwe landschap 
omdat het als enige een overzicht verwerft  en indien nodig toegang kan ver-
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schaff en tot het beschikbare aanbod. De jeugdhulpregie staat dan ook in voor 
het prioriteren en toeleiden van cliënten naar de beschikbare jeugdhulp. De 
jeugdhulpregie kan ook de zogenaamde collectieve verantwoordelijkheid van 
het hulpaanbod activeren en desgevallend haar mandaat van toewijzer benut-
ten. In de fase van de jeugdhulpregie bestaat de zorginhoudelijke vernieuwing 
vooral op het meer vraaggericht combineren van verschillende hulpvormen.

Van de jeugdhulpregie mag worden verwacht dat ze resulteert in een sa-
menhangend aanbod van hulpverlening dat naar aard, omvang, urgentie, loca-
tie en duur zo veel mogelijk aansluit bij de geïndiceerde hulp. Tijdens het pro-
ces van de regie dient de participatie van de cliënt maximaal gegarandeerd te 
zijn onder meer dankzij de transparantie van en betrokkenheid bij het proces. 
Naargelang de vraag en de situatie van de cliënt zal zijn rol tijdens de regiefase 
ook verschillen. 

Nadat een beperkt aantal dossiers is geprioriteerd kunnen ze drie fasen in 
de jeugdhulpregie doorlopen. In de eerste fase gaan hulpvragers, mits onder-
steuning van de contactpersoon aanmelder en de jeugdhulpregisseur en hul-
paanbieders op zoek naar elkaar. In deze fase van de jeugdhulpregie wordt 
aan cliënten en hulpaanbieders de kans geboden om zo veel mogelijk op basis 
van de indicatiestelling de meest wenselijke hulp te vinden. Afh ankelijk van 
de mogelijkheden en verwachtingen van de cliënt zal hij de regie over dit pro-
ces sterk of minder sterk voeren. Met uitzondering van de dossiers die door 
de jeugdrechters worden aangemeld, wordt de cliënt heel sterk bij dit proces 
betrokken in functie van een duidelijke instemming met het voorstel. Pas wan-
neer blijkt dat de hulp niet op een regelmatige manier kan opstarten, binnen te 
verwachten ‘normale’ wachttijden of helemaal niet, zal de jeugdhulpregisseur 
het dossier in de tweede fase van de jeugdhulpregie brengen. 

De tweede fase van de jeugdhulpregie bestaat in een hulpregiebespreking 
waarbij de collectieve verantwoordelijkheid van de potentiële hulpaanbieders 
geactiveerd wordt. De hulpaanbieders die reeds aanvaard hebben om de ge-
indiceerde hulp aan de cliënt aan te bieden en andere mogelijke hulpaanbie-
ders kunnen door de jeugdhulpregisseur uitgenodigd worden voor een casus-
overleg. Een hulpregiebespreking is dus een vorm van casusoverleg met de 
(mogelijke) jeugdhulpaanbieder(s), de contactpersoon aanmelder en de cliënt 
met het oog op het maken van afspraken over het concrete opstarten van de 
jeugdhulp. Wanneer het cliëntoverleg geen of onvoldoende resultaat oplevert 
of de jeugdhulpregisseurs zijn van oordeel dat de hulpvraag van een dergelijke 
complexiteit en dringendheid is dat het aangewezen is meteen de derde fase 
van de jeugdhulpregie op te starten wordt de vraag een intersectorale priori-
taire hulpvraag. Deze fase kan enkel opstarten wanneer de hulpvraag eerder in 
het proces werd geprioriteerd. In nogal wat intersectorale prioritaire hulpvra-
gen komen meerdere van de volgende criteria voor: het gaat om jongeren die 
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al sinds een langere tijd in een gemeenschapsinstelling verblijven, ze hebben 
geen onderdak (meer) noch een dagbesteding zoals onderwijs, noch een dra-
gende familie of ruimere context. Ze gedragen zich zo vreemd dat de begelei-
ding bijna exclusief moet zijn. Ze worstelen met psychische en tal van andere 
problemen en in hun hulpverleningsgeschiedenis zijn veel breuken aanwezig.

In deze fase kunnen de jeugdhulpregisseurs ook een overlegtafel met ex-
perten, de betrokken jeugdhulpaanbieders, de contactpersoon aanmelder en 
de cliënt organiseren met het oog op een verfi jnde vraag- en indicatiestelling. 
Daar zal vaak de nood aan een combinatie van modules uit verschillende sec-
toren samen met een uitgesproken engagement van de hulpaanbieders uit blij-
ken. De jeugdhulpregisseurs hebben voor hulpvragen die in deze fase dienen 
te worden opgevolgd ook een toewijzingsmandaat. Dat is het mandaat om de 
jongere aan een hulpaanbieder toe te wijzen met de expliciete vraag om de 
aangewezen hulp op te starten. 

1.5.4   Verontrusting en maatschappelijke noodzaak

‘Verontrusting’12 is de term die we gebruiken wanneer mensen ongerust zijn 
over de leefsituatie en/of de ontwikkeling van een kind of jongere. In de litera-
tuur heet dat dan ‘bedreiging van de fysieke, psychische of seksuele integriteit’. 
Daar kan in het leven van kinderen en jongeren van alles mee bedoeld worden: 
van mishandeling over geweldpleging tot de moeilijke verwerking van trauma-
tiserende gebeurtenissen en spijbelproblematiek.

Het begrip ‘maatschappelijke noodzaak’ is complexer omdat er twee per-
spectieven zijn van waaruit je naar het stellen van hulpvragen kunt kijken: dat 
van het ‘recht op jeugdhulp’ van elke burger, ook in het geval hij verontrust is 
en dat van ‘het interventierecht’. Het recht op jeugdhulp hebben we hierboven 
reeds behandeld. In dit hoofdstuk gaat het om het ‘interventierecht’ waarbij 
personen uit de leefomgeving of opvoedingsverantwoordelijken zoals hulp-
verleners vanuit hun verontrusting interveniëren in het leven van ouders en 
kinderen. Ze kunnen dat doen door hen aan te spreken op hun verantwoorde-
lijkheid. Op de keper beschouwd heeft  iedereen, dus ook mensen uit de buurt, 
in de familie of vriendenkring van kinderen de verantwoordelijkheid om die 
bezorgdheid uit te drukken. Hoezeer hulpverleners ook pogen om die gevoe-
lens van bezorgdheid met de personen in kwestie assertief te bespreken, het 
gebeurt dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de overheid hetzij 
de magistratuur informeren over de bedreiging van de leefsituatie of de ont-

12. Zie ook de werkmap Integrale Jeugdhulp, hoofdstuk 6 ‘Maatschappelijke noodzaak’: 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/werkmap-integrale-jeugdhulp.
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wikkelingskansen van het kind. In dit perspectief gaat het om aanklampende 
tot en met gedwongen hulpverlening waarbij uiteindelijk het recht op toegang 
tot de jeugdrechter gegarandeerd wordt. Dan wordt de hulp vanuit de samen-
leving als noodzakelijk in te zetten beschouwd.

1.5.4.1  Inschatting, beoordeling en opvolging van verontrustende situaties

 ✔ Wat is verontrusting en een verontrustende situatie?

Een verontrustende situatie kan beschouwd worden als een situatie die de ont-
wikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of 
seksuele integriteit of die van één of meer leden van zijn gezin wordt aangetast 
of doordat zijn aff ectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen 
in het gedrang komen. 

 ✔ De inschatting of taxatie van de verontrusting

Hoe als burgers verontrusting te melden? Burgers hebben verschillende kana-
len om hun verontrusting over kinderen te melden. In 2012 nam de minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nog het initiatief om een meldpunt 
Misbruik, Geweld en Kindermishandeling op te richten: 1712.13 Daarnaast kan 
er ook nog gebeld (of gechat) worden naar Tele-Onthaal en dit de klok rond 
op het telefoonnummer 106. Burgers kunnen zich ook nog wenden tot de Ver-
trouwenscentra Kindermishandeling.

Hulpverleners worden verondersteld deze gesignaleerde verontrusting te 
kunnen inschatten of de weg te kennen naar de meer gespecialiseerde dien-
sten. Het inschatten van de veiligheidsrisico’s uit hoofde van de betrokken kin-
deren in cliëntsystemen is immers geen makkelijke noch evidente taak. De 
hulpverlener staat voor de opdracht om de verschillende perspectieven naast 
elkaar te plaatsen. Daarbij moet de (gemelde) verontrusting, gezien de gevaar-
situatie voor de jongere, als een negatief gevoel afgezet worden tegen mogelijke 
positieve elementen om daarna tot een handelingsgerichte conclusie te kun-
nen komen.

Dit proces van inschatting kan ondersteund worden door passende risico-
taxatie-instrumenten. Voor het bespreekbaar maken van onveiligheid in ge-
zinnen is Signs of Safety in Nederland en in Vlaanderen aan een opmars bezig 
(Colijn & Schamhart, 2012). Daarin worden een aantal vuistregels voor het be-
spreken van mishandeling of verwaarlozing geponeerd: oordeel of beschuldig 
niet, verwijs naar zichtbare waarnemingen en feiten, kijk naar het hele systeem 

13. Elk vermoeden van geweld telt:  https://1712.be/.
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en naar ieders aandeel, vraag hoe je kunt helpen, geef aan wat de volgende stap 
is en wat je van het gezin verwacht, focus op de krachten van het gezin en werk 
van daaruit aan verbetering. Het gebruik van deze instrumenten laat evenwel 
geen mathematisch objectieve taxatie toe die de verantwoordelijkheid van de 
hulpverlener opheft . De hulpverlener blijft  verantwoordelijk voor het aft oetsen 
en verhelderen van de situatie van een cliënt in overleg met die cliënt en met 
zijn eigen collega’s.

Toch kunnen de redenen voor de verontrusting zo uiteenlopend en spe-
cifi ek zijn dat de vraag naar de objectivering van het gevoel het best toch aan 
gespecialiseerde hulpverleners kan worden overgelaten. Het kan immers gaan 
om verschillende signalen en problematieken als weglopen van huis, gezinsge-
weld, geweld op minderjarigen gepleegd door minderjarigen, jeugdprostitutie, 
dreiging van zelfdoding, drugsmisbruik van de jongere of van de ouders, ou-
ders die niet reageren op signalen van ontwikkelingsachterstand of onwelbe-
vinden van hun kinderen, … die correct moeten worden ingeschat.

 ✔ De beoordeling van de verontrustende situatie

In situaties waarin hulpverleners (en cliënten) na onderzoek en intercollegi-
aal overleg vaststellen dat de verontrusting aanleiding geeft  tot hulpverlening 
dient snel en doortastend gehandeld te worden. Indien de ouders, omgeving 
van het kind akkoord gaan met het opzetten van de hulpverlening kan dat 
ook. Daar hoeft  niet noodzakelijk een van de twee gemandateerde voorzie-
ningen bij betrokken te worden. Deze instanties komen pas in beeld wanneer 
het niet lukt om met de ouders of opvoedingsverantwoordelijken tot een ge-
zamenlijk ontwikkelde probleem- en vraagstelling te komen met een bereid-
heid tot hulpverlening als gevolg. Een verontrustende situatie verandert in 
een situatie van maatschappelijke noodzaak wanneer de verontruste hulpver-
lener er niet in slaagt om met de betrokkenen tot die gedeelde vraagstelling 
te komen en hulp op te starten. Hoewel er veel visieverschillen kunnen zijn 
tussen hulpverleners over wat maatschappelijk gezien niet meer aanvaardbaar 
is, blijft  de medewerking van de ouders en de jongere een heel belangrijk cri-
terium. Afh ankelijk van de mate van verontrusting en de mate van bereidheid 
tot samenwerking van de ouders en de jongere zelf kan door een hulpverlener 
worden beslist om de gemandateerde voorzieningen te contacteren of zelfs 
rechtstreeks de procureur des Konings te informeren. Bij ernstig en reëel ge-
vaar kan de hulpverlening gebruik maken van zijn spreekrecht ten aanzien 
van de procureur des Konings op basis van de artikelen 458bis of 422bis van 
het Strafwetboek.
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1.5.4.2  Maatschappelijke noodzaak en de  gemandateerde voorzieningen

De decreetgever heeft  in het vernieuwde landschap van de jeugdhulpverle-
ning twee voorzieningen met een bijzondere opdracht gemandateerd: de Ver-
trouwenscentra Kindermishandeling en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. 
In hoofdlijnen kunnen hun opdrachten worden omschreven als: het onder-
steunen van diensten en hulpverleners in het omgaan met verontrusting, in 
geval van verontrusting onderzoeken of hulp maatschappelijk gezien moet 
verstrekt worden en het aanbieden van die hulp desgevallend ook opvolgen 
en ten slotte indien nodig de cliënt verwijzen naar de procureur des Konings. 
De term ‘maatschappelijke noodzaak’ wordt dan ook in het decreet Integrale 
Jeugdhulp (2013) gedefi nieerd als: “De kwalifi catie die na onderzoek door een 
gemandateerde voorziening aan een verontrustende situatie wordt gegeven en 
die de noodzaak vastlegt om jeugdhulpverlening in te schakelen”. Het moge dui-
delijk zijn dat het een kwalifi catie is die een dwingende betrokkenheid van een 
van beide voorzieningen impliceert en misschien zelfs de doorverwijzing van 
de verontrustende situatie naar de procureur des Konings kan inhouden. Het 
onderzoek dat hier bedoeld wordt betreft  dan ook niet alleen de vraag of hulp 
nodig is, maar of die hulp noodzakelijk is uit hoofde van de leef- en ontwik-
kelingssituatie van de jongere.

 ✔ Procesvoering

Het proces van een vraag tot behandeling van een verontrustende situatie bij 
een van de gemandateerde voorzieningen bestaat eigenlijk uit vier te onder-
scheiden fasen die hier netjes worden opgesplitst, maar in de praktijk elkaar 
vrij snel kunnen opvolgen. Een hulpverlener kan (voornamelijk telefonisch) 
een geanonimiseerde consultvraag stellen. Hij zal uiteraard, liefst zo gedocu-
menteerd mogelijk, zijn (vermoeden van) verontrusting aft oetsen. De mede-
werker van de gemandateerde voorziening zal samen met de consultvrager de 
situatie analyseren, eventueel de mogelijkheden tot verdergaande vraagverhel-
dering onderzoeken en tot een conclusie proberen te komen. Het doel van het 
consult is altijd om de consultvrager te sterken in zijn hulpverlenende relatie 
tot de cliënt. 

De eff ectieve aanmelding bij een gemandateerde voorziening door een 
hulpverlener gebeurt via elektronische weg aan de hand van een  motivatiedo-
cument (M-document). Na de aanmelding volgt het onderzoek. Daarbij zullen 
alle perspectieven in beeld worden gebracht, zal de hulpverleningsgeschiede-
nis worden gescreend en zal op basis van een verkenning en inschatting van de 
draagkracht van de cliënt het verdere verloop van het proces worden geschetst. 
Dat alles zal gebeuren via een tegensprekelijke procesvoering, dat wil zeggen: 
via overleg en dialoog met de cliënt zelf. 
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 ✔  Observerend en interveniërend casemanagement

Het toekennen van de kwalifi catie ‘maatschappelijke noodzaak’ houdt altijd 
het inzetten van casemanagement door de gemandateerde voorziening in. Het 
grote verschil tussen de twee vormen van casemanagement betreft  de bereid-
heid tot medewerking bij het cliëntsysteem. Wanneer die voldoende groot is 
en daardoor ook voldoende waarborgen voor de ontplooiingskansen van de 
minderjarige geboden worden, kan het observerend casemanagement vol-
staan en blijft  de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning en hulpverle-
ning vooral bij de hulpaanbieder en de cliënt liggen. In dat geval wordt een 
observatieovereenkomst met alle betrokken partijen afgesloten met daarin een 
informatieplicht in hoofde van de hulpverlener en de cliënt ten aanzien van de 
andere partijen over belangrijke gebeurtenissen en evoluties in het hulpverle-
ningstraject en/of de levenssituatie van de minderjarige.

Het interveniërend management wordt ingezet wanneer er onvoldoende 
waarborgen zijn in de leefsituatie voor de ontplooiingskansen en veiligheid 
van het kind of de jongere. Dan komt de verantwoordelijkheid voor de situatie 
bij de gemandateerde voorzieningen te liggen en organiseren zij de hulpver-
lening. In een hulpverleningsplan worden de doelstellingen en de opvolging 
ervan uit hoofde van elke betrokken partij geformuleerd. Het verloop van deze 
afspraken zal minstens om de zes maanden met betrokkenheid van alle par-
tijen geëvalueerd worden. 

 ✔ Doorverwijzing naar het parket van de procureur des Konings

Op basis van de (minstens) zesmaandelijkse evaluatie van de hulpverlening, 
maar ook op ieder moment in het traject vanaf de aanmelding bij de geman-
dateerde voorziening, kan de cliënt doorverwezen worden naar het (jeugd)
parket. Vooraleer deze stap te zetten zal de gemandateerde voorziening het 
cliëntsysteem formeel in kennis stellen van deze intentie, zodat via een gesprek 
van de laatste kans een parketmelding alsnog kan vermeden worden en de 
aangewezen hulpverlening alsnog kan opstarten. 

Het openbaar ministerie kan dan volgens de decretale bepalingen in geval 
van een verontrustende situatie die als maatschappelijke noodzaak werd ge-
kwalifi ceerd de jeugdrechter vorderen. Dat is de zogenaamde ‘gewone’ vorde-
ring die stelt dat het verlenen van vrijwillige (vrijwillig aanvaarde) jeugdhulp-
verlening niet mogelijk is, maar wel volgens de gemandateerde voorzieningen 
noodzakelijk is. De tweede is de ‘buitengewone’ en die berust op de dringende 
noodzakelijkheid van een maatregel omdat de minderjarige onmiddellijk 
moet beschermd worden en de vrijwillige jeugdhulpverlening niet mogelijk is. 
In beide gevallen kan de jeugdrechter pedagogisch afdwingbare maatregelen 
opleggen. 
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1.5.5   Continuïteit in de jeugdhulpverlening

Het decreet14 Integrale Jeugdhulp wil de continuïteit van de hulp voor de be-
trokkenen ‘verbeteren’, niet ‘garanderen’. Continuïteit wordt door velen en ze-
ker door jongeren in de jeugdhulp als een belangrijke te realiseren doelstelling 
beschouwd. Het gebrek aan continuïteit wordt door cliënten ook vaak als een 
probleem van de jeugdhulpverlening ervaren. Maar de decretale krachtlijnen 
in Integrale Jeugdhulp hebben vooral de bedoeling om trajectbegeleiding op te 
zetten vertrekkende van het idee van een geheel van collectieve en individuele 
verantwoordelijkheden en inspanningen. De individuele betreff en het passend 
en zorgzaam verwijzen met het oog op naadloze overgangen. De collectieve 
hebben te maken met het verbinden van diensten. Bijvoorbeeld: door de ver-
schillende onderdelen van gelijktijdige of aaneengeschakelde hulpverlening 
door een betrokken partij te laten coördineren. Of door als contactpersoon 
aanmelder bij de Intersectorale Toegangspoort of de gemandateerde voorzie-
ningen op te treden. Tevens wordt op de functie bemiddeling grote klemtoon 
gelegd. Wanneer ouders en kinderen het onderling met elkaar of met de hulp-
verleners niet eens zijn over het verloop van de hulpverlening, dan kan er be-
middeld worden door een onafh ankelijke deskundige. 

Naast de hulpverlener contactpersoon verdient de fi guur van de vertrou-
wenspersoon15 een bijzondere vermelding. Gecreëerd om de  minderjarige 
 doorheen het hele traject van de jeugdhulpverlening bij te staan wordt de 
vertrouwenspersoon een belangrijk persoon. Hij krijgt het mandaat om 
jeugdhulp aanbieders aan te spreken, bemiddeling en overleg te initiëren en de 
hulpverlening mee op te volgen. 

1.5.6   Crisisjeugdhulpverlening 

De belangrijkste doelstelling van crisisjeugdhulpverlening is het bieden van 
hulp aan mensen in crisis waarbij de eerste acute nood wordt gelenigd. In deze 
context wordt ervoor gekozen om dat zo veel mogelijk ambulant en mobiel te 
doen. De crisishulp wil immers het cliëntsysteem versterken door het in de 
crisis te ontmoeten en van daaruit verder te helpen, ervoor te zorgen dat gezin-
nen weer verder kunnen. Het eerste doel is dan ook om op de stressfactoren 
in te werken en de kwaliteit van het gezinsleven te verhogen of het opnieuw 

14. Artikelen 30, 31, 32.
15. Zoals opgenomen in het decreet van 7 mei 2004 betreff ende de rechtspositie van de 

minderjarige in de Integrale Jeugdhulp, in het ontwerp van decreet Integrale Jeugdhulp.
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mogelijk te maken. Uiteraard kan er ook residentiële hulp worden geboden, 
maar nooit los van het ambulante aanbod. 

1.5.6.1  Organisatie van de crisisjeugdhulpverlening

Sinds 2005 zijn er in alle regio’s Integrale Jeugdhulp crisisnetwerken actief die 
deeltjes van het crisisjeugdhulpaanbod hebben samengebracht in hulppro-
gramma’s. Netwerk mag heel breed geïnterpreteerd worden omdat alle dien-
sten die expertise hebben in het omgaan met jongeren en hun ouders in crisis 
eraan deel kunnen nemen. Dat zijn niet alleen diensten die behoren tot het 
toepassingsgebied van Integrale Jeugdhulp, maar het kunnen ook andere dien-
sten zijn, zoals: OCMW, kinderpsychiatrische hulpverlening, en andere.

Elk hulpprogramma bestaat uit vier (noodzakelijke) onderdelen: een cen-
traal permanent meldpunt, crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang. 
Samen staan ze in voor de garantie dat er in nood of crisis altijd hulp kan ge-
boden worden. 

1.5.6.2  Wie kan aanmelden en waarom?

Tot en met 2013 konden alleen maar hulp- en dienstverleners namens hun cli-
enten aanmelden. Vanaf 1 maart 2014 kunnen ook personen in crisis en jeugd-
rechters rechtstreeks aanmelden. Deze uitbreiding mag begrepen worden als 
een bijstelling van de subsidiaire inzetbaarheid van jeugdhulp. Wanneer jon-
geren en/of hun ouders zich in een acuut beleefde noodsituatie bevinden en 
niet in de mogelijkheid zijn om hulp te vragen aan iemand die hen onmid-
dellijk en op een aangepaste manier kan helpen, hoeven ze niet eerst toch een 
hulp- of dienstverlener zoals een geneesheer van wacht of een politieagent aan 
te spreken vooraleer een beroep te kunnen doen op het hulpaanbod van het 
crisishulpprogramma. In dat geval kunnen ze rechtstreeks het meldpunt con-
tacteren. 

Uit een steekproefsgewijze16 bevraging van de aanmeldingsproblematieken 
weten we dat er drie grote thema’s zijn: (1) problematieken die uit hoofde van 
de minderjarige geformuleerd worden, zoals emotionele of gedragsproblemen, 
psychiatrische ziektebeelden of middelengebruik en verslaving, handicap of 
ontwikkelingsstoornissen, wegloopgedrag; (2) problematieken die te maken 
hebben met het gezin en de opvoeding als dusdanig, zoals het overschrijden 
van de draagkracht van de ouders, intrafamiliaal geweld, aanhoudende of esca-
lerende confl icten binnen het gezin, het ontbreken of wegvallen van het sociaal 

16. Praktijkrapport crisisjeugdhulp 2010-2012, p. 24.
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netwerk, huisvestingsproblematiek; (3) problematieken die met de hulpverle-
ning zelf te maken hebben, zoals gebrek aan gepast aanbod en wachtlijstpro-
blematiek. Daarnaast zijn er nog diverse andere problematieken die maar voor 
ongeveer 4% van de totale aanmeldingsproblematieken tellen.

1.5.6.3  Welke hulp wordt in de hulpprogramma’s crisis geboden?

De  meldpunten staan in voor een eerste, vaak telefonische, bevraging van de 
aangemelde crisis. Ze zijn dan ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 telefonisch 
bereikbaar.17 Altijd pogen ze via consult of het inzetten van mobiele of ambu-
lante crisisinterventie bij het eerste contact de crisissituatie te benutten om een 
veranderingsproces bij de cliënt (en de betrokken hulpverleners) op gang te 
brengen. 

De meldpunten maken sinds eind 2013 gebruik van een protocol vraagver-
heldering ‘Kompas’18 ontwikkeld door de universiteit Antwerpen. Onder meer 
uit het evaluatieonderzoek naar de crisisjeugdhulp (Piessens, Hillaert & Bradt, 
2013) en uit het rapport van de zorginspectie is gebleken dat de meldpunten 
geen eenduidige omgang met de hulpvragen garanderen waardoor een pro-
bleem van rechtsongelijkheid voor de burger ontstaat. Vanuit die vaststelling 
werd ingezet op het ontwikkelen van een protocol vraagverheldering ‘Kompas’ 
teneinde via een objectieve beoordelingsprocedure van de crisismeldingen een 
meer sociaal rechtvaardige toegang tot de crisisjeugdhulp te garanderen.

1.5.7   Participatie van de cliënt

De participatie van de cliënt aan de hulpverlening is een belangrijk (ethisch) 
thema (zie hoofdstuk 9). Vanuit historisch perspectief gezien hebben alle be-
trokken professionelen en beleidsmakers de opdracht om de jeugdhulp nog 
participatiever te organiseren. Immers, cliënten zijn uitgerekend in de hulp-
verlening de vragende maar tevens zwakste partij. Het risico op ongelijke 
behandeling van cliënten maar ook op ongelijkwaardigheid van cliënten en 
hulpverleners is bestaande en kan alleen worden verkleind door ervoor te zor-
gen dat cliënten maximaal kunnen participeren aan de (organisatie van de) 
hulpverlening. Deze participatie veronderstelt een actieve deelname van cliën-
ten aan de hulpverlening op drie niveaus, het microniveau, dat is de concrete 
hulpverlening zelf, het mesoniveau of de organisatie van de hulpverlening in 

17. De telefoonnummers van deze diensten zijn terug te vinden op de website van Inte-
grale Jeugdhulp: www.jeugdhulp.be. 

18. In opdracht van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
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de voorziening en het macroniveau of het beleidsniveau. Operationeel kan dit 
worden vertaald in de slogan: ‘mee weten, mee denken, mee beslissen, mee 
uitvoeren en mee evalueren’ (Carrette, 2004). Dat komt in essentie neer op 
het overleggen van elk initiatief in de jeugdhulpverlening met cliënten en cli-
entvertegenwoordigers van a tot z, van opzet tot evaluatie en terugkoppeling. 
Maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De verwachtingen van ouders en kinderen bijvoorbeeld ten aanzien van 
de hulpverlening kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen. Kinderen beleven 
een crisis in het gezin anders dan hun ouders. “Jongeren spreken veel meer over 
een plotse gebeurtenis, zonder de hele voorgeschiedenis mee te vertellen. Ze ver-
tellen over een ‘bom die barst’, over ‘een plots gevecht’, over ‘even weg te willen’, 
‘het niet meer te zien zitten’” (Piessens, Hillaert & Bradt, 2013, p. 232). Waar 
hun ouders het dan vaker hebben over een lang aanslepende problematiek, 
waarvoor ze op verschillende manieren naar een oplossing zochten. “Ouders 
geven vaak aan problemen te ondervinden in de opvoeding van de kinderen, 
terwijl voor jongeren eerder een bepaald gedrag geproblematiseerd wordt: weg-
lopen, niet naar school willen gaan, niet op tijd willen gaan slapen, te veel willen 
uitgaan, … Soms geven jongeren ook aan dat ze moeite hebben met de situatie 
in het gezin.” (Piessens, Hillaert & Bradt, 2013, p. 232). Wat door ouders als 
rust en een veilige haven wordt beschreven kan voor kinderen als een straf 
ervaren worden of omgekeerd. Deze vaststelling houdt een duidelijk pleidooi 
in om de verwachtingen van beiden te onderscheiden en voldoende aandacht 
te besteden aan die van kinderen omdat kinderen nog steeds als ondergeschikt 
aan (hun) ouders beschouwd worden.

Maar op heel wat punten lopen ze ook gelijk. We kunnen ze onder een 
aantal sleutelbegrippen bundelen die de basis vormen van een goede participa-
tieve houding van de hulpverlener. Op het microniveau kan een participatieve 
basishouding van de hulpverlener worden beschouwd als een belangrijke stra-
tegische doelstelling. Bovendien sluiten ze nauw aan bij de principes van de 
vermaatschappelijking van de jeugdhulp: respect betonen voor en versterken 
van de eigen krachten van de cliënt en aan de cliënt zo veel mogelijk zelf de 
regie over de hulpverlening laten. 

Om te beginnen is er de steeds terugkomende vraag naar een open, oprech-
te en menselijke communicatie met de cliënt. De bereidheid om te luisteren en 
problemen bespreekbaar te maken staat daarin centraal. Met en niet over de 
cliënt praten! Maar dat veronderstelt ook het gebruik van een heldere en ver-
staanbare taal. Leemtes in communicatie in welk stadium van de hulpverlening 
ook zijn nefast voor de kwaliteit van de relatie. Het is een open deur intrappen, 
maar het is tegelijk vreemd dat het zo vaak wordt herhaald in onderzoeken. 
“Goede begrijpelijke informatie is hoe dan ook een kwaliteitscriterium voor goede 
hulpverlening.” (Piessens, Hillaert & Bradt, 2013, p. 240).
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Ten tweede is er de vraag om respect te betonen voor de gekwetste kant 
van de cliënt. Het feit dat cliënten al heel wat hebben meegemaakt mag geen 
reden zijn om op hen neer te kijken. Die negatieve ervaringen zorgen er vaak 
voor dat ze zich ‘gereserveerd’ opstellen en met wantrouwen naar de buitenwe-
reld, een andere wereld dan hun wereld, kijken. Een houding van oordelend, 
problematiserend noch kwetsend omgaan met cliënten is dan ook cruciaal. 
Respect voor de cliënt staat in dit verband voor het geloof in de reële mogelijk-
heden van die cliënt. Ook benadrukken ze de onderlinge loyaliteit van de ge-
zinsleden. Ouders vinden het dan ook helemaal niet kunnen dat hun kinderen 
voortdurend worden ‘afgebroken’ of in een negatief daglicht worden gesteld. 
De gezinsgerichte benadering is dan ook heel belangrijk. 

Als we nu vanuit het cliëntperspectief min of meer systematisch en niet in 
algemene termen willen antwoorden op de vraag wat de kenmerken van een 
goede hulpverlener zijn, dan kunnen we het ‘profi el van de ideale hulpverle-
ner’19 citeren zoals het in West-Vlaanderen werd ontwikkeld. De belangrijk-
ste kenmerken zijn: oprechtheid, inlevingsvermogen, bereid zijn om tot ge-
lijkwaardige dialoog over te gaan, accepteren van de cliënt in zijn eigenheid, 
onvoorwaardelijk achter de cliënt staan, in staat zijn om de krachten en moge-
lijkheden van de cliënt in kaart te brengen, een duidelijk engagement vertonen 
ten aanzien van de cliënt, discreet en betrouwbaar zijn en respect hebben voor 
het tempo van de cliënt.

Veel van deze kenmerken komen terug in de literatuur. “Serieus nemen van 
de cliënten, het geven van tijd en aandacht en niet veroordelen waardoor cliënten 
zich weer mens noemen.” (Colijn & Schamhart, 2012, p. 40). Meestal met een 
toevoeging over de temporele dimensie van hulpverlening. Het geduldig naast 
de cliënt staan en samen kleine stappen zetten en de ondersteunende relatie 
langzaam opbouwen sluiten daar direct op aan.

Participatie op macroniveau wordt steeds meer gezien als vertegenwoor-
diging van cliënten in de beleidsstructuren van (Integrale) Jeugdhulp. Zoals 
reeds heel sterk ontwikkeld in de sector Personen met een Handicap is het 
belangrijk dat cliëntvertegenwoordigers kunnen deelnemen aan de besluitvor-
ming die betrekking heeft  op de jeugdhulpverlening. Dat wordt hernomen in 
het hoofdstuk over de beleidsafstemming. Wat het mesoniveau betreft , hebben 
we vooral te maken met specifi eke vormen van participatie in de voorzienin-
gen zelf. Het kan gaan over vertegenwoordiging in de raden van bestuur en het 
oprichten van gebruikersraden. 

19. De basishouding van de hulpverlener; van visie tot aanpak (2008). Integrale Jeugdhulp 
regio West-Vlaanderen, www.vlaanderen.be/jeugdhulp. 
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1.6  Voorwaarden tot realisatie van Integrale Jeugdhulp

Bovenstaande zorginhoudelijke en organisatorische principes en wijzigingen 
kunnen slechts gerealiseerd worden mits enkele randvoorwaarden vervuld 
worden. We bespreken er hieronder drie: uitbreiden van het rechtstreeks toe-
gankelijke hulpaanbod, verantwoorde uitwisseling en beheer van cliëntgege-
vens en beleidsafstemming.

1.6.1  Uitbreiding van het rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod

Het is geen geheim dat de meeste fi nanciële middelen op de begroting van wel-
zijn ingezet worden voor de meest ingrijpende, zeg maar de niet-rechtstreeks 
toegankelijke vooral residentiële hulpverlening. Twee agentschappen zijn 
daarin koplopers: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
en het Agentschap Jongerenwelzijn. Anderzijds zal de aandachtige lezer begre-
pen hebben dat de realisatie van doelstellingen als ‘vermaatschappelijking’ en 
het ‘verbeteren van de toegang tot de jeugdhulp’ de inzet van meer rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp veronderstelt. Dat zal onder meer gebeuren door ver-
schuivingen van het niet-rechtstreeks en rechtstreeks toegankelijke aanbod en 
door extra investeringen. 

1.6.2   Uitwisseling van cliëntgegevens

Hulpverlening vragen gaat gepaard met de uitwisseling van veel en soms ge-
voelige cliëntgegevens. Bovendien gebeurt dat, ook maar zeker niet alleen on-
der impuls van het decreet Integrale Jeugdhulp (2013), via elektronische weg. 
Teneinde de privacy van de cliënt te blijven garanderen moet die uitwisseling 
dan ook conform strenge privacyregels gebeuren. Daarvoor wordt onder meer 
het eHealth platform gebruikt. 

Daarnaast maakt het decreet Integrale Jeugdhulp ook mogelijk dat de ge-
mandateerde voorzieningen cliëntinformatie aangereikt krijgen van hulpaan-
bieders zonder toestemming of zelfs medeweten van die cliënten. Uiteraard 
kan dat enkel in uitzonderlijke omstandigheden en gedurende een korte en 
specifi eke periode. Tegelijk worden ook de fi guren van het gedeeld en het ge-
zamenlijk beroepsgeheim gedecreteerd. 

1.6.3   Beleidsafstemming

Teneinde zowel op Vlaams als op regionaal niveau afstemming tussen de ver-
schillende sectorale partners te realiseren werd er de laatste jaren aanzienlijk 



Integrale Jeugdhulp als ‘evenement’ | 45

geïnvesteerd in netwerking. Die netwerking werd ook geformaliseerd door 
verplichte deelname aan stuurgroepen. Op zich was dat voor velen geen evi-
dente opdracht omdat ze ongelijk dienden te investeren en bovendien ook een 
ongelijke return genoten. Niettegenstaande de cliënt de verbindende en over-
stijgende begunstigde is, moet er ook return zijn voor wie bereid is tot een 
netwerk van hulpaanbieders toe te treden. Zeker als in zo’n netwerking afspra-
ken tot samenwerking gemaakt worden die de eigen opdracht strikt gezien 
overstijgen. Naast een voluntaristische investering moet netwerkvorming ook 
een direct zichtbare en bruikbare return opleveren wil het dynamisch blijven. 
Ruimte en middelen voor initiatief is een voorbeeld van zo’n return on in-
vestment. Wanneer je samen met anderen nieuwe vormen van hulpverlening 
mogelijk wilt maken, moet je er minstens ook zelf vormgevend en sturend 
kunnen aan deelnemen en niet alleen veroordeeld zijn tot de strikte uitvoering 
van uitgestippelde opdrachten, taken en regels.

Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp voorziet dat ook. De overheid trekt 
zich als voorzitter uit het intersectoraal regionaal overleg terug met de bedoe-
ling om de leden zo veel mogelijk zelf hun agenda en procesverloop te laten 
bepalen. Naast de noodzakelijke procesondersteuning van dat overleg zal het 
ook fi nanciële middelen ter beschikking krijgen om initiatieven te nemen. De 
overheid legt de vorm van de netwerking niet meer op. Ze verwacht wel dat 
het regionaal overleg direct bijdraagt tot de realisatie van de hoger besproken 
(zorg inhoudelijke) strategieën. Interessant is dat het regionaal overleg open-
gesteld wordt voor overleg tussen alle sectoren en actoren, zowel binnen als 
buiten het toepassingsgebied. Daarbij kunnen ook de vertegenwoordigers van 
de cliënten en bijzondere doelgroepen in de hulpverlening worden gerekend.

Dat geldt overigens ook voor het overleg op Vlaams niveau, waartoe fede-
rale ambtenaren zullen kunnen toetreden. Daarmee wordt de kaart getrokken 
van gemeenschappelijke besluitvorming in functie van de kwalitatieve verbe-
tering van de jeugdhulpverlening. Een besluitvorming die overigens ook dia-
lectisch zal moeten verlopen tussen het Vlaamse en het regionale niveau. Want 
wanneer de ervaringen op het terrein niet kunnen ingebracht worden op het 
Vlaamse niveau, zou er wel eens een te grote afstand en dientengevolge ver-
vreemding kunnen optreden tussen beleid en praktijk. Maar ook omgekeerd 
moet de Vlaamse besluitvorming tot op het terrein haar weg vinden wil het 
een verschil kunnen maken.

1.7  Uitgeleide

Terug naar de uitgangsvraag: is Integrale Jeugdhulp wel het ‘evenement’ dat het 
beweert te zijn? Dat zal de toekomst uitwijzen, want wat is de defi nitie van eve-
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nement ook weer? ‘Een gebeuren dat binnen een specifi eke historische situatie 
mogelijkheden buiten die situatie biedt.’ Die mogelijkheden moeten niet alleen 
ontdekt, ze moeten ook benut worden. Het mooie woord ‘mogelijk’20 verwijst 
immers naar ‘mogen’ in de betekenis van ‘middel’ en ‘kunnen’. Integrale Jeugd-
hulp heeft  het vermogen, het is een middel tot, het biedt ruimte en vrijheid om 
te veranderen in de richting van een meer eff ectieve, participatieve en vraag-
gerichte hulpverlening. Misschien zullen die ruimte en vrijheid benut worden. 
Integrale Jeugdhulp ‘kan, mag geschieden’, het kan gebeuren en geschiedenis 
worden als het aanzet tot de verandering die het uitlokt, opzet, decreteert, fi -
nanciert en organiseert. Ook en niet in het minst indien het door alle betrok-
kenen als een evenement benut wordt voorbij de hype die het ooit geweest is.
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De organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen is complex. In het doolhof 
van diensten en voorzieningen vinden zowel ouders als professionelen vaak hun 
weg niet. Bovendien is het veld voortdurend in beweging en volgen nieuwe ontwik-
kelingen elkaar in snel tempo op.

In dit handboek brengen de auteurs de actuele organisatie van de jeugdhulpver-
lening in Vlaanderen in kaart. Ze beschrijven op een systematische en bevattelijke 
manier de verschillende sectoren: de preventieve gezinsondersteuning, de Centra 
voor Leerlingenbegeleiding, het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, 
de gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en het onderwijs aan 
kinderen met specifi eke noden. Ook gaan ze in op belangrijke sectoroverschrijdende 
actuele thema’s, zoals integrale jeugdhulp, interculturele hulpverlening, het jeugd-
recht en  cliëntparticipatie.

Handboek jeugdhulpverlening wil allen die beroepshalve met de jeugdhulpverlening 
in contact komen of erin werkzaam zijn – orthopedagogen, psychologen, maat-
schappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, paramedici, leerkrachten, opvoeders 
en contextbegeleiders – wegwijs maken in het doolhof van de hulpverlening. 
Het is ook een standaardwerk voor universitaire o pleidingen en hogescholen in 
Vlaanderen.
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