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1. INLEIDING  
Een eerste invalshoek 
Als we denken aan jeugdbescherming, dan komen we terecht in situaties waarin we gaan/willen 
tussenkomen. Met andere woorden, situaties waar iets meer aan de hand is. 
Er zijn drie interventiegronden waarbij onze tussenkomst verantwoord is, nl:  

1. Een tussenkomst op vraag van de kinderen en/of de ouders 
! Bijvoorbeeld: een kind dat gepest wordt op school en in gesprek gaat met de CLB 
medewerker. 

2. Een tussenkomst op basis van een verontrustende opvoedingssituatie 

3. Een tussenkomst wanneer de norm is overtreden: een jongere overtreedt de norm en wij 
moeten er maatschappelijk gaan tussenkomen. Men komt hier terecht in de juridische kant 
van de jeugdhulp.  

Een tweede invalshoek 
De interventies zitten georganiseerd in specifieke arrangementen zoals; het stelsel van integrale 
jeugdhulp en het stelsel van jeugdbescherming. 
Een interventie kan vrijwillig of gedwongen zijn. Met andere woorden, buitengerechtelijk of 
gerechtelijk. 
! Spanningsveld: op papier kan een interventie vrijwillig zijn maar tegelijkertijd toch voor de jongere 
in kwestie aanvoelen als gedwongen. 

Deze tussenkomsten zijn gemandateerd en/of gefinancierd door de overheid. Dit betekent dat 
interventies niet zomaar gebeuren. Dit betekent dat opvoeding en ontwikkeling van kinderen niet 
worden gezien als private zaken maar als publieke aangelegenheden. 
Wat is het idee van interventies? Het opvoeden tot goed burgerschap van kinderen en ouders. 
! Een normatief idee maar wie bepaalt de norm? 

1.1. DE NOTIE “INTERVENTIE” VERSUS DE NOTIE “OPLOSSING” 
De notie “interventie” ↔ de notie “oplossing”.  
! Het zou gemakkelijk zijn moesten we de oplossing hebben maar dit is niet het geval! 

1.1.1. De notie “oplossing” 
Waar verwijst de notie “oplossing” naar?  

- De juiste diagnose 

- Waarna het juiste antwoord gegeven wordt 

- Via de juiste methode 

- Met het juiste resultaat 

- Non – communicatieve pedagogiek: de probleemdefinitie ligt buiten de dragers van het 
probleem. Met andere woorden, de persoon waarover het gaat, moet niet gehoord worden 
want het probleem ligt extern. 

De oplossingslogica zitten ingebed in een modernistisch vooruitgangsdenken. We ontwikkelen 
steeds betere diagnostiek, we ontwikkelen steeds betere methodieken (bv evidence based), waarbij 
we ook steeds meer de kinderen en ouders zelf betrekken. Er wordt empowerend gewerkt (bv 
vraaggestuurd werken, krachtgericht werken…) 

DE oplossing = een essentialistisch concept. Dit gaat over de illusie dat we de waarheid en de 
juiste oplossing kennen maar ook weten wat goed is voor de ander. 
! Gaat gepaard met het normatief idee. 
Dergelijke concepten zijn problematisch omdat er zo machtsprocessen ontstaan die gepaard gaan 
in het definiëren van die waarheid en de wenselijkheid. 
(!) Opvoedingssituaties zijn grijze situaties die geconstrueerd worden. 

Het idee van definiëren verwijst naar een constructionistische benadering waarbij interventie gezien 
wordt als een constructionistische notie. “Wat wij denken en doen is een constructie!” Dit houdt dan 
geen relativisme in (elke definitie is juist) maar het houdt wel de reflectie over de opvattingen die we 
hanteren in het tussenkomen in situaties die wel als problematisch benoemen. 
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1.1.2. De notie “interventie” 
De notie verwijst naar: 

- Wijze waarop we de problemen benoemen 

- Opvattingen over wat een goede tussenkomst is 

- Opvatting over wat een wenselijke tussenkomst is 

- Opvatting over wat delinquentie is 

- Opvatting over wat goede opvoeding is 

… constructies zijn niet neutraal maar zijn: 

1. Tijdsgebonden  
! Bijvoorbeeld: vroeger was spijbelen een MOF, nu niet meer. 

2. Contextgebonden  
! Bijvoorbeeld: druggebruik in een rijk gezin wordt op een andere wijze geproblematiseerd 
dan in vergelijking met een arm gezin. 

3. Perspectiefgebonden 
! Bijvoorbeeld: een sociale werker zal mogelijks naar andere aspecten kijken in een 
situatie dan een criminoloog, psycholoog. 

Voorbeeld – de notie VOS:  
Een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn 
psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, 
intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.  
De overgang is gemaakt van een POS naar een VOS, waarbij zo de invalshoek wordt verruimt dus 
ook de interventiegrond. 

1.1.3. Diversiteit van situaties 
De notie kan op verschillende manieren worden ingevuld.  
Een diversiteit van situaties die ‘homogeen’ gemaakt worden door:  

- Een gedragswetenschappelijke omschrijving  

- Een institutionele omschrijving  

⇨ De impact van deze twee zorgden voor de professionalisering van de jeugdhulp. 

1.1.3.1. Een gedragswetenschappelijke omschrijving 
VOS is de vergelijking van een feitelijke situatie met een gedragswetenschappelijke normsituatie. 
Het is ook de maat van afstand ten aanzien van de optimale ontwikkelingsomgeving. Met andere 
woorden, hoe groter de afstand, hoe groter het probleem! 
! Hierover een vraag naar de norm die gedragswetenschappelijk vooropgesteld wordt. 
Wat zijn enkele criteria voor de optimale ontwikkelingsomgeving (Bartels&Heiner)? 

Wat zijn enkele kritieken als we deze lijst bekijken?  

- Een culturele bias kan een mogelijks probleem zijn  

- Wat is nu de invulling van die terminologie? In het kader van superdiversiteit is er daar geen 
waarheid! 

- Wat is de nu de invulling van respect? Iedereen vult dit ander in. Het is niet allemaal helder. 

- De interpretatie kan verschillend zijn. 

- Dit kan nooit bij iedereen nageleefd worden. 

Adequate verzorging Veilige fysieke omgeving

Interesse Continuïteit en stabiliteit in levensomstandigheden, relaties

Respect; het serieus nemen van de wensen en behoeften Educatie; de mogelijkheid om talenten te ontplooien

Emotionele veiligheid; structuur, stabiliteit, overzicht Omgang met leeftijdsgenoten in gevarieerde situaties
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De constructie van wat als een ‘goede gezinssituatie’ wordt niet los gezien van enkele 
maatschappelijke tendensen.  

1. De oversentimentalisering van het kind: kinderen mogen ook risico’s nemen, we moeten 
hen terug uit de cocon trekken. Kinderen moeten kind kunnen zijn! 
=> Gevolg? Vermindering engagement ten aanzien van moeilijke situaties omdat men 
vreest de norm te overschrijden….  

o Bange ouders – culture of fear: als ouder/maatschappij zijn we de hele tijd bang 
omdat we altijd de controle willen hebben. 

o Kinderen van de duivel: probleemjongeren als “kinderen van de morele 
herbewapening” waar de samenleving zich tegen moet verzetten. 

2. Geloof in opvoeding: de problemen worden gesitueerd in de opvoeding alsook de 
oplossingen. Met andere woorden, de problemen ontstaan zogezegd in het gezin dus 
moeten ze daar ook opgelost worden. 

De notie ‘interventie’ is een kritische benadering van de jeugdbescherming en de jeugdhulp. Dit 
betekent dat we de evidenties die in het tussenkomen aanwezig zijn ook in vraag moeten stellen 
(=deconstrueren). 
Er is een belang van:  

- Een maatschappelijk perspectief: de problemen worden gedefinieerd in relatie tussen het 
individu en de samenleving. 

- Een historisch perspectief: de (dis)continuïteit in plaats va vooruitgang. 

1.1.3.2. Een institutionele omschrijving 
Er is een onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘verontrustende’ opvoedingssituatie en die wordt ook 
gemaakt door de inzet van een bepaald soort hulpverlening.  
De maatschappij maakt een onderscheid tussen enerzijds gezinnen die in staat zijn om de 
problematische situatie zelf op te lossen of hiervoor adequate hulp te zoeken en anderzijds 
gezinnen die dit niet kunnen. 
! Het zijn vaak de externe maatstaven die dit gaan beoordelen of een gezin dit al dan niet zelf kan. 
Als men inschat dat een gezin het zelf niet kan oplossen, worden ze vaak doorverwezen naar een 
gemandateerde voorziening. 
Dit is te vergelijken met een ‘klassenjustitie’: heb je een > netwerk dan ga je ten aanzien van iemand 
met een < netwerk, meer kans hebben om vrijgesproken te worden. Dit komt doordat het apparaat 
op maat is gemaakt van een bepaalde groep die goed weet om te gaan met dit institutie. 

De vaststelling is dat mensen in verschillende sectoren niet noodzakelijk andere problemen hebben 
maar andere trajecten afleggen, andere strategieën ontwikkelen en uitgefilterd worden door de zorg 
naar de private sector, en omgekeerd. 
Alsook de vaststelling dat de cliënten een actieve actor zijn, bijvoorbeeld door hun probleem te 
vertalen naar een VOS om binnen te geraken. 

Hoe moeten we hier mee omgaan? 
Hulpverleners stellen zich emancipatorisch of empowerend op om te werken met kinderen en 
gezinnen. Dit betekent dat zij ook kritisch moeten kijken naar de eigen uitgangspunten en de context 
waarin de zorg wordt verleend. 
! Van ‘oplossing’ naar denken over ‘interventies’. 

1.2. CENTRALE VRAAGSTELLING? 
“Vanuit welke maatschappelijke en professionele logica wordt (historisch en actueel), ingegrepen op 
de situatie van ouders en kinderen? Wat betekent dit voor hen?” 

De rode draden zijn: 

- Het pedagogisch paradox 
o De vanzelfsprekendheid van opvoeding als oorzaak en ook het middel tot oplossing 

van sociale problemen. 
o Donzelot met het gezin als ‘koningin en gevangene’. Met andere woorden, de plaats 

waar die heilig is maar tegelijkertijd de plaats is waar men op gaat ingrijpen. 

- Van interventierecht naar recht op hulp (en terug?) 
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2. INLEIDING (TEKST NOG INTEGREREN) 

2.1. SITUERING 
In ’98 ontstaat er een beleidsmatige crisis in Vlaanderen omtrent de jeugdzorg. 
Er werden enkele signalen opgepikt in het beleid vroeger:  

- De verkokering van de jeugdzorg: de verschillende sectoren specialiseren zich elk in één 
gebied, waardoor er verschillende “kokers” ontstonden. Deze “kokers” stonden los van 
elkaar en gingen dus elk een bepaald aanbod aanbieden. Met andere woorden, er was 
geen intersectorale werking. 

- De jeugdzorg is een ondoorzichtig kluwen: het was heel moeilijk om de hulpverlening te 
begrijpen. 

- Restgroepen: de jeugdhulpverlening kent veel uitval. Dit betekent dat de jeugdhulp de 
kinderen/jongeren met de meeste nood aan hulp niet bereikten. 

- Aanbodgestuurde hulp: aanbodgerichte hulp versus vraaggestuurde hulp. 
Deze signalen zijn de aanleiding geweest om het proces van de integrale jeugdhulp vorm te geven. 
De signalen van toen kunnen nu een hulpmiddel zijn om te kijken hoe de integrale jeugdhulp steeds 
kan verbeteren. 

Wat was het doel van de verandering van de integrale jeugdhulp? 
1. De jeugdhulp moet vraaggestuurd te werk gaan. 

2. Het aanbod moet afgestemd zijn op elkaar en dat kan men bereiken 
door middel van samenwerking. 

3. Men moet samenwerken over sectoren heen.  

Van versnipperende sectoren…naar samenwerkende netwerken. 

- Versnipperende sectoren (vroeger): het AWW, CGG, CLB, CIG en 
K&G waren vrij toegankelijk (=RTJ) maar de BJB en het VAPH waren 
minder toegankelijk (=NRTJ). 

- Samenwerkende netwerken (nu): de slagbomen en de verschillende lijnen zijn 
weg. Er ontstaan lokale netwerken waarbij de verschillende voorzieningen hun 
aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 
De toegangspoort als een duidelijke aanspreekpunt voor de NRTJ. 

2.2. HET ‘TRECHTER’ MODEL  
(Trechter model nog tekenen) 

Tussen het RTH en het NRTH staat een sluis maar je vindt er ongeveer dezelfde hulpverlening 
terug. Dit betekent dat bepaalde sectoren een rol spelen in alle elementen van de trechter. 
! Bijvoorbeeld: het centrum voor gezinsbegeleiding kan een aanbod voorzien in RTH, maar kunnen 
ook een module hebben in de NRTH. 

Het doel van dit nieuw model was het ontwikkelen van een taal binnen de integrale jeugdhulp. 
Men wilde loskomen van het sectoraal gebeuren waardoor men een jargon ontwikkelde dat het 
mogelijk maakte zodat de verschillende ‘kokers’ nu met elkaar konden communiceren 
(=intersectoraal samenwerken). 
! Enkele voorbeelden: 

- De typemodules: een algemene formulering van een bepaald hulpaanbod dat los staat van 
een voorziening. Bijvoorbeeld; contextbegeleiding wordt omschreven als..  

o Een indicatiestelling: wat soort hulp is er vereist? Wat hebben we nodig? 

- De modules: een concretisering van een typemodule. Bijvoorbeeld; thuisbegeleiding kan 
verschillende vormen aannemen afhankelijk van de doelgroep.  

o De jeugdhulpregie: waar kunnen we vinden wat we nodig hebben?  
! het ‘winkelen’ om de nodige pakketten te vinden. 
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2.3. DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWE JEUGDHULP? 

2.3.1. Vermaatschappelijking van de jeugdhulp  
Er wordt gewerkt vanuit een lineair trechteridee beginnend bij het netwerk, de familie, de 
maatschappij… 
Dit zorgt voor nieuwe methodieken, zoals de Nieuwe autoriteit, Familie Netwerk Beraad… 

Bij aanmelding bij de toegangspoort of gemandateerde voorzieningen ook hierop focussen. Met 
andere woorden, men gaat een verslag opstellen rond krachtgericht werken en dat stimuleert het 
positief mensbeeld over wat de mogelijkheden zijn. 

Enkele kritieken op vermaatschappelijking? 
Vermaatschappelijking heeft een grijze zone…het is niet goed maar ook niet slecht. 

- Wat als je weinig of geen netwerk hebt? 

- Vermaatschappelijking kan een pervert effect opleveren want dit betekent dat we de 
verantwoordelijkheid terugleggen bij het individu zelf. Met andere woorden, als ze het zelf 
kunnen oplossen waarom zouden we dan in hen investeren? 

In het systeem zien we dat er drempels ingebouwd worden om te gaan controleren of er voordien 
daadwerkelijk krachtgericht te werk is gegaan. Dit gebeurt bij de aanmelding bij de toegangspoort, 
gemandateerde voorzieningen. Hier wordt gevraagd of alles gebeurt is om het netwerk voldoende 
krachtgericht te laten werken. Is het netwerk voldoende betrokken in de antwoorden op de 
hulpvraag? 
Dit bevragen doet men vanuit de logica om de verantwoordelijkheid te leggen bij de brede instap 
dus men zal toetsten of er in het begin van de trechter voldoende is gebeurd. 

2.3.2. Hulpcontinuïteit waarborgen  

2.3.3. Voorzien in crisishulp 
Snelle inzetbare hulp ! 24 op 24, 7 op 7 
Dit kan verschillende vormen aannemen:  

- Crisisinterventie: men krijgt een x aantal dagen contexthulp. Er wordt thuis ingegrepen. 

- Crisisbegeleiding: de ambulante hulp maar kan max een maand. 

- Crisisopvang: de residentiële hulp en duurt 7 dagen met max een verlenging van 7 dagen. 
In die +- 14 dagen gaat men kijken wat er kan volgen op die interventie. Ofwel is de crisis 
bedaart en kan men terug via ondersteuning terug thuis geplaatst worden, ofwel is er 
vervolghulp nodig. 
Om dit te verwezenlijken hebben partnerorganisaties specifieke plaatsen die ze toewijzen 
aan de crisisnetwerken.  

Het is belangrijk om deze drie vormen op elkaar te laten volgen. 

Multifunctionele centra Er is een verschillend aanbod van residentiële en ambulante hulp 
dat flexibel kan worden ingezet.

Cliëntoverleg Dit heeft als doel om de jongeren, het gezin en de betrokken 
hulpverleners af te stemmen op elkaar. Dit wordt georganiseerd 
door de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT).

Case management Het observeren en interveniëren bij de gemandateerde voorziening. 
Iemand gaat de hulpverlening van bovenaf aanschouwen en 
opvolgen. Met andere woorden, een professionele 
vertrouwenspersoon.
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2.3.4. Maximale participatie minderjarige en gezin 
Dit kan op drie niveaus: 

1. Op casusniveau – inspraak van de cliënten op wat men hen gebeurt.  
Het doel is om het kind en/of de jongere zoveel mogelijk te betrekken me wat er met hen 
gebeurt vanuit de vaststelling dat velen onder hen dat niet weten. 

2. Op voorzieningsniveau – impact cliënten  
In hoeverre hebben de kinderen en/of jongeren impact op de manier waarop de 
hulpverlening binnen de voorzieningen vorm krijgt 
! Voor heel wat hulpverleningen is dit een uitdaging! Er ontstaan in de schoot van de 
integrale jeugdhulp specifieke organisaties die zich daarop gaan focussen en kijken hoe de 
participatie vergroot kan worden.. (Bv vzw Cachet) 

3. Beleidsniveau – impact op beleidsbeslissingen 
Vzw Cachet probeert dit ook te doen. Men probeert via getuigenissen van jongeren signalen 
te geven maar dit blijft een grote uitdaging. 

2.3.5. Tijdige toegang tot hulp  
De 7B’s waar de jeugdhulp aan moet voldoen:  

De brede instap: verschillende sectoren moeten hun toegang zo breed mogelijk maken, zoveel 
mogelijk naar de leefwereld van de jongeren zelf. De nadruk ligt voornamelijk op de brede instap 
waarbij men de eerstelijnshulp wilt versterken. 
! De vraag die we meenemen? Hoe breed en hoe toegankelijk is de brede instap? Wat is de 
eerstelijnshulp? Is die voldoende in aansluiting met de kinderen/jongeren die noden hebben? Als we 
de eerstelijnszorg gaan versterken waarbij die te geïnstitutionaliseerd is en te veel drempels bevat…
versterken we dan niet het verkeerde? 

2.3.6. Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting 
Verontrusting: “de ontwikkelingskansen van de minderjarige wordt bedreigt (de provisie-, protectie- 
of participatierechten van de minderjarige wordt geschonden) en/of (psychische, fysieke of 
seksuele) integriteit van de minderjarige of van één/meer gezinsleden aangetast worden.” 

Als vertrekpunt is er de gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de zorg verdeeld wordt over de 
sectoren heen. Vanuit de opgevangen signalen gaan we eerst praten. MAAR is de verontrusting te 
groot dan schakelen we over naar de gemandateerde voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die 
mogen ingrijpen wanneer het nodig is! 

2.4. HUIDIGE INTEGRALE JEUGDZORG 
Er zijn twee nieuwkomers, namelijk de 
intersectorale toegangspoort en de 
gemandateerde voorzieningen. 
De gemandateerde voorzieningen behoren tot 
het vrijwillig aanbod. 

Waarom heeft men nu een afzonderlijke 
indicatiestelling en jeugdhulpregie? Men heeft 
de twee uit elkaar gehaal met de logica dat 
men anders zich te veel zouden laten leiden 
door de plaatsen waar er nog plaats 
beschikbaar is.  

! Een signaal dat een tijd aanwezig was, nl 
dat men toewijst op basis van een 
beschikbaar aanbod. 
De IRPC (interregionale prioriteiten 

Bruikbaar Bereikbaar Begrijpbaar Beschikbaar

Betaalbaar Betrouwbaar Bekend
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commissie) gaat beslissen of er een bepaalt dossier prioriteit krijgt maar hoe bepaalt men dit? Hoe 
lang kan iemand op een bepaalde hulpverlening wachten? 

2.4.1. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp  
Dit omvat alles wat voor de toegangspoort staat. Met andere woorden, het is vrij toegankelijk voor 
de cliënt omdat er praktisch geen drempels zijn. Dit betekent dat een individu in principe gewoon 
kan binnenstappen bij een bepaald aanbod en daar een vraag kan stellen.  

2.4.1.1. De brede instap 
“Vraagverheldering” 
Hierbinnen gaat men op zoek waarover de vraag gaat en waar de mogelijke oplossingen kunnen 
liggen. Dit betekent dat er binnen de brede instap mensen zitten die een goed zicht hebben over het 
beschikbaar aanbod en waar iemand het best terecht kan. 
=> Als cliënt kan je er met alle hulpvragen terecht. 

Er zijn drie sectoren die de brede instap vorm geven naast allerlei ander aanbod.  

- Het CLB 

- Het AWW (algemeen welzijnswerk) 

- Kind & gezin 

De brede instap heeft drie kernopdrachten: 
1. Vraagverheldering: men gaat de exacte vraag uitlichten. 

2. Informatieverstrekking: men geeft de juiste informatie aan de mensen 

3. Kortdurende hulp: kortdurende ondersteuningen (bijvoorbeeld; enkele keren op gesprek 
gaan, kan al voldoende zijn) 

De brede instap is geïnstalleerd binnen de jeugdhulp omdat men de toegang wilde verbeteren. Ze 
wilden vermijden dat cliënten de sociale kaart moesten kennen alvorens men de juiste hulp kon 
vinden. Daarnaast is het ook belangrijk dat men niet al te veel stappen moet ondernemen daarvoor. 

Wat zijn de werkingsprincipes (7B’s)? 
1. Bruikbaarheid: dit verwijst naar de mate waarin het aanbod bruikbaar is voor de gebruiker. 

De mate waarin het aan de behoeften voldoet. 

2. Betrouwbaarheid: soms wordt dit als een apart criterium genomen. Dit verwijst naar de 
mate waarin de hulpverlener en zijn aanbod als betrouwbaar wordt beschouwd door de 
gebruiker. Dit heeft invloed op de mate waarin mentale drempels bestaan. 

3. Begrijpbaarheid: dit verwijst naar de mate informatie over het aanbod verstaanbaar is en 
de mate waarin de organisatie zelf verstaanbare informatie geeft. 

4. Bekendheid: de mate waarin het aanbod bekend is bij het beoogde publiek. Dit is 
essentieel voor de toegankelijkheid! 

5. Bereikbaarheid: de verwijst naar de mate waarin het aanbod fysiek, ruimtelijk en in tijd 
toegankelijk is. 

6. Beschikbaarheid: dit verwijst naar de mate waarin het aanbod makkelijk beschikbaar is en 
in welke mate er drempels geïnstalleerd zijn. 
! Bijvoorbeeld: wachtlijsten, administratieve drempels.. 

Een voorbeeld van bekendmaking het CLB:  
Het kanaal op zich gaat uit van een bepaalde visie op toegankelijkheid maar werkt het wel op die 
manier? Dit kanaal is beperkt en bevat allerlei drempels, nl het zelf toepassen naar een 
hulpverlening. Om daaraan tegemoet te komen, is het nodig om anders naar die toegankelijkheid 
te kijken ! de presentietheorie. 

Hoe komt het dat wij die drempels niet zien? Voor ons lijkt het allemaal logisch omdat wij zelf niet 
geconfronteerd worden ermee. Vanuit ons referentiekader zien wij vaak niet wat de drempels 
kunnen zijn voor een ander.

Pagina  van  7 60



 Jeugdbescherming en jeugdhulp   
2019-2020

7. Betaalbaarheid: dit stelt de vraag in hoeverre de prijst van het aanbod een drempel vormt. 
Dit criterium kan zeer ruim geïnterpreteerd worden en bevat naast de financiële prijs ook de 
psychologische kostprijs (de inspanning) dat in rekening gebracht wordt om van het aanbod 
te kunnen genieten. 

Hoe moet men gepast omgaan met verontrustende situaties? 
Enerzijds staat men open voor hetgeen zich aandient, anderzijds moet men oog hebben voor de 
verontrusting die aanwezig kan zijn. 
=> Een spanningsveld tussen het werken op maat en de maatschappelijke dwang om in te grijpen. 

De visie op continuïteit gaat uit van een sterk systemische kijk. Men moet op een goede manier 
doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening. Men is meer verantwoordelijk voor een 
vervolghulp. Niet zomaar doorverwijzen maar ook effectief meegaan tot wanneer die andere 
organisaties/andere hulpverlening er mee aan de slag kan gaan. De contactpersoon en aanmelder 
naar de ITP, OCJ en VK indien nodig. 

2.4.1.2. Probleemgebonden hulp  
“Al een specifiek gedefinieerd probleem” 
Dit is rechtstreeks toegankelijk omdat hier binnen geraakt via doorverwijzing, de brede instap of zelf 
binnenstappen. 

Hierbinnen zijn het dezelfde werkingsprincipes als bij de brede instap! 

2.4.1.3. Het Multidisciplinair team 
“Gespecialiseerde teams” 
Een MDT is een team van specialisten die samen zitten en de vraag/nood gaan diagnosticeren aan 
de hand van expertise en specialisatie. 

Het team is onderwerpen aan enkele kwaliteitseisen. Met andere woorden, de MDT staat onder 
controle. 
Zij staan in voor de aanmelding bij de ITP. Dit betekent dat als je beroep wilt doen op de NRTJ dat 
men die diagnostiek nodig heeft. Beschikt men niet over een MDT dan kan de ITP de diagnostiek 
zelf doen. 

Wat zijn de werkingsprincipes? 
1. Diagnostiek leveren 

2. Besluitvorming in teamverband: het is niet één iemand die de beeldvorming of diagnose 
gaat maken. 

3. Het bepalen van de zorgintensiteit: het MDT is een grote hulp voor het team 
indicatiestelling. 

4. Een MDT is een contactpersoon en aanmelder binnen de ITP. Dit betekent dat ze zelf het 
diagnostisch proces voor het A-doc uitvoeren, in tegenstelling tot de brede instap. 

5. Cliënt wordt maximaal betrokken. 

2.4.1.4. Balk onderaan  

- Crisisjeugdhulp: cliënten kunnen zich rechtstreeks aanmelden. 

- Bemiddeling: dit is inzetbaar bij vastgelopen hulpverlening. 

- Cliëntoverleg: dit is een afstemming tussen hulpverleners over één specifieke situatie. 

Hierbij volgt men het subsidiariteitsprincipe. Men gaat zoveel mogelijk inzetten op de minst 
ingrijpende hulp. 
! Niet ingrijpen > ingrijpen.  

Dit doet men met oog op, in plaats van een conflict te laten escaleren zodanig dat er meer 
ingrijpende vorm van hulp moet voorzien worden, gaat men dus bemiddelen om de aanwezig hulp te 
behouden. 

Crisisjeugdhulp                                                                        Bemiddeling                                                                               Cliëntoverleg 
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! Kritische kanttekening? Ergens is er een potentieel risico dat er een dwang wordt gebruikt naar 
de cliënt toe. In hoeverre is die bemiddeling vrijwillig? Misschien ervaren de jongeren het niet 
vrijwillig? 

2.4.2. Intersectorale toegangspoort  
De ITP wordt geraadpleegd wanneer de context en het aanbod van het RTJ ontoereikend is. Dit 
betekent dat de context meer vragen heeft waarop de RTJ geen antwoorden meer kan bieden en 
het aanbod voldoet niet aan de noden van het individu. Met andere woorden, er is meer nood aan 
zorg. Bijvoorbeeld: opname in een MPI, begeleidingstehuis… 
Voor alle NRTJ is er één uniforme toegang!! 

Binnen de ITP is er een zeer belangrijke scheiding tussen: 

- Team indicatiestelling die bekijkt welke hulp nodig is. 

- Team jeugdhulpregie die gaat zoeken om de gevraagde hulp te realiseren. 

(!) De stap zetten naar de ITP moet in principe altijd gebeuren met toestemming van de cliënt! 
Men streeft naar de minst ingrijpende hulpverlening waardoor het nog steeds van belang is om 
het aanbod binnen de RTJ te kennen, zodat men eventueel combinaties kan maken. 

Wat is het basisidee van de ITP?  
De contactpersoon-aanmelder is voor alle partijen het aanspreekpunt tijdens de behandeling van de 
aanvraag door de toegangspoort. Met andere woorden, die is verantwoordelijk voor de 
hulpcontinuïteit (van aanvraag tot opstart hulp). 
Als een erkend MDT betrokken is bij de aanvraag dan zullen zij steeds de rol opnemen van 
contactpersoon-aanmelder. Men vult het aanmeldingsdocument (*) in. Hierna volgt een analyse van 
de indicatiestelling door de ITP. 

- Bij crisissituaties: men meld zich aan bij het meldpunt crisis. 
- Bij VOS: via een consult kan er aangemeld worden bij een gemandateerde voorziening 

wanneer de hulpverlening niet meer verder kan. Dit wordt beslist in team. 
- Bij noodsituaties: men wordt aangemeld bij het parket. 

Indien de contactpersoon-aanmelder en cliënt niet langer op dezelfde lijn zitten qua vraag naar de 
jeugdhulp en er is geen sprake van verontrusting dan kan men beroep doen op de bemiddeling. 

(*) Wat is het A-document? Dit is belangrijk in het geheel en bevat de identificatiegegevens, 
vraagverheldering, diagnostiek en aanvullende informatie. 

Wat is het einddoel van de ITP? 
- Het opmaken van een indicatiestellingsverslag. 

- Een combinatie van modules RTH en NRTH. 

- Binnen de 30 dagen moet men hen van een antwoord voorzien maar de timing komt vaak in 
het gedrag en dat is een meer voorkomend probleem. 

- De cliënt kan een second opinion vragen. 

- Het moet een interactief proces zijn tussen de betrokkenen. 

De ITP baseert zich op de type – modulering om de indicatiestelling en de modulering van de 
jeugdhulpregie vorm te geven. Het gevolg? Men kan een antwoord krijgen dat over drie sectoren 
heen gaat. Met andere woorden, hier wordt enige flexibiliteit van de sectoren veronderstelt om hun 
aanbod af te stemmen op elkaar. 

2.4.3. Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
“Alles na de ITP”  
De NRTJ omvat de ingrijpende vormen van jeugdhulpverlening. Met andere woorden, hier schuilen 
de dure vormen van hulpverlening en men wilt daar een drempel inbouwen. Dit betekent dat er 
voldoende indicatie moet zijn alvorens men naar de ingrijpende vormen kan schakelen. 
! Bijvoorbeeld: pleegzorg, langdurig verblijf in een CKG, combinaties van verschillende modules… 
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2.4.3.1. Enkele casussen om het te begrijpen 

Bij het omgaan met verontrusting gaat men uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van elke 
hulpverlener. Als er sprake is van een verontrustende leefsituatie wordt men doorverwezen naar de 
gemandateerde voorzieningen. 

Proces naar NRTJ – geen verontrusting:  
De moeder van Kenny vertelt aan de regioverpleegkundige van K&G (Kind en Gezin) dat ze de 
opvoeding van haar zoon niet meer aankan, ze weet niet waar naar toe en vreest voor ongelukken 
als er niets gebeurt.  De regioverpleegkundige bevraagt bij de moeder het probleem en zoekt naar 
ondersteunende krachten in de omgeving.    Gezien de verpleegkundige de situatie vrij ernstig 
inschat en de moeder weinig of geen context heeft, stelt de medewerker voor om beroep te doen 
op een CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning). De jongen kan daar tijdelijk 
terecht (korte residentiële module van 6 weken) en er wordt meteen ook gezinsbegeleiding 
opgestart in functie van een spoedige terugkeer naar huis.   
Toen het net iets beter ging verliest de moeder haar job en komt ze in een zware depressie 
terecht.  Het CKG beslist samen met de moeder om een A-document  (Aanmelddocument bij de 
intersectorale toegangspoort) in te vullen om meer langdurige opvang (in het eigen CKG) aan te 
vragen bij de toegangspoort. 
Het team indicatiestelling screent de aanvraag en onderzoekt of de nood aan ingrijpende hulp 
reëel is. Op basis van de aangereikte informatie kiest het team indicatiestelling voor de 
typemodule perspectiefzoekende pleegzorg voor een termijn van 6 maanden. 
De beslissing wordt teruggekoppeld naar het CKG dat de rol van contactpersoon/ aanmelder 
opneemt tijdens de procesvoering van de toegangspoort.  Het CKG bespreekt op haar beurt het 
voorstel van pleegzorg met de moeder en samen beslissen ze dat ze akkoord kunnen gaan met 
het voorstel.   
Wanneer het indicatiestellingsverslag is afgerond komt dit terecht bij het team jeugdhulpregie.  
Dit team gaat na welke voorzieningen in aanmerking komen voor de voorgeschreven of 
geïndiceerde hulp.  Kenny komt op de wachtlijst terecht van een dienst voor pleegzorg. Het CKG 
bereidt de pleegplaatsing voor en plant een dossieroverdracht met de dienst voor pleegzorg. Van 
zodra de pleegzorg opstart stopt de rol van toegangspoort en het CKG en neemt de dienst voor 
pleegzorg Kenny ’s dossier in handen. 

Proces naar NRTJ – VAPH-typemodule ! geen verontrusting:  
Sam is 5 jaar en zit in de tweede kleuterklas van een school voor buitengewoon kleuteronderwijs 
wegens zijn visuele handicap (type 6).  Tijdens de kleuterklas merkt de juf dat er sprake is van een 
meervoudige problematiek: naast zijn visuele handicap is er ook sprake van een motorische en 
mentale beperking.  Tijdens het oudercontact geven de ouders ook aan dat ze de opvoeding niet 
aankunnen.  Het betrokken CLB organiseert een gesprek met de ouders en de school, 
observeert Sam en stelt voor om aan de hand van een diagnostisch onderzoek te achterhalen 
waar het fout loopt.   
Het onderzoek bevestigt dat Sam een matig mentale handicap en een motorische beperking 
heeft. Er is nood aan aangepaste ondersteuning.  Het MDT (multidisciplinair team) maakt een A-
doc op ten aanzien van de toegangspoort en formuleert meteen een voorstel van indicatiestelling: 
verblijf voor minderjarigen met een handicap, bv. in een MPI, en ambulante begeleiding voor 
minderjarigen met een handicap.  
Omdat de aanmelding van een MDT komt kan het team indicatiestelling deze aanvraag snel 
behandelen (consensusdossier) en komt het indicatiestellingsverslag snel bij het team 
jeugdhulpregie terecht.  De ouders van Sam zijn immers nauw betrokken geweest bij het 
diagnostisch onderzoek en kennen het voorstel dat het MDT overgemaakt heeft aan de 
toegangspoort. 
Bij het team Jeugdhulpregie wordt voor dit dossier een bijzondere procedure gevolgd gezien er 
een typemodule handicap is geïndiceerd: de jeugdhulpregisseur bereidt het dossier voor, voor de 
Intersectorale Regionale Prioriteitencommisie, die beslist of er prioriteit kan worden toegekend 
aan het dossier van Sam.   
Daarna kan de jeugdhulpregisseur opnieuw aan de slag: hij maakt een lijst (shortlist) op van 
voorzieningen in de regio die een module verblijf voor minderjarigen met een handicap voor 
kinderen van vijf jaar aanbieden. De ouders kunnen nu de voorzieningen bezoeken en een keuze 
maken.  Van zodra zij hun keuze gemaakt hebben en de voorkeurvoorziening geeft haar 
akkoord, kan de hulp opgestart worden van zodra er een plaats vrijkomt voor Sam. Het CLB en 
het MPI maken afspraken over de overdracht van het dossier.
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2.4.4. Gemandateerde voorzieningen 
Verontrusting: “de ontwikkelingskansen van de minderjarige wordt bedreigt (de provisie-, protectie- 
of participatierechten van de minderjarige wordt geschonden) en/of (psychische, fysieke of 
seksuele) integriteit van de minderjarige of van één/meer gezinsleden aangetast worden.” 

Binnen dit luik hebben twee gemandateerde voorzieningen, nl:  

1. Een ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) 
Behandelen verontrustende leefsituaties waarbij de ontplooiingskansen bedreigd zijn. 

2. Het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) 
Behandelen situaties van kindermishandeling. 

Beide voorzieningen werken via hetzelfde mandaat maar hebben elk een verschillend expertise! 

Wat zijn de basisprincipes? 
- Het belang van de minderjarige staat centraal. 

- Maximaal contextgericht en subsidiariteitsprincipe. 

- Maximale informatie verstrekken voor de voorspelbaarheid maar slaagt men hier in? Op het 
niveau van de jongere is dit een zeer belangrijk aandachtspunt want velen vinden dat ze te 
weinig op de hoogte zijn van hetgeen er met hen gebeurt. 

- Gedeelde besluitvorming. Met andere woorden, een team beslist. 

- Maximale participatie aan het proces. Met andere woorden, het gezin moet meegenomen 
worden. 

- Onafhankelijk van het hulpaanbod sectoren. Met andere woorden, niet focussen op een 
gegeven aanbod. 
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2.4.4.1. Een casus om het te begrijpen  

Kritische bedenkingen als je denkt vanuit het jongerenperspectief? 
Als 16 jarige zet je zelf de stap naar het JAC maar vervolgens gaat zij zelf naar een GV en dat kan 
aanvoelen als een mes in de rug. Wat zou het gevolg zijn voor het JAC? Jongeren praten met elkaar 
waardoor de vertrouwenspositie van het JAC bij de jongeren in het gedrang komt. De jongeren 
hebben ergens een punt om wantrouwig te zijn ten opzichte van de brede instap want zij zouden 
moeten luisteren naar jou en er voor jou zijn maar als men een melding doet aan een OCJ dan krijg 
je plots verplichte hulp en daar had je niet op gerekend. 

Proces naar NRTJ – wel verontrusting  
Cindy is 16 jaar en stapt naar het JAC (Brede instap) en vraagt raad om alleen te gaan wonen. 
Het JAC stelt voor om de moeder ook eens uit te nodigen op gesprek en kan Cindy hiervan 
overtuigen. Daarbij vertelt de mama dat ze geen vat heeft op Cindy. Ze komt vaak dronken thuis, 
een stuk in de nacht. Cindy zwakt de feiten af en geeft aan dat haar moeder hopeloos ouderwets 
is. Na enkele bemiddelende gesprekken komen moeder en dochter tot een compromis; moeder 
zal Cindy meer vrijheid geven en Cindy komt op tijd thuis.  
Enkele weken later belt de moeder verontrust naar het JAC: Cindy hield zich aanvankelijk aan de 
afspraken, maar sinds ze een nieuwe vriend heeft gaat het van kwaad naar erger. Cindy is altijd 
dronken en heeft vermoedelijk ook joints gerookt. Het JAC nodigt Cindy uit maar zij zegt dat er 
niets aan de hand is: een joint roken is zo erg toch niet. De JAC-medewerker maakt zich naar 
aanleiding van het laatste gesprek toch zorgen (Cindy ziet er vermagerd en verwaarloosd uit) en 
neemt contact op met het OCJ voor consult.  
Het OCJ stelt voor om Cindy te motiveren om hulp te zoeken bij een CGG (Probleemgebonden 
hulp). Het JAC probeert dit aan de hand van motiverende gesprekken maar Cindy weigert en 
minimaliseert alles. De situatie wordt erger: Cindy spijbelt en blijft blowen. Het JAC verliest de grip 
op Cindy en beslist in team om een melding te doen bij het OCJ.  
Na de melding start het OCJ een case-onderzoek.  
Afhankelijk van de uitkomst kan het OCJ voor uiteenlopende sporen kiezen:  

1. Het druggebruik van Cindy staat centraal als probleem – de gespecialiseerde hulp 
dringt zich op. 
Cindy zal het CGG bezoeken in functie van haar drugprobleem, om een verwijzing naar 
het gerechtelijke te vermijden. Zij vindt echter niet dat er echt een probleem is en vindt de 
acties van OCJ en moeder zwaar overroepen. Het OCJ zal hier interveniërend optreden 
en geeft duidelijk aan in een hulpverleningsprogramma wat nodig is voor het OCJ om 
minder bezorgd te zijn en de maatschappelijke noodzaak tot hulpverlening af te sluiten.  

2. Het druggebruik van Cindy is een symptoom van een onhoudbare leefsituatie 
het OCJ komt tot het besluit dat gelet op de verstoorde relatie en de conflicten tussen 
moeder en Cindy de thuissituatie van Cindy niet langer houdbaar is. Cindy loopt steeds 
vaker weg, blijft langer weg. Het OCJ beslist dat een TCK een goede oplossing zou zijn 
voor Cindy, in combinatie met de hulp van een CGG in functie van het druggebruik van 
Cindy. Cindy aanvaardt de hulp omdat ze dan thuis weg is. Moeder wil Cindy niet graag 
loslaten, maar wil ook niet naar de jeugdrechter en gaat dus toch akkoord, hoewel ze ook 
graag wil dat de relatie met Cindy wordt hersteld. Het JAC heeft sinds de aanmelding bij 
het OCJ geen krediet meer bij Cindy en een stevige aanklampende opvolging is nodig om 
greep te houden op de situatie. Het OCJ beslist tot interveniërend casemanagement en 
meldt aan bij de toegangspoort in functie van TCK (toegangspoort). Daarnaast wordt 
Cindy toegeleidt naar het CGG. De consulent van het OCJ coördineert de beide soorten 
hulpverlening door middel van afspraken met beide voorzieningen. Na 6 maanden ziet 
Cindy er veel beter uit. Ze is al een maand afgekickt van de drugs en gaat regelmatig naar 
school. Ze is ook zelfstandiger geworden. Er zijn zelfs stappen gezet in de richting van 
een herstel van de relatie met de moeder. Cindy heeft vertrouwen in de begeleiders van 
de kamertraining. Zij is relatief gelukkig. Moeder ziet inmiddels ook in dat de lopende 
hulpverlening voor Cindy een goede zaak is, maar hoopt nog wel op een terugkeer naar 
huis. Het OCJ vindt niet dat haar intensieve interveniërende opvolging nog nodig is. De 
hulpverlening loopt goed. Ze wil evenwel niet loslaten omdat Cindy nog maar recent is 
afgekickt. Daarnaast bestaat nog een latente vrees dat moeder Cindy te snel opnieuw 
naar huis wil laten komen. er wordt dan ook geschakeld naar observerend 
casemanagement. OCJ laat niet los, maar volgt op vanaf een afstand.
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2.4.5.Gerechtelijke jeugdhulp (dit luik is nog steeds aan het veranderen) 

“Als er sprake is van een MOF” 
Men kan beroep doen op de gemandateerde voorziening als: 

- Er een maatschappelijke noodzaak (MaNo) is. Dit moet besproken worden met de cliënt. 

- De minimale veiligheid niet gegarandeerd kan worden. 

- Er geen medewerking is voor een onderzoek naar maatschappelijke noodzaak 

Op welke manier is er een betrokkenheid van de jeugdrechter? 
- Na vordering van het parket na een doorverwijzing vanuit een gemandateerde voorziening. 

- Als er wordt gewerkt via de procedure “hoogdringendheid”.  

- Als minderjarigen een MOF hebben gepleegd. 

2.4.5.1. De sociale dienst  
De sociale dienst van de jeugdrechtbank heeft een soortgelijke rol zoals de gemandateerde 
voorziening maar langs de justitiële zijde, met uitzondering van de MOF. 

Er zijn twee soorten:  
1. Als de jeugdrechter wil doorverwijzen naar de NRTJ dan doet men dit via de ITP (=> 

federale materie) 

2. Als de jeugdrechter wil doorverwijzen naar de gemeenschapsinstelling. Dit gebeurt niet via 
de ITP.  

2.5. KRITIEKEN OP DE INTEGRALE JEUGDHULP 
- Te veel nadruk op het systematische. 

- Bepaalde doelen blijven onderbelicht en dat is ook zo in het nieuwe structuur. 
! Bijvoorbeeld: vermaatschappelijking 

- Kritieken vanuit cliëntperspectief: 
o Ondoorzichtigheid – de hulpverlening is een kluwen. 
o Weinig flexibele inspraak  

o Weinig inzicht op echte verandering. 

▪ Het is reeds meer dan 10 jaar in ontwikkeling maar de jeugdhulp is nog 
steeds top-down. Dit betekent dat veel hulpverleners het handelen niet 
kennen. 

▪ De integrale jeugdhulp is een beleidsproces dat de Vlaamse jeugdhulp wilt 
optimaliseren. Niet alle jeugdhulp valt hieronder (bijvoorbeeld; drughulp) 
dus deze diensten worden niet onmiddellijk in de hervorming betrokken. 
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3. ETAPPES IN DE JEUGDBESCHERMING EN JEUGDHULP 
Waarom een historisch kader? 
Het dient als achteruitkijkspiegel om het ongenuanceerd vooruitgangsperspectief tegen te gaan. 
We zijn geëvolueerd van een interventierecht naar de integrale jeugdhulp met recht op hulp. 
=> ouders en kinderen hebben ook veel te zeggen. 

3.1. WET OP KINDERBESCHERMING 1912  

3.1.1. Het ontstaan van de wet van ‘12 
De 19de eeuw is een belangrijk ankerpunt!  
De evolutie van de industriële revolutie zorgt voor nieuwe maatschappelijke tendensen. 
In deze moeilijke context ontstaat er een groeiende ongerustheid over een deel van de jeugd die 
de maatschappelijke orde verstoort. Dankzij de industrialisering en mechanisering is er een 
enorm vooruitgangsgeloof maar tegelijkertijd zorgt de lage levenspeil van de ‘sociale lagen’ (bv de 
arbeidsbevolking) ervoor dat deze vooruitgang in gevaar komt. Dit leidt tot een bezorgdheid om de 
proletarische jeugd. Men legt de link tussen armoede en jeugddelinquentie. Met andere woorden, 
de arme klasse houdt zogezegd onze welvaart tegen want ze drinken en voeden hun kinderen 
slecht op. 
! Op dat moment was er nog geen aparte rechtsspraak voor kinderen die een feit hadden 
gepleegd! 

Mensen in armoede uit de laagste sociale klassen werden met een zeer denigrerende blik 
aangekeken. Dit betekent dat de burgerij op hen neerkeek. Vandaag zijn dit nog steeds debatten die 
aan de gang zijn, in functie van onderklasse – middenklasse – bovenklasse. 
De transformatie de arbeidsklassen in een ‘gevaarlijke’ klasse… 
! De notie “gevaar” zit hierin sterk verweven: als we niets doen, dan worden dit normloze klassen 
waar we last van zullen krijgen. Het doel was doel om in te grijpen. 
(!) De link leggen nu met de vluchtelingen dat voor velen gezien wordt als een storende factor! 

De leer van het sociaal verweer staat centraal.  
Wat is het sociaal verweer? Een beleidstheorie dat niet kijkt naar de vrije keuze van mensen maar 
naar het feit dat een aantal mensen gedetermineerd worden tot delinquent gedrag. 
! Bijvoorbeeld: ze hebben een slechte opvoeding gekregen (omgeving) of het zit in de genen 
(nature) 

Dit betekent dat er een verschuiving ontstaat in het denken. Voordien gingen we ons vanuit het 
juridische vooral focussen op de feiten maar nu ligt de focus op het individu. De anti-socialiteit is 
geen kenmerk van het misdrijf maar wordt op de persoon gekleefd. 
=> Dit betekent dat het individu verantwoordelijk is en men het individu gaat viseren (=dader wordt 
het probleem) 
Vanuit dit denkkader kiezen we voor behandeling en preventie in plaats van straffen. Hierdoor wordt 
preventie de centrale notie waarbij er een groeiende aandacht was voor het ‘verwaarloosde 
kind’ en dat men preventief moest optreden bij het kind zodat hij/zij later geen daden ging plegen.  

De wet van ’12 is een breuklijn! 
Sinds de wet op kinderbescherming mocht men slechts in zeer uitzonderlijke situaties ingrijpen in 
het gezin. 
Voordien werd er praktisch niet ingegrepen omdat men het gezin zag als een private constructie dat 
men niet moest viseren. De discussie van toen was of er al dan niet ingegrepen mag worden in het 
gezin? Mag de overheid zich bezighouden met de private sfeer?  
Omwille van die discussie mocht men slechts ingrijpen in uitzonderlijke gevallen. 
“Gezin als koningin en gevangene” ! het ideaal gezin is de koningin maar dit gezin is alsook 
vatbaar voor interventies. 

Er ontstaat een nieuwe constructie; het gezin als eerste opvoedingsmilieu.  
Met andere woorden, het gezin als een safe haven in een harteloze wereld. Dit veilig kader is een 
soort van imaginair denken dat het gezin de oplossing is voor een goede opvoeding. Dit is een 
droombeeld dat in de realiteit zelden gerealiseerd kan worden dus men heeft experten nodig om dit 
te begeleiden. 
Dit betekent dat het gezin gezien wordt als een probleem en aangrijpingspunt! 
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3.1.1.1. Tussenkomst van de overheid 
Er is een probleem voor de overheid…Hoe kan de overheid tussenkomen in de ouderlijke macht, als 
men dit eigenlijk niet wilt doen? 

Het antwoord op dit probleem? 
Men creëert een sociaal middenveld tussen het private luik en het publieke luik. De private actoren 
gaan in opdracht van de overheid taken uitvoeren zodat de overheid kan tussenkomen zonder er 
effectief tussen te komen. In 1912 hadden we de patronagecomités(*): initieel vrouwen omdat dit 
een taak was die kon vervuld worden buitenshuis en tegelijk werd gezien als aanvaardbaar voor 
vrouwen. 

(*) het vrijwilligerswerk neemt toe en de private actoren gaan zich bemoeien met de gezinnen. De 
patronage zorgde ervoor dat ze konden zorgdragen buiten het huis. De patronagecomités zijn 
comités waarbij bemiddelende burgers samenkomen om langs te gaan bij de gezinnen in armoede 
want zij werden als een risico beschouwd. De overheid komt nog steeds niet tussen, ze bemoeien 
zich niet maar steunen de comités wel.  
Met andere woorden, deze comités behoren tot het middenveld dat tussen het private en publieke 
luik alsook de overheid beweegt. 

Het probleem? In de praktijk hebben deze comités onvoldoende instrumenten en te weinig mandaat 
om in te grijpen in de gezinnen. Men vraagt een wetgevend kader die grond van interventie 
realiseert.  
! Leidt na veel discussie tot de installatie van enkele kinderwetten:  

- Wet op kinderbescherming 1912 

- Wet op verbod kinderarbeid 1889 

- Wet op leerplicht 1914  

Dit betekent dus dat de wereld van het kind wordt afgezonderd dus het kind krijgt een aparte 
positie!! 
De interventies van de overheid waren vooral controlerend van aard. Dit is te begrijpen 
aangezien destijds het “recht op hulp” nog niet bestond. De wet van ’12 komt tot stand in de 
nachtwakersstaat. Dit is een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk moeit met de burgers. 
De enige taak was in het beginsel het garanderen van de veiligheid van de burgers door het zorgen 
van politie en krijgsmacht. Later wordt dit de verzorgingsstaat genoemd. 

3.1.2. De grondvormen van de kinderbeschermingswet van ‘12 
De kinderbeschermingswet bestaat uit drie interventiegronden.  
Deze zijn: 

1. Delinquentie: ingrijpen bij kinderen die feiten plegen. Jongeren -16 worden onttrokken aan 
het strafrecht. 

2. Predelinquentie: ingrijpen wanneer er een eerste aanraking gebeurt met de criminaliteit. 
Het is een breed begrip dus ontstaat er een breed interventiegrond. 
! Bijvoorbeeld: bij ontucht, handelingen die kunnen leiden tot bedelarij, criminaliteit.. 

3. Bescherming van kinderen tegen onwaardige ouders: ingrijpen in het gezin ter 
bescherming om ouders te viseren. Dit betekent dat er maatregelen zijn waarbij men gaat 
optreden bij ouders die hun pedagogische rol niet vervullen.  

Straffen ↔ maatregelen. Wat is het verschil? 
- Een maatregel hoeft niet proportioneel te zijn in tegenstelling tot bij straffen. Daar geldt: 

hoe zwaarder het misdrijf, hoe zwaarder de straf. 

- Er is geen legaliteitsvereiste in tegenstelling bij straffen. Daar geldt: ‘nulla poena, sine 
lege’. De maatregelen hangen te zweven omdat er geen wetgevend kader is die vorm geeft 
aan de maatregelen. 

- Een maatregel is onbeperkt in tijd en duurt zolang het nodig is. Een straf wel beperkt is in 
tijd. 

Met andere woorden, men biedt hulp aan de jongeren die slecht opgevoed zijn en helpen tot 
wanneer ze ‘normaal’ zijn. 
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3.1.3. Nieuwe zaken in de wet van ‘12 
Dankzij de kinderbeschermingswet wordt er een kinderrechter geïnstalleerd en zij moeten het 
verhaal vormgeven. De kinderrechter is verantwoordelijk voor:  

- Maatregelen ten aanzien van de ouders (bv: ontzetting uit ouderlijke macht). 

- Maatregelen ten aanzien van kinderen die feiten plegen of pre-delictueel gedrag tot 16jaar 
stellen. 

Dit gaat zeer breed!  
We hebben berisping, toevertrouwen aan een instelling of persoon en de ter beschikking stellen 
van de regering. Dit laatste is een soort achterpoort dat op dit moment “uit handen geving” 
noemt. 

De maatregel ‘ter beschikking stellen’ kan geraadpleegd worden op het moment dat er aanleidingen 
zouden zijn dat die minderjarige toch berecht kan worden als een volwassene. 
! Bijvoorbeeld: een 13jarige die zware feiten heeft gepleegd en/of telkens in herhaling valt in het 
plegen van misdrijven. 

Vroeger hadden we de patronagecomités (de vrijwilligers) die de zaken gingen opvolgen maar nu is 
dit anders. Het zijn de afgevaardigden van de kinderbescherming die gaan opvolgen of hetgeen de 
kinderrechter heeft beslist al dan niet wordt opgevolgd. Met andere woorden, we zijn van vrijwilligers 
overschakelt naar professionelen die aan het wetgevend kader vasthangen. 
(! een eerste mandatering!) 

De kinderrechtbank heeft twee stromingen: 
1. De restrictieve interpretatie: de staat moet zo min mogelijk tussenkomen. Men komt enkel 

tussen op basis van het gedrag dat de kinderen vertonen. 

2. De ruime interpretatie: de kinderrechter heeft een proactieve rol. Dit betekent dat men wilt 
voorkomen dat er feiten gebeuren (=notie “preventie”). Hier hebben we de verbreding van 
het interventiegrond. 

Hieruit volgt een discussie van een “alles of niets” karakter. Het gevolg van de installatie van de 
kinderrechtbank? Een te veel aan plaatsingen en ontzettingen uit de ouderlijke macht zijn. Met 
andere woorden, het loopt uit de hand. 

Wanneer men de ruime interpretatie doorzet dan leidt dit tot pretoriaanse (officieuze) praktijken 
van het parket ten aanzien van de kinderen alsook de ouders. Met andere woorden, praktijken die 
niet door een wetgevend kader gestut zijn (bv: raadgeving, toezicht politie..) 
=> Er verschijnt een spanningsveld tussen 16jarigen en 18jarigen. Moeten we de leeftijdsgrens 
omhoog trekken?... dit gebeurt pas in de wet van ’65. 

3.1.3.1. Eigen dynamiek kinderrechtbank  
Er ontstaat een eigen dynamiek binnen de kinderrechtbank. 
Dit betekent dat er een verschuiving ontstaat van de rolpositie van de kinderrechter. Met andere 
woorden, van een juridische rechter naar een “rechter van sociale opvoeding”. Het is een 
kinderrechter die vrij normatief moet oordelen over het contouren van de opvoeding. 
De feiten worden net zoals bij het sociaal verweer hervertaald naar symptomen van het individu dat 
niet is aangepast.  

Verder is er ook een verschuiving van noties. Met andere woorden, van (pre)delinquentie naar 
‘onaangepastheid’ en ‘kind in gevaar’. 
! Is het kind in gevaar of is de maatschappij in gevaar? Dit omvat de dubbelheid van de notie “kind 
in gevaar”. 

Er is een ruime interventiegrond wat betekent dat er een spanning is van te veel of te weinig 
interveniëren. 

3.1.3.2. Interventionisme  
Het interventionisme is onomkeerbaar. Dit komt doordat het verankerd zit in de wet als 
basisprincipe van de kinderbescherming. 
Voordien was het kind een privaat subject was, zien we dat dit nu een publiek gegeven wordt. Het 
kind wordt zichtbaar gemaakt.  

Met andere woorden, het publieke kind wordt de norm voor beoordeling van concrete situaties en 
van ouderlijke opvoeding. 
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! Bijvoorbeeld: loopt het kind te veel op straat dan we als publiek ‘oei’. Als er in het gezin niet 
voldoende zorg wordt aangeboden dan moet er preventief opgetreden worden want dit is een uiting 
van predelinquentie gedrag.  
“We moeten preventief ingrijpen want anders loopt het fout met de kinderen en we moeten daar voor 
zijn.” 

Doordat het kind een publiek gegeven wordt, leidt tot veel te snel en te veel ingrijpen in situaties 
waar we de vraag kunnen stellen of we dat mandaat wel hebben. 
=> Gevolg? De wet van ’12 staat ter discussie. 

De rol van het parket en de kinderrechter wordt meer bevraagd. Daarnaast hadden bepaalde 
situaties, zoals WOII, een impact op de kinderen en jongeren. Dit zijn situatiekinderen waarbij heel 
wat kinderen/jongeren een slachtofferschap opnemen vanuit het meemaken van WOII. Dit zorgde 
voor een vergroting van het interventiegrond om in te grijpen. 
Tegelijkertijd wordt de interventiegrond ‘plaatsing’ geproblematiseerd vanuit het hechtingsdenken 
van Bowlby (’51). 

Dit was de aanleiding om de wet van ’12 te herzien. Hier gaat een bepaalde tijd over waardoor we 
plots in 1965 zitten. 

3.2. WET OP JEUGDBESCHERMING 1965  

3.2.1. Het ontstaan van de wet van ‘65 
Na WOII is er een stijging van zowel ontzettingen en plaatsingen alsook een stijging van 
jeugddelinquentie. 
Men ging op zoek naar antwoorden en wat bleek dat er op dat moment reeds een enorme 
diversiteit in interventies is ontstaan. Met andere woorden, de pretoriaanse praktijken moeten 
ingebed worden in de wet! 

Er ontstaat een andere manier van denken. In plaats van het kind te plaatsen en weg te nemen 
van de ouders, moet men anders naar het gezin kijken. Dit betekent dat er meer samenwerking 
moet komen met de ouders (=> vanuit de hechtingstheorie Bowlby of casework van Richmond M).  
Er komt een professionalisering van het sociaal werk waar er voordien (wet van ’12) voornamelijk 
vrijwilligers en semi-professionelen er mee bezig waren. In de wet van ’65 gaat dit er anders aan 
toe, nl meer professionele interventies! 

3.2.2. De wet van ‘65 
Er is een groeiende aandacht voor de vrijwilligheid. Vanuit het instrumentele merkt men dat als er 
vrijwilligheid is, het beter werkt. 

De kernnotie is “kind in gevaar”. 
Het omvat twee luiken:  

1. De sociale/buitengerechtelijke jeugdbescherming  

2. De gerechtelijke jeugdbescherming 

Dit is een belangrijke opdeling maar het bevindt zich tot nu toe de hele tijd in een spanningsveld. 
Binnen de sociale jeugdbescherming zitten alle maatregelen die door de gemeenschap genomen 
kunnen worden ter bescherming van kinderen/jongeren en hun gezondheid, veiligheid of 
zedelijkheid. 

Daarnaast komt er vanuit de hechtingstheorie een focus op het gezin van de minderjarige. Het gezin 
als een centrale actor waarbij het gezin meer een interventiegrond wordt in plaats van het kind. Er 
wordt samen met de ouders gekeken om een zo goed mogelijk antwoord te formuleren op de vraag. 

Er komt een introductie van de “opvoedingsbijstand” als nieuwe maatregel. Met andere 
woorden, er is bijstand nodig in het gezin, nl persoonlijke begeleiding. Er wordt niet meer gedacht in 
termen van straffen of ontzetting. De achterliggende gedachte van preventie blijft! 

(!) het gezin blijft het probleem en tegelijkertijd ook de oplossing.  

3.2.2.1. De buitengerechtelijke/sociale jeugdbescherming 
“Enkel op vraag of met goedkeuring van de ouders” 
De sociale jeugdbescherming werkt voornamelijk met oog op medewerking van de ouders. Met 
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andere woorden, men komt niet zomaar tussen dus de vrijwilligheid staat centraal. 
“Ingrijpen door samenwerking met de ouders” 

De sociale bescherming betreft drie soorten acties: 
1. De individuele preventieve actie (=hulpverlening) 

Dit omvat praktijken die uitgebouwd worden en meer verankerd worden in de wetgeving. 
Het jeugdbeschermingscomité gaat optreden op basis van gevaarsituaties. Dit betekent dat 
hun hulp gevraagd of aanvaard wordt door de ouders. 
Men gaat samen met het gezin een maatregel uitwerken.  
Het doel? Vermijden van uithuisplaatsing! 
! de eerste vormen van thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding.. 

2. De algemene preventieve actie  
Dit omvat de signaalfunctie van de jeugdbeschermingscomités maar is weinig uitgewerkt. 
Die comités lichten het parket in over de factoren die de lichamelijke/geestelijke 
gezondheidszorg bedreigen. De comités zetten preventieprogramma’s op in samenwerking 
met de private initiatieven.  
! Er wordt een opening gemaakt voor armoede, waarbij er een meer structurele kijk 
mogelijk is in tegenstelling tot in de wet van ’12. 

3. De medewerking met bevoegde rechterlijke overheden 
Er wordt verbinding gemaakt waarbij de gegevens van de comités opgevraagd konden 
worden door het parket of de jeugdrechtbank. Dit geeft de mogelijkheid tot onder toezicht 
plaatsing van de minderjarige.  

Het buitengerechtelijke en gerechtelijke jeugdbescherming wordt gezien als complementair. Dit 
betekent dat de vrijwilligheid centraal staat maar als er geen medewerking is van de ouders, wordt 
men doorverwezen naar het gerechtelijk luik. 
! Aandacht voor de vrijwilligheid maar met de “stok achter de deur”. Op het moment dat het niet 
meer gaan, als je geen hulp meer toelaat, dan heeft men een impliciete macht om toch verdere hulp 
te gaan opleggen  
(vrijwilligheid in zoverre externe diagnose van probleem wordt gevolgd ↔ recht op hulp)  

Wat is het institutioneel kader bij de sociale bescherming? 
De jeugdbeschermingscomités dat bestaat uit een Raad van 12 tot 24 leden met een hernieuwbaar 
termijn van 5jaar. Dit zijn voornamelijk vrijwilligers die iets weten over de jeugdhulp die de comités 
willen vertegenwoordigen en daarnaast bijgestaan worden door consulenten (=maatschappelijke 
werkers). 

3.2.2.2. De gerechtelijke jeugdbescherming 
Wat is het institutioneel kader bij de gerechtelijke jeugdbescherming? 

- Het parket 

- De jeugdrechter; enkel na vordering door het parket 

- De sociale dienst bij de jeugdrechtbank; de maatschappelijke werkers. 

Er is een verschuiving in de kernnotie “kind in gevaar”. Met andere woorden, het heeft een andere 
insteek in vergelijking met de wet van ’12. 

“Kind in gevaar” in verschillende richtingen.  
Zowel vanuit het perspectief dat het kind moet beschermd worden tegen het ouderlijk gezag en 
vanuit het perspectief dat maatschappij beschermd moet worden tegen het kind dat mogelijks feiten 
kan plegen. Er ontstaan maatregelen:  

- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen die in gevaar verkeren. 

- Maatregelen ten aanzien van ouders die te kort schieten in de uitoefening van het ouderlijk 
gezag.  

- Andere maatregelen zoals; ouderlijke klacht, bedelarij en landloperij, MOF, schoolverzuim 
etc. 

Er ontstaat een wisselfunctie “kind in gevaar” ! een passe-partout functie (!!) 
Pagina  van  18 60



 Jeugdbescherming en jeugdhulp   
2019-2020

- De interne wisselfunctie – een verschuiving in betekenissen om te kunnen ingrijpen 

Er is een aanwending van ‘kind in gevaar’ voor andere aanleidingen. 
! Bijvoorbeeld: men heeft een misdrijf gepleegd en het parket zegt dat de interventiegrond 
een MOF is maar wanneer de minderjarige zegt dat hij/zij thuis in de shit zit, kan het parket 
hem/haar kwalificeren als ‘kind in gevaar’.  

Let op: omgekeerd kan niet! 

- De externe wisselfunctie 

De toepassing via de gerechtelijke weg omwille van pragmatische doeleinden. 
! Bijvoorbeeld: een MOF kan je niet buitengerechtelijk afgehandeld worden maar bij een 
VOS kan dit wel. Ouders die zelf een vraag hebben, bekijken ze als minder ernstig. De 
hulpverlening kan je dan doorsluizen naar de gerechtelijke hulpverlening (het dwingende) 
zodat je toch geholpen wordt. 

Er zijn verschillende maatregelen: 

- Officieuze maatregelen: advies, opvolging van het gezin, flankering met de pedagogische 
functie… 

- Gewone maatregelen: berisping, opvoedingsbijstand, plaatsing… 

- Buitengewone maatregelen: uit handen geving (vroeger; TBS), plaatsing in huis van 
arrest… (dit zijn erge maatregelen) 

Er wordt hier een onderscheidt gemaakt tussen voorlopige (ter voorbereiding) maatregelen en 
maatregelen ten gronde. 

3.2.2.3. Preventie als uitgangspunt  
Preventie blijft het uitgangspunt en wordt uitgebreid!  
! “Van preventie van delinquentie naar preventie van gedwongen hulp”. 

We moeten maximaal vrijwillig werken omdat dit beter werkt. Vrijwillige cliënten zijn betere cliënten.  
Mensen die ons gelijk geven zijn goede cliënten (=confirmation bias). 

Het feit dat de algemene preventie verankerd zit, kan dit leiden tot een meer structurele kijk. In de 
wet van ’12 is het voornamelijk het individu maar in de wet van ’65 hebben we een verbrede kijk. 
Met andere woorden, er worden opties geboden om meer structureel te gaan kijken naar 
maatschappelijke problemen als de oorzakelijkheid van problemen in het gezin… 
Echter blijft dit in de praktijk minimaal dus het gezin blijft het probleem. 

3.2.3. Discussie op de wet van ‘65 
Er zijn verschillende kritieken op de wet:  

1. De wet wordt niet goed toegepast (Vermeylen) 
Het wetgevend kader dat voorzien wordt, wordt niet goed toegepast. Met andere woorden, 
het wordt niet toegepast in dezelfde wijze waarop dat het bedoelt is. 

2. Inhoudelijke kritieken 
o Kritiek op verbinding hulpverlening en recht als een problematisering: er is 

een discussie omtrent het dubbelkarakter van de jeugdzorg. Hoe kan de 
vrijwilligheid vorm krijgen, als de hulpverlening werkt met een stok achter de deur? 
De wet van ’65 wilt de hulpverleningsrationaliteit samen brengen met de juridische 
rationaliteit maar liggen onderling in strijd. 
Walgrave stelt voor om een hulpverleningsrechtbank te installeren naast een 
jeugdrechtbank… recht=macht en hulpverlening=aanvaard gezag… met andere 
woorden controle versus emancipatie en beiden zijn moeilijk te verenigen.  

o Kritiek op nefaste gevolgen van de complementariteit 

▪ De preventiedoelstellingen kunnen niet waargemaakt worden. 

▪ Ondanks de bedoeling, is er toch een stijging van plaatsing wegens 
uitbreiding interventiegronden ('kind in gevaar’ ≠ betekenissen). 

Pagina  van  19 60



 Jeugdbescherming en jeugdhulp   
2019-2020

o Er is een groot selectief interventionisme: met andere woorden, er is een 
selectief tussenkomen.  Hoe verhoudt de jeugdhulpverlening en het jeugdrecht zich 
tot kwetsbare gezinnen? 

▪ De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid (Walgrave & 
Vettenburg): 
Maatschappelijke kwetsbaren lopen het risico om in contact met de 
maatschappelijke instellingen voornamelijk in contact komen met de 
negatieve aspecten ervan. Men geniet minder van het positieve aanbod. 
Het is een interactief proces met de maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Wat zijn de kritieken op deze theorie? 

→ We krijgen een uitval; te maken met restgroepen. 
→ De theorie is sterk gelinkt met de notie “jeugddelinquentie” 

o Discussie over rechtspositie minderjarige en pedagogisch concept: de 
jeugdbescherming functioneert nog niet zoals die zou moeten. Er is te weinig 
aandacht voor de stem van kinderen. Kinderen worden gezien als nog niet 
rationeel/volwassen. Dit betekent dat de kinderen hun rechten niet kunnen laten 
gelden binnen de hulpverlening. 

Op een gegeven moment komt er een nieuwe lijn van denken die terug gaat 
nadenken over de handelingsbekwaamheid van de jongeren zelf. Met andere 
woorden, jongeren geven betekenissen aan hetgeen ze meemaken, geven een 
mening over de zaken… 

o Kritiek vanuit de kinderrechten: men stelt de vraag naar de rechtswaarborgen. 
Vanuit deze kritiek streeft men subjectieve rechten op hulpverlening (vraaggestuurd) 
en naar jeugdsanctierecht met invloed van de rechtswaarborgen (bv; recht om 
gehoord te worden, recht op zakgeld…) 

3.2.4. Hervormingsdebat wet van ‘65 
Het hervormingsdebat leidt tot twee zaken: 

1. Het 4D – programma 
o De decriminalisering van jongeren  
o Meer diversiteit in aanbod; de jongeren verschillen in noden 
o De deïnstitutionalisering verwijst opnieuw naar de grote instituten die in vraag 

gesteld worden 
o Het due process: de rechtsbescherming voor het individu tegenover de staat. Dit 

betekent dat alle rechten waarover een individu beschikt, in acht genomen moeten 
worden door de staat. Bijvoorbeeld: recht op een advocaat. 
(!) MAAR in de wet van ’65 voldoet men hier niet aan, aangezien de jongeren 
onvoldoende beschermd werden tegen de staat. 

2. Een ontwikkeling van diverse alternatieve praktijken 
De hulpverlening evolueert waardoor er alternatieve vormen van hulpverlening ontstaat voor 
mensen die in de marge van het hulpverleningskader zitten. 
! Bijvoorbeeld: gemeenschapsdienst, vormingsprojecten 

Wat is er gemeenschappelijk aan beide projecten? Beiden voorzien expliciet een ruimte voor de 
situatie – en probleemdefiniëringen van de jongere zelf en maken deze ruimte bepalend voor de 
acties die ze ondernemen. 
Wat staat centraal? De confrontatie van betekenisverleningen aan de problemen en 
probleemdefiniëringen tussen ouders, kinderen en intervenieerders. 

3.3. DE STAATSHERVORMING VAN 1980 
De staatshervorming gebeurt onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. 

- De ontwikkeling van een verzorgingsstaat 
Eind jaren ’60 ontstaat er bevrijdingsgedachte van het controlemechanisme. Men denkt na 
over de verhouding rond controle en emancipatie. Vanuit dat nadenken ontstaat de 
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verzorgingsstaat waarbij er meer rechten vertegenwoordigt zullen worden. De nadruk ligt op 
de emancipatie. 

- Een professionalisering van de zorg 
Een professionaliseringsgolf in het sociaal werk. Hieruit volgen enkele stevige 
ontwikkelingen waar kritisch naar gekeken wordt. De professionalisering hangt samen met 
de psychologisering en medicalisering. 

De staatshervorming maakt het mogelijk om de wet van ’65 te gaan herzien. We krijgen een soort 
voedingsbodem op die verschillende lijnen die ervoor zorgen dat die wet van ’65 meer en meer 
bevraagd wordt.  

Daarbij worden de persoonsgebonden aangelegenheden overgedragen naar de 
gemeenschappen vanuit een bevoegdheidsverdeling! 
Met andere woorden, enkele bevoegdheden worden verschoven naar Vlaanderen. Dit is niet zo 
eenvoudig aangezien sommige bevoegdheden verschuiven en anderen dan weer niet. 
Wat is het uitgangspunt van de bevoegdheidsverdeling? 
De jeugdbescherming is essentieel hulpverlenend en een bevoegdheid van de gemeenschap maar 
bevat enkele uitzonderingen die federaal blijven: 

- Het burgerrechtelijk statuut van de minderjarigen 
De jeugdrechtbank  

- Al de organisatie, bevoegdheid en rechtspleging van de jeugdrechtwinkel  

3.3.1. Een dubbelbeleid 
- Op Federaal niveau: we hebben verschuivingen in het debat rond het 

jeugdbeschermingsrecht naar herstelrecht, jeugdsanctierecht, jeugddelinquentierecht. 

- Op Vlaams niveau: de nadruk ligt op het radicaliseren van de vrijwilligheid maar men 
installeert een sterke scheiding (zie 3.3.1.1.) tussen recht en hulp, nl bemiddelingscommissies. 

3.3.1.1. De Vlaamse jeugdhulp 
In 1985-1990 krijgen we de bijzondere jeugdbijstand waarbij de notie “kind in gevaar” verandert naar 
een “problematische opvoedingssituatie”.  
We zien de verbreding rond het ingrijpen op de opvoedingssituatie. Dit is een belangrijke 
verschuiving want die is nodig om te begrijpen hoe de interventiegronden gaan vorm krijgen. 

Een POS wordt door Ter Horst gedefinieerd als: ‘een toestand waarin de fysieke integriteit, de 
affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van de minderjarigen in gedrang 
komen door bijzondere gebeurtenissen, relationele conflicten of door de omstandigheden waarin ze 
leven.’ 

De scheiding tussen recht en hulp ontstaat door de komst van de bemiddelingscommissies in ’87. 
Die commissies kunnen we beschouwen als een vorm van hulpverleningsrechtbank (Walgrave). In 
de wet van ’65 hadden we de “stok achter de deur” bij de vrijwilligheid maar vanaf ’87 gaat dit niet 
meer!  
Dit betekent dat de buitengerechtelijke hulp wordt versterkt. De commissies dienen als een ‘buffer’ 
tussen buitengerechtelijke en het gerechtelijke. De commissie beslist of er al dan niet zaken 
doorverwezen moeten worden naar het parket maar proberen voornamelijk te vermijden dat een 
dossier van vrijwilligheid overgaat naar de juridische kant. 

Enkele kritieken op de installatie van de bemiddelingscommissies? 
- Behandelt men alle dossiers op dezelfde manier? Zijn de commissies steeds objectief? Als 

er sprake is van een complex dossier is het dan mogelijk om de bemiddelingscommissies in 
te schakelen? 

- Zijn de commissies een buffer of toch eerder een toegangsticket om het gerechtelijk 
component in te brengen? Met andere woorden, om toch die stok achter de deur te 
gebruiken voor wanneer de vrijwillige hulp toch niet werkt. 

- Men zegt dat de stem van de minderjarigen gehoord moet worden maar dit blijkt moeilijk te 
zijn om hen effectief erbij te betrekken. 
Het is namelijk zo dat al hetgeen je gebruikt tegen jou kan gebruikt worden. Met andere 
woorden, er is een ongelijke machtsverdeling met als resultaat dat het perspectief van 
diegene waarover het gaat, ondergesneeuwd wordt. 
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Er ontstaat een naamsverschuiving; de jeugdbeschermingscomités worden comités voor 
bijzondere jeugdzorg (CBJ). De CBJ bestaat nu niet meer want dit was een toegangsticket om 
binnen te komen in de hulpverlening. 
De jongeren krijgen een nieuwe wetgeving waarin staat ze vanaf 14jaar gehoord moeten worden en 
krijgen zeggenschap over het eigen leven. Nu is dit verlaagd naar 12jaar. 

De rechtbank heeft een mandaat om op te treden in een POS. Men heeft dit in kader van 
hoogdringendheid en indien de vrijwilligheid niet werkt. Hier zien we een dubbelheid. 
“Het is vrijwillig maar…”  
Daarnaast hebben we ook een verregaande differentiatie van maatregelen. Er komt een 
deïnstitutionalisering naar aanleiding van die grote complexiteit om te kijken naar bepaalde vormen 
van problemen. 

3.3.1.2. Van Vlaamse jeugdhulp naar integrale jeugdhulp 
De discussie: hoe rechtvaardig zijn de interventies? 
In de jaren ’90 krijgen we een debat over de structurele problemen zoals armoede. We hebben 
enkele grote spelers in het kader van dat armoededebat die het en het ander publiceren. 

- De KBS maakt een algemeen verslag van armoede. 

- De Cirkel brengt een oproep rond solidariteit om ook naar de structurele factoren te gaan 
kijken. 
! “The missing link” waarbij de structurele kloof centraal staat tussen de instituties en de 
persoon in armoede.  

- Nicaise en De Wilde met het boek ‘Zwaard van Damocles’. Arme gezinnen hebben meer 
kans om in contact te komen met de bijzondere jeugdzorg. 

We krijgen alweer het debat dat het interventionisme toeneemt. 

3.3.1.3. Preventie als grondslag 
Binnen de integrale jeugdhulp is er één kerndiscussie, namelijk het recht op hulpverlening wordt 
opgenomen in het decreet van 2013 maar preventie blijft de grondslag. 
Het recht op hulp wordt in het decreet van 2013 omschreven maar dit allemaal binnen een 
beschikbaar aanbod. Dit betekent dat men vraaggestuurd te werk mag gaan maar de vraag moet 
opgelost kunnen worden binnen het beschikbaar aanbod. Dit wordt ook gekoppeld aan de 
vermaatschappelijking waarbij men eerst maximaal beroep moet doen op de krachten van het 
eigen netwerk. Daarnaast is het gericht op vermijden, wat verwijst naar de preventieve logica. 

Eerst hadden ‘voorkomen van delinquent gedrag’ dat gewijzigd werd in het ‘voorkomen van 
opvoedingsproblemen’. Nu spreken we over het ‘voorkomen van hulp’ 

Recht op hulp blijft een probleem in de jeugdhulpverlening. We zien het residueel denken steeds 
terugkomen omwille dat het telkens instrumentaal wordt toegepast om andere vormen te vermijden. 
Dit toepassen in de praktijk is moeilijk. Met andere woorden, het zicht op structurele problemen 
verdwijnt… de signalen komen niet in beeld. 
Recht op hulp zit in het decreet maar wel in een paradigma van geïndividualiseerde 
verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je recht hebt op hulp maar dat je zelf de 
verantwoordelijkheid moet nemen. 

3.4. HET BESLUIT  
Welke spanningen heersen er in de jeugdbescherming? 

- Een ‘te veel’ en een ‘te weinig’ tussenkomen. 

- Er gebeurt een uitbreiding van interventies vanuit het idee vrijwillige interventies zijn maar 
zijn ze positief? 

- Preventie als leidraad met een steeds betere invulling.  

 

- Spanning van recht op hulp versus interventierecht 

Voorkomen delinquent gedrag Voorkomen opvoedingsproblemen Voorkomen van hulp

Preventie van delinquentie Preventie van gedwongen 
interventies Preventie bijzondere hulp Preventie van hulp
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4. KIND IN GEVAAR – GEVAARLIJKE KINDEREN  
Wat is jeugddelinquentie? Van waar komt het en hoe kan men dit verklaren? 
Er zijn heel wat discussies over de oorzaken van jeugdcriminaliteit waarbij men naar verschillende 
factoren verwijst.  
Mogelijke factoren zijn:  

- De inadequate opvoeding 

- Andere waarden en normen 

- Lage intelligentie 

- De SES 

- Cultuur 

De antwoorden die men op bovenstaande zaken geeft is: 

- Controle 

- Psychologische begeleiding  

- Armoedebestrijding 

- Discipline  

De argumenten die men geeft omtrent de jeugdcriminaliteit kan men expliciet of impliciet linken aan 
enkele theoretische paradigma’s. 

4.1. THEORETISCHE PARADIGMA’S  
Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen:  

- Positivistische benaderingen: de focus ligt op de oorzaak-gevolg relaties waarbij men het 
causaal element probeert te isoleren.  

Het causaal element bevindt zich ofwel in het…. ofwel in de… 

1. Het individu (=individueel positivisme) 

2. De samenleving (=sociologisch positivisme) 

Bijvoorbeeld: de oorzaak van delinquentie ligt bij het individu, het zit in de het karakter. Of 
delinquentie ontstaat door de vriendengroep. 

- Radicale of kritische benaderingen: de focus ligt op de criminaliseringsprocessen en wat 
de gevolgen ervan zijn. Met andere woorden, men focust zich op hetgeen we definiëren als 
criminaliteit en wat daar dan de gevolgen van zijn. 

- Realistische benaderingen: de focus ligt op de aanpak. 

4.2. POSITIVISME  
Eind 19de eeuw is er de opkomst van het positivisme waarbij men op zoek gaat naar de ‘objectieve 
kennis’ over de wijze waarop het menselijk gedrag wordt gedetermineerd. 

Dankzij het positivisme ontstaat er: 

- Een succes van de natuurwetenschappen. 

- Het geloof dat de sociale wereld en het menselijk gedrag op dezelfde manier kan worden 
gekend en verklaard. Dit betekent dat we alles kunnen voorspellen omdat we de wetten van 
fysica en natuur leren kennen. Kunnen we dit dan kunnen we toch ook het menselijk gedrag 
kennen en verklaren? 

Dit stuk nog opname les!!! 
Het klassiek strafrecht vertrok vanuit het idee van de vrije wil. Met andere woorden, de keuze voor 
criminaliteit op basis van de kosten en baten. Hoe ging men vroeger om criminaliteit? Men ging de 
mensen martelen zodat zij in het vervolg de juiste keuze zouden maken. 

De wetenschappelijke criminologie wees vanuit het positivisme echter op de gedetermineerdheid tot 
het delinquent gedrag via het individueel en sociologisch positivisme. 
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4.2.1. Individueel positivisme  
“Het individu als causaal element.” 

4.2.1.1. De biologische – genetische theorieën 
Het gaat hier over de “biologische en psychologische afwijkingen” van normale mensen. 
De La Mettrie (1709-1751) is één van de eersten die het verband legt tussen het gedrag en de 
menselijke machine → “er zit een vijs los”. 
! Bijvoorbeeld: het verband tussen de criminaliteit en het mechanistisch mensbeeld.  
Met andere woorden, de oorzaak van delinquent gedrag zoekt men in het feit dat er iets fout is in de 
biologie dus het is aangeboren. 

Daarnaast hebben we ook Lombroso (1835-1905) die een empirische studie deed van delinquent 
gedrag. Wat is de relatie tussen de biologische kenmerken en de criminaliteit? 
Lombroso had enkele stellingen:  

- Criminaliteit is geen vrije keuze want het is aangeboren en erfelijk. 

- Delinquenten zijn atavistisch. Dit betekent dat men tot een primitief mensentype behoort. 
De misdadiger kan herkent en onderscheiden worden van de ‘normale’ mens.. 
=> criminelen zijn abnormaal. 

- Men kan alleen door de meest gunstigste omstandigheden delinquent gedrag vermijden. 

Binnen zijn empirische studie had hij geen controlegroep. Vroeger waren er ook mensen in de 
samenleving die rare gelaatstrekken hadden en helemaal niet delinquent waren. 
Conclusie? De gelaatstrekken zijn niet de oorzaak voor delinquentie!! 

Naast Lombroso hebben we nog andere theoretici die delinquent gedrag verklaren aan de hand van 
de fysiologische benadering.  

- Goring (1913) had kritiek op de studie van Lombrose, namelijk dat hij zich enkel focuste op 
de delinquenten; Goring deed dus onderzoek naar de verschillende tussen delinquenten en 
niet-delinquenten. Hij spreekt over een inteelt in de criminele klasse. Met andere woorden, 
als delinquenten kinderen krijgen dan zijn de zij vatbaarder voor het crimineel gedrag. 
(=> de pathologische families) 

- Sheldon (1949) – Glueck en Glueck (1956) deden onderzoek naar de relatie tussen het 
lichaamstype en delinquentie, met bijhorende persoonskenmerken… 

o Mesomorfen hebben een atletische lichaamsbouw (! een sterke relatie met 
delinquentie) 

o Ectomorfen hebben een fijn en dun lichaamsbouw 
o Endomorfen hebben een ruimer lichaamsbouw 

Wat is de kritiek op de biologisch – genetische theorieën? 
De relatie tussen de fysiologie en delinquentie is zeer controversieel. 

- De kritiek op eugenetica: rasverbetering waarbij we moeten ingrijpen op de pathologische 
families. Dit is een onderzoek naar de verbetering van een genetische samenstelling van 
een bepaalde populatie. Met andere woorden, we moeten ingrijpen wat het hindert onze 
vooruitgang van samenleving. 

- 1833 – idee van F. Galton: onze vooruitgang maakt het mogelijk dat mensen overleven en 
dat teniet aan heel het idee rond ‘survival of the fittest’. Met andere woorden, als de 
vooruitgang ervoor zorgt dat mensen overleven, ook al zijn het niet de sterkste/meest 
aangepaste, dan moet men dit compenseren… 
Dit is een heel zware denklijn! 

- De excessen in het nazisme: deze komen voort vanuit het Neo-Darwinisme maar men 
begrijpt dit idee fout waardoor men dit gaat toepassen en de selectiviteit omhoog steeg. 

- Uit onderzoek blijkt dat de resultaten naar biologische factoren als causaal element van 
criminaliteit sterk ter discussie staat.  
! Bijvoorbeeld – een lage intelligentie: leidt dit tot het sneller plegen van delinquente 
feiten? Plegen ze delinquente feiten omdat we hen behandelen als dommeriken of worden 
sneller gepakt voor de feiten omdat ze dom zijn? Plegen ze de feiten omdat men zich 
verveelt op school waardoor ze zich gefrustreerd voelen? Het is zeer complex! 
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In de actualiteit krijgt dit genetische terug wat aandacht, ondanks dat het nog steeds controversieel 
is. De aandacht is er gekomen omdat men nu ook verder staat in het hersenonderzoek waarbij er 
een sterke gerichtheid is naar het zoeken in de hersenen wanneer er iets fout is. 
In de politiek komt dit soort denken terug naar boven. Moeten sommige mensen verboden worden 
op het krijgen van kinderen? (Bv, mensen met een drugproblematiek, mensen met een zware 
verstandelijke beperking..) 

In het sociaal werk speelt de neuroscience een rol, waarbij men zich afvraagt of we moeten kijken 
naar het behandelen van de ‘risky brains’. 
Met andere woorden, moeten men een screening houden van de hersenen zodat men tijdig kan 
interveniëren? (=screen and intervene) 
=> Link met de preventiegedachte! 

Wat is het risico in het denken van “screen and intervene?” 
Waarden en normen zijn voorgeschreven vanuit een staatsbestel om te kunnen ingrijpen. Dit is niet 
ok omdat dit betekent dat men een vooraf bepaalde vormgeving geeft aan het begrip ‘normaliteit’. 
Wat is de norm? De norm is moeilijk te bepalen! 
Daarnaast moet men zich niet enkel focussen op de hersenen maar ook met de context! 
! Bijvoorbeeld maatschappelijke discussie: in Nederland is er een verplichte anticonceptie voor 
incompetente ouders… Wat is de maatstaf voor ‘incompetent?’  

4.2.1.2. De ontwikkelingspsychologische theorieën 
Hier ligt de nadruk op de problemen binnen de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. 
Eysenck (1970) met de trait psychologie. Criminelen zijn extraverter en minder makkelijk 
conditioneerbaar. Dit leidt tot het van A leidt naar B leidt naar C logica.  
! Kritische blik: is een specifieke karaktertrek een oorzaak voor een bepaald gedrag of eerder een 
reden dat men sneller gevat wordt? 

De psychodynamica van Freud beschouwt het delinquent gedrag als symbolisch gedrag dat 
gedetermineerd wordt door persoonlijke motieven die dieper in het individu verborgen zitten. 

De leerpsychologie gaat over het aanleren van de verkeerde waarden en normen met als 
oplossing de juiste waarden en normen aan te leren aan de hand van modelling, token economy… 

4.2.1.3. Wat zijn de kritieken op het determinisme van het individueel 
positivisme? 

- Gevaar van individualisering van de sociale problemen: een delinquent is abnormaal 
door de geboorte of door het aan te leren. Met andere woorden, de oorzaak wordt volledig 
gelegd bij het individu waarbij er geen rekening gehouden wordt met de context. 

- Het is moeilijk om de causale relaties uit te filteren omdat dit vaak vasthangt met 
meerdere variabelen. 

- Er is geen oog voor het constructieproces: men kijkt naar de normale levensloop vanuit 
een Westers middenklassenmodel. 

- De hyperactiviteit bij kinderen was een tijd onder de aandacht: kinderen die 
hyperactief zijn, vertonen statisch gezien gedrag dat later meer kans heeft om te evolueren 
naar  grensoverschrijdend gedrag. 
Hyperactiviteit wordt enorm gemedicaliseerd waardoor we het dus zien als een probleem. In 
de praktijk zien we dat we gaan labelen en dat kan goed zijn om mensen structuur te geven 
maar aan de andere kant leidt dit ook tot stigmatisering.. 

4.2.2. Sociologisch positivisme  
“De samenleving als causaal element.” 
Deze benaderingen wijzen op de sociale oorzaken van criminaliteit. Binnen dit positivisme rust maar 
op reeds oudere ideeën, zoals bijvoorbeeld de milieuschool van Laccasagne en dat had een invloed 
op denkers zoals Quetelet, Comte en Durkheim. 
! Het sociale gaat vooraf het psychologische  

Durkheim (1858-1917) ziet criminaliteit als een gevolg van een complexer wordende maatschappij. 
Het gedrag dat het individu stelt is een normale reactie op complexe maatschappij waarbij men het 
moet zien als een ontsnappingsstrategie. Met andere woorden, criminaliteit zorgt voor de solidariteit 
en het aangeven van de grenzen in de samenleving. Maar waar trekt men de grens? 
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- Het construct van delinquentie wordt hier ook niet bevraagd… het blijft aanzien worden als 
iets pathologisch. 

- Er is een geloof in de collectieve gedragenheid van waarden en normen in de samenleving. 
Met andere woorden, de waarden en normen zijn voor iedereen gelijk. 

4.2.2.1. Leertheorieën  
Delinquent gedrag wordt aangeleerd in interacties met anderen in bepaalde groepen.  

1. Ecologische theorieën – de criminogene stadswijk 
Delinquent gedrag wordt overgedragen in bepaalde buurten waarbij er een sociale 
desorganisatie is. Dit leidt tot criminaliteit omdat er een gebrek aan sociale controle is wat 
bendevorming als gevolg kan hebben. Het delinquent gedrag wordt overgedragen op 
andere jongeren die in de onconventionele systemen erkenning vinden. 

2. Differentiële associatietheorie van Sutherland 
De focus ligt op het aanleren van crimineel gedrag. Als iemand toegang heeft tot zowel 
criminele als niet-criminele gedragspatronen waarbij de criminele patronen overheersen dan 
zal dat leiden tot crimineel gedrag. 
! De discussie omtrent de ‘besmetting’ van VOS kinderen in aanraking met MOF kinderen. 
We moeten de jongeren weghouden van het delinquente gedag want anders gaan ze dit 
aanleren. 

3. De subcultuurtheorieën – focal concerns van Miller  
Zeggen dat delinquentie gelinkt is met de cultuurpatronen van de lagere klassen. 
! Sociale bewijsvoering: in een arm gezin wordt het gedrag vaak anders gepercipieerd in 
vergelijking met rijke gezinnen. 

Deze twee theorieën geven geen uitleg waarom iemand ervoor kiest om zich te associëren met 
delinquent gedrag. Een antwoord hierop is geen evidentie want dit kan voorbijgaan aan de wijze 
waarop mensen zelf hun eigen leefomgeving ervaren. 
“Zorgen dat jongeren in contact komen met ‘juiste’ jongeren”… men houdt geen rekening met het 
perspectief van de jongere. 
Wanneer jongeren in een negatief bestempelde buurt wonen, kunnen zij dit ervaren als positief 
omdat men dan leert omgaan met de diversiteit. 

4.2.2.2. Straintheorieën  
Hierin hebben we twee theorieën: 

1. De anomietheorie van Merton 
Er is een deconnectie tussen de “cultural goals” en de “institutionalized means”. Met andere 
woorden, er is een onevenwicht tussen de culturele doelen die opgelegd zijn door de 
maatschappij en de institutionele middelen die daarover verdeeld zijn. Dat verschil is het 
probleem en een mogelijks antwoord daarop is het delinquent gedrag. Dit betekent dat men 
via een criminele weg de kloof proberen oplossen om toch toegang te verkrijgen tot de 
legale middelen. 
Andere mogelijkse oplossingen op die kloof is het conformeren of terugtrekken. 

2. De status frustratie theorie van Cohen 
Sterk gelijkend op de theorie van Merton maar hij ziet delinquentie als een rebellie ten 
aanzien van die kloof tussen verwachtingen en beschikbare gedragspatronen. 

Deze twee theorieën zijn interessant omdat het hier wel de sociaal economische positie in relatie 
brengt met de delinquentie. 
Wat zijn de kritieken? 

- De straintheorieën leiden tot… 
o Compensatieprogramma’s; bv gelijke kansen  
o Preventieprogramma’s 

Maar stellen de waarden en normen niet ter discussie… 
! Bijvoorbeeld: de gelijke kansen moeten benadrukt worden maar niet de 
ongelijke posities waarin deze kansen gerealiseerd moeten worden. 

- Men koppelt het delinquent gedrag aan bepaalde mensen waardoor zij zwaar 
gesanctioneerd worden. Met andere woorden, de nadruk op de lagere klassen in teken dat 
zij meer criminaliteit zouden plegen maar andere vormen van criminaliteit worden niet in 
beeld gebracht, zoals fraude. 
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Het onderwijs moet toegankelijker gemaakt worden, men moet de financiële drempel weghalen. Wat 
is het effect van het vervroegen van de leerplicht? 

Hoe zit het met de kwaliteit van scholen? Als men mensen motiveert om naar school te gaan maar 
ze ervaren dit niet als positief dan is dit geen goede zaak. De gelijke startpositie is niet eerlijk 
verdeeld. 

4.2.2.3. Controletheorieën  
Een goede binding met de conventionele orde, verhindert de criminaliteit. Met andere woorden, dat 
men minder criminele feiten gaat plegen als ze een goede binding hebben omdat men dan meer te 
verliezen heeft. 
We hebben hier de sociale controle theorie van Hirshi waarbij er vier elementen zijn in de binding 
van jongeren met de samenleving. 

1. Attachment – de band met anderen: dit betekent dat kinderen en jongeren in netwerk 
moeten zitten. 

2. Commitment – de mate van betrokkenheid: in welke mate is men betrokken binnen de 
conventionele banden en wat heeft men te verliezen? Stel dat je een goede band hebt met 
de ouders en je pleegt een feit dan is er kans dat die band verloren gaat. 

3. Involvement – de tijd en energie dat men besteed aan de conventionele activiteiten: hoe > 
energie, hoe < ruimte voor onconventionele activiteiten. Het is belangrijk om naar de 
positieve activiteiten te gaan om binding met positieve voorbeelden te verhogen. 

4. Beliefs – de mate waarin iemand gelooft in de morele waarden en normen. 
Dit betekent dat als men deze vier elementen op een rijtje krijgen de kans vermindert op delinquent 
gedrag! 

In Vlaanderen komt dit denken terug in onder andere het onderzoek van Deklerck en Depuyd 
rond die verbondenheid (reli-gare) als antwoord op delinquentie.  
Als men niet slaagt om die verbondenheid te generen dan is het gevolg dat men delinquent gedrag 
gaat stellen. Hierop zijn we een tal van interventies ontstaan die daarop gaan viseren. 

Men had voornamelijk hier aandacht voor in de schoolcontext, waarbij men kijkt naar de theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid ’80. 
De notie “maatschappelijke kwetsbaarheid” verwijst naar de theorie van maatschappelijke 
kwetsbaarheid ontwikkeld door Vettenburg & Walgrave. Het gaat dus om maatschappelijk kwetsbare 
groepen. De theorie werd ontwikkeld binnen de criminologische theorievorming dat beschrijft hoe 
een cumulatie van kwetsingen door de maatschappelijke instellingen het risico vergroot op het 
delinquent gedrag. 

Iemand is maatschappelijk kwetsbaar als die in zijn contacten met de maatschappelijke instellingen 
steeds opnieuw geconfronteerd wordt met de negatieve aspecten ervan.  
! Bijvoorbeeld – de schoolsituatie: een maatschappelijk kwetsbare jongere zal steeds negatieve 
opmerkingen krijgen, gestraft worden en zal minder profiteren van het positieve aanbod dat de 
school aanreikt. Met andere woorden, zij gaan minder kennis en vaardigheden opdoen. Dit heeft als 
gevolg dat zij aanzienlijk zwakker staan ten aanzien van de andere maatschappelijke instellingen 
zoals de arbeidsmarkt. 

De term “maatschappelijke kwetsbaarheid” bevat vier kenmerken (!!): 
1. Het is een interactief proces 

Kwetsbaarheid is per definitie een interactioneel begrip waarbij de persoon of een 
bevolkingsgroep kwetsbaar is in het contact met maatschappelijke instellingen. 

Maatschappelijke kwetsbaarheid is geen kenmerk van de persoon of groep maar het gaat 
om de interactie met de instellingen. 

2. Het is een cumulatief proces 
Eens een persoon of groep gekwetst is door de ene instelling dan is men meer kwetsbaar 
voor de volgende instelling. Vaak gaat de kwetsing op school de jongere vatbaarder maken 
voor kwetsing op de arbeidsmarkt later.  

Het verhogen van de participatiegraad. Als men sancties zet op de participatie dan gaat men 
de ouders nog meer in armoede duwen.
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(!) één slechte confrontatie betekent leidt niet tot een fataal of ongunstig contacten met de 
andere instellingen maar het vergroot het risico wel! 

Conclusie? Kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen lopen het risico 
doorheen hun confrontaties terecht te komen in de negatieve neerwaartse spiraal van 
toenemende kwetsbaarheid..  

Te maken krijgen met werkloosheid, justitiële contacten etc. 
Met andere woorden, het gaat dus om een cumulatie aan kwetsingen waarbij men nergens 
aansluiting vindt.  

3. De kwetsing ent zich op de culturele kenmerken  
Uit onderzoek blijkt dat het opvoedingsmodel in het gezin, de waardenoriëntatie, het 
maatschappelijk perspectief etc belangrijker te zijn dan de structurele kenmerken. Dit 
betekent dat het niet gaat om materiële omstandigheden maar het voornamelijk om het feit 
dat men geen aansluiting vindt binnen een cultuur. Ze worden niet aanvaard en worden 
gelabeld als het hebben van foute waarden en normen. 
(!) de persoonlijke houding van de pedagoog is hier belangrijk! 

4. De sociale binding staat centraal  
Het niet tot stand komen van een binding tussen een individu en de samenleving heeft vaak 
te maken met de niet-aanvaardende houding van de maatschappelijke instellingen ten 
aanzien van de cultuur van de jongere en diens milieu.  

Deze staat verder af van de eisen die de maatschappelijke instellingen stellen en heeft 
onder meer te maken met de taalontwikkeling, het kunnen hanteren van beleefdheidsregels 
etc.  

Hoe sanctionerend zijn wij? Als pedagoog mogen we gerust streng zijn. We mogen veel 
verwachten en regels opstellen maar mogen we ook verwachten dat ze de regels gaan 
opvolgen? 
Hierin zit het controlerende aspect van ‘als men het niet opvolgt dan gebeurt dit..’ Dat 
controlerende moeten we vermijden omdat het niet abnormaal is dat mensen de regels als 
eens niet volgen. 
Met andere woorden, men moet streng maar rechtvaardig zijn!! 
Een aanvaardende houding is belangrijk maar dit betekent niet dat men alles moet toelaten. 
Probeer als pedagoog te begrijpen waarom de mensen bepaalde dingen ding. Bijvoorbeeld 
als iemand niet participeert, waarom niet? 

Wat is de kern van de theorie? Het houdt dus een cumulatie in van negatieve ervaringen met 
maatschappelijke instellingen dat leidt tot specifieke sociaalpsychologische copingmechanismen en 
psychologische kenmerken. Het risico schuilt op een intensieve uitsluiting. 
Men moet hulp aanbieden door een responsieve hulpverlening! 

Wat is de kritiek op de controletheorieën? 
- Individualisering: de theorieën evolueren gaandeweg naar een meer psychologische 

invalshoek waarbij de nadruk ligt op het gezin in plaats van de ruimere maatschappelijke 
context. 

- Een normatief beeld van de samenleving 

4.2.2.4. Wat zijn de kritieken op het sociologisch positivisme? 
- Het vertrekt vanuit het determinisme en weinig oog op actorschap van de jongeren. 

- Het stelt het constructieproces van delinquentie niet in vraag. 
Wie problematiseert wat? 

- Omzichtigheid in het leggen van causale verbaden. De invloed van een buurt op criminaliteit 
is een complex gebeuren want er zijn veel verschillende variabelen. 

4.2.3. Toepassing 
Verschillende theoretische kaders kunnen toegepast worden op vraagstukken. 

Pagina  van  29 60



 Jeugdbescherming en jeugdhulp   
2019-2020

4.3. KRITISCHE/RADICALE THEORIEËN 
Een kritiek op de positivistische causale benadering. 
Vanaf de jaren ’60 is er een moment van algemene maatschappelijke ontwikkelingen waarbij het 
kritisch gedachtengoed luidt: ‘het is niet het overtreden van de orde maar de orde zelf dat het 
probleem is’. 

Er is reeds een vroegere theoretische inbedding vanuit de Chicago School of Sociologie met Mead 
(1934) en zijn symbolisch interactionisme. Dat is het idee dat het menselijk handelen het gevolg 
is van de wijze waarop anderen hen zien. 

Wat zijn de ideeën van deze theorie? 

- Het is onzin om de wereld te zien als een vorm van consensus maar eerder als complex en 
met conflict. 

- De focus verschuift van macroprocessen naar een meso- en microniveau waarbij men 
gericht is op de actorschap van mensen (in tegenstelling tot de gedetermineerdheid). 

- Het leidt tot een pluralistisch perspectief op delinquentie. Het is geen pathologisch gedrag 
maar wordt gedefinieerd! 

- Er is een politisering van criminaliteit en criminologie. 

Er zijn verschillende theorieën. 

4.3.1. Proces van morele paniek 
Een bepaald gedrag wordt als problematisch gezien; zoals rondhangen, spreken over zaken… Dat 
gedrag wordt toegeschreven aan de subversieve minderheid zoals de jongeren met een 
vreemde nationaliteit. Daarnaast worden de oorzaken ook nog gesimplificeerd. 
! Bijvoorbeeld: het is door het gebrek aan toezicht waardoor er meer kans is op.. 

Het proces van morele paniek leidt tot stigmatisatie van de betrokkenen. Termen zoals ‘luie 
jongeren’ en ‘slechte ouders’ wakkeren de publieke verontwaardiging in. “Ze leven op de kosten van 
de staat, ze zorgen voor de overlast…”  
Dit zorgt voor een zero-tolerance waarbij men met een harde hand moet optreden. Denk aan het 
debat van radicalisering. 

De rol van de peer group is een belangrijk thema in relatie tot het delinquent gedrag. 

- Leertheorie: men leert delinquent gedrag door in relatie te treden met delinquente 
vrienden (“besmetting”) 

- Straintheorie: een netwerk kan voor hulpbronnen zorgen maar een gebrek aan netwerk 
betekent een gebrek aan hulpbronnen om de doelen te realiseren. 
Wat is er aanwezig van sociaal kapitaal?  

o Een positief kapitaal: men komt goed terecht.  
! Bijvorbeeld: ouders die je helpen aan een vakantiejob. 

o Een negatief kapitaal 
! Bijvoorbeeld: mensen die zwart werk doen 

- Controletheorie: hoe sterker de binding met normconforme personen, hoe groter de kans 
dat men ook normconform gedrag stelt. 

Wat doet de peergroup dan? 

- Selectie: vrienden kiezen op basis van het delinquent gedrag  

- Socialisatie: crimineel gedrag vertonen omdat men criminele vrienden heeft (bv 
hangjongeren) 

Het onderzoek naar de processen van peer groups is niet eenduidig. Een netwerk is niet per se 
een vriendschapsnetwerk. De nadruk legt men vaak op de homogeniteit van de delinquent. Als 
hulpverlener moeten we rekening houden met de complexiteit van de banden die jongeren 
aangaan met hun peers. 
Bijvoorbeeld: de jongeren zien als een delinquent maar niet kijken naar al het vrijwilligerswerk dat 
de persoon doet.
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Wat is de kritiek op het labelen? 
- Het vervangt het determinisme door de genetica/sociale omstandigheden door het 

determinisme van de sociale reactie. 

- Het minimaliseert de primaire deviantie en mogelijke schade door gedragingen waarin 
slachtoffers betrokken zijn door de focus op slachtofferloze gedragingen. 

- Labeling is een gevoelig makend concept en blijvend belang van definitiediscussie.. 
! Bijvoorbeeld: moord – doding in een oorlogssituatie 

4.3.2. Marxisme en kritische criminologie 
Er is een nood aan het inbedden van het proces van morele paniek (=labelingtheorie) in de 
ruimere sociale theorie.  
Er worden wetten gemaakt door de machtigen die hen ook beschermen. Daarnaast plegen de 
machtigen ook feiten maar worden zij niet gestraft in tegenstelling tot de lagere sociale klassen. 
“The rich get richer and the poor get prison”… Wetten gelden vaak vooral voor de machtigen maar 
bieden geen hulp voor mensen in armoedesituaties. 

Met andere woorden, delinquentie is het gevolg van een repressie. Het brengt het verzet van de 
arbeidersklassen over en verdoezelt de uitbuiting. 
Conclusie? Zo lang er een maatschappelijke ongelijkheid bestaat, blijft criminaliteit bestaan.  

Reiman – pyrrhic defeat: doordat ons strafsysteem niet werkt, ondersteunt het de machthebbers 
omdat er zo een aandacht blijft gaan naar één bepaalde klassen (mensen in armoede, allochtonen..) 
en die worden als gevaarlijk bestempeld. Het gevolg is dat men dan de aandacht van eigen 
criminaliteit wegneemt. 

Becker (1967) – Who’s side are we on? 
Het is belangrijk om als onderzoeker na te denken over de eigen positie die niet neutraal is in 
onderzoek naar criminaliteit. 

4.3.3. Feminisme en gender  
Er is een gebrek aan aandacht voor vrouwen en gender binnen de criminaliteit. Dit betekent dat de 
nadruk ligt op de rol van de man dat gelinkt is aan het idee van mannelijkheid in de samenleving.  
! Bijvoorbeeld: verkrachting, seksuele delicten…  

In de huidige tijd is er meer aandacht voor de specificiteit van de meisjescriminaliteit. In België is er 
daling maar is de daling minder groot dan bij de jongens.  
Hiervoor zijn verschillende discussie – elementen: 

- Genderparadox: bij het geslacht waar het gedrag het minst voorkomt, is het gedrag vaker 
een uiting van een ernstig probleem.  

- Vroege puberteit en andere ervaring maturity gap: de criminaliteit kan een uiting zijn om 
vrijheid te zoeken (! bijvoorbeeld: de wegloopproblematiek) 

4.4. REALISTISCHE THEORIEËN 
In de jaren ’70-’80 hadden we een economische recessie na de golden sixties. Die recessie startte 
met een eerste oliecrisis. 
Er kwam een roep naar het “realisme” waarbij men wilt terugkeren naar enkele selectieve 
elementen vanuit het positivisme en de klassieke benadering. 
Er ontstaat een verschuiving… van verklaringen/oorzaken naar aanpak van criminalisering. 

4.4.1. Rechts realisme 
“Een nadruk op de individuele verantwoordelijkheid”. 

- Het neoliberalisme 
o Nood aan individuele vrijheid die beperkt wordt door de sterke staat 

- Het neoconservatisme 
o Nood aan een sterke staat die de orde houdt 
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o Er is een gebrek aan morele waarden en normen 
o Er bestaan gedegenereerde mensen 
o Armoede = geen oorzaak  
o Delinquentie is een rationele keuze van het individu 

Het rechts liberalisme focust zich dus op de criminaliteit die door de ‘onderklasse’ gepleegd worden. 
=> de onderklasse theorie van Murray: de theorie die zegt dat er een klasse is met gebrek aan 
waarden en normen die afhankelijk wordt gemaakt door de welvaarstaat. Er wordt een nadruk 
gelegd op het belang van huwelijk en gezin om goede waarden en normen over te brengen. 

Darymple legt de nadruk op responsabilisering waarbij een kritiek gaf op de pamperende 
sociale werkers alsook die welvaartstaat die een bepaalde klasse afhankelijk maakt. 
Wat is de kritiek op Darymple? Één verhaal kan niet doorgetrokken worden voor een volledige 
complexe samenleving en mensen in armoede. 

4.4.2. Links realisme 
Dit omvat de tegenreactie op law and order, nl de zero-tolerance. 
Zij hebben kritiek op het reductionisme van de kritische en radicale theorieën. 
! Bijvoorbeeld: het simplistisch causaal verband tussen armoede en criminaliteit. In de realiteit is dit 
complexer. 

Lea en Young schreven een bekend werk hierrond (’84). 
Zij zien criminaliteit als een reëel probleem waarbij onveiligheidsgevoelens echt aanwezig zijn. Dit 
betekent dat criminaliteit specifieke oorzaken heeft (! relatieve deprivatie van Wilkinson).  
Om dit weg te werken, moeten politici en theoretici samenwerken rond het uitwerken van 
effectievere manieren van misdrijfcontrole. 
Als men dit doet, legt men de nadruk op de samenlevingsopbouw en het belang van goed sociaal 
beleid. 

In België zijn deze realistische theorieën van belang, waarbij we een notieverschuiving zien naar de 
notie “responsabiliteit”. 
Het debat rond jongeren hebben zowel rechten als plichten. Dit is bepalend voor de manier waarop 
interventies georganiseerd worden. Men maakt de rechten voorwaardelijk; alsof je pas rechten hebt 
als je aan de plichten voldoet? 

4.5. BESLUIT  
Kind in gevaar splitsen we vanuit het essentialisme (! schuilt er achter elke VOS een MOF of 
schuilt er achter elke MOF een vos?. Dit is een discussie in de gesloten jeugdhulp) 

Het realisme is noodzakelijk maar de aanpak is enkel zinvol als men oog heeft voor: 

- De complexiteit 

- De verschillende factoren  
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5. METEN IS WETEN 
Wat is het belang van diagnostiek? 
Het belang wordt aangegeven door de overheid, bijvoorbeeld in beleidsteksten. 

Er zijn twee maatschappelijke tendensen die ervoor gezorgd hebben dat nog steeds de nadruk 
wordt gelegd op dat belang van diagnostiek! 

5.1. MAATSCHAPPELIJKE TENDENSEN 

5.1.1. Managerialisme  
Eind 20ste eeuw was er een oliecrisis dat een zeer grote economische impact had op het leven van 
de mensen. Daarnaast zorgde de oliecrisis voor een kantelpunt in de soort samenlevingsvorm dat 
we nu kennen. Met andere woorden, dit zorgde voor een begrotingstekort, krimpende economie en 
een groeiende werkloosheid. 

De politici zochten een antwoord op die regressie (economische crisis). Dat antwoord vond men in 
het neoliberalisme dat verwijst naar de New Public Management (NPM) en zij steunen op de 
ideeën van het managerialisme. 
(!) Management ≠ managerialisme. 

Managerialisme verwijst naar het geloof dat sociale problemen zoals; wachtlijsten tekorten, 
problemen in de jeugdhulp, opgelost kunnen worden door het reorganiseren van de zorg via de 
principes van de private sector. 
Wat zijn die principes? 

- De nadruk op efficiëntie boven effectiviteit 
Met andere woorden, er komt een verschuiving van effectiviteit naar efficiëntie. 

o Effectiviteit: het zo goed mogelijk doen 
o Efficiëntie: zo veel mogelijk doen maar met zo min mogelijk middelen. 

- De nadruk op performantie 

Men doet aan benchmarking waarbij men de eigen organisatie vergelijkt met een andere 
organisatie of met het buitenland. Als de andere organisatie (B) een betere hulpverlening 
aanbiedt dan zal men in organisatie A deze methoden kopiëren. 

Voor beiden principes vraagt dit om standaardisering. Dit betekent dat men op een gelijkaardige 
manier verantwoording moet afleggen ten aanzien van de overheid om te expliceren wat men doet 
met de verkregen publieke middelen. 

5.1.2. Risicobeheersing  
Er zijn enkele dramatische gebeurtenissen waaronder het Maasmeisje en Victoria Climbié die 
zorgden voor het ontstaan van de risicobeheersing. 
Het Maasmeisje in Nederland kwam in 2006 tragisch aan haar eind. Ze was vermoord door eigen 
familie. Het is raar dat dit kon gebeuren aangezien er maar liefst 14 verschillende 
hulpverleningsinstanties aanwezig waren, waarvan 10 effectief naar het gezin gingen. De signalen 
werden niet opgemerkt en de verschillende instanties communiceerden niet met elkaar. 
Dit betekende dat men de verschillende puzzelstukjes niet aan elkaar heeft kunnen plakken 
waardoor dit het lot was voor beide meisjes. 

Wat was het gevolg? Er ontstond een grote maatschappelijke verontwaardig waarbij heel wat 
protest kwam van de politici. Zij maakten de belofte aan het publiek dat zo’n tragische 
gebeurtenissen niet meer zouden voorkomen. 
De overheid ging inzetten op verschillende zaken, namelijk: 

- Het inzetten op vroegdetectie van alarmsignalen: als er door drie hulpverleners een rode 
vlag wordt opgestoken, dan zal er een alarm gaan rinkelen waardoor alle betrokken 
hulpverleners op de hoogte worden gebracht van de ernstige situatie. 

- Het standaardiseren en uniformiseren van processen: dit betekent dat de hulpverlener 
op eenzelfde manier moet rapporteren zodat de signalen op dezelfde manier ontdekt 
worden. 
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5.1.3. Premisse 
Als we zowel efficiëntie (managerialisme) alsook risicobeheersing willen bereiken dan hebben we 
een beheersingslogica nodig. Één van de manieren om te bereiken is diagnostiek. 
Diagnostiek zorgt voor een voorspellende dimensie van de methodiek om het risico te gaan 
beheersen.  

Binnen de integrale jeugdhulp staat diagnostiek centraal! 
Er wordt een nadruk gelegd op diagnostiek in het A-document als toegang tot de NRTJ. Daarnaast 
wordt de nadruk gelegd op de Signs of Safety als methodiek om de veiligheidsrisico’s te 
identificeren. 

Dit wordt geflankeerd door het “meten is weten” principe! 

5.2. “METEN IS WETEN” 
Voordien had men de statistiek niet en kon men geen cijfers generen. Op het moment dat de 
statistiek uitgevonden was, werd de jeugdcriminaliteit ontdekt door Quetelet. Hij was tevens ook de 
grondlegger van de statistiek.  

Statistiek is belangrijker geworden door/voor: 
- De twee maatschappelijke tendensen van risicobeheersing en efficiëntie 

- Het zicht krijgen op de evoluties in de jeugdhulp en het aantal jongeren in de jeugdhulp 
verblijven. 
! Bijvoorbeeld: zonder statistiek zouden we niet weten hoeveel mensen er in de 
residentiële en ambulante hulpverlening zitten. 

De vraag naar statistiek, cijfers en registratie is actueler dan ooit. In de beleidsbrief van 2013 vraagt 
men naar efficiëntie, effectiviteit en objectiviteit van cijfers…  

5.2.1. Dataverzameling  
Er is een diversiteit aan manieren om aan dataverzameling te doen. 

1. Surveys: handig wanneer men diverse thema’s in beeld wilt brengen. 

2. Zelfrapportage: zelfonderzoek dat voornamelijk gebruikt wordt bij het onderzoek naar 
delinquentie. Dit is interessant omdat men zo diepere inzichten krijgt  in hetgeen wat 
personen doen. Nadeel? Men weet nooit in welke mate de persoon eerlijk is. Met andere 
woorden, het is moeilijk om daar puur objectieve gegevens uit te halen. 

3. Voorgestructureerde registratie-instrumenten: internationaal fenomeen in diverse 
sectoren. 
! Bijvoorbeeld: een INSISTO dat gebruikt wordt bij het JAC, een CAF, een ICS, LARS… 

5.2.2. Wat cijfers ons leren – enkele voorbeelden 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
25% van alle aanmeldingen gebeurt via een (buiten)schoolse voorziening. 20% van alle 
aanmeldingen gebeurt via het CLB. Met andere woorden, het CLB is de grootste aanmelder. 
Als overheid kan men beslissen om enerzijds meer in te zetten op het CLB of anderzijds andere 
organisaties te versterken zodat zij ook meldingen maken naar het VK. 

Jaarverslag jongerenwelzijn 2014 
In 2014 werden 3106 jongeren aangemeld bij sociale diensten van de gerechtelijke 
jeugdhulpverlening. Het grootste deel kwam via de gemandateerde voorzieningen die een melding 
maakten van een VOS. 

Antwerpen: 454, Limburg: 282, Oost-Vlaanderen: 347… 
! Een kritische bedenking: uit die cijfergegevens betekent het niet dat de jongeren uit Antwerpen 
minder bereid zijn om in een VOS vrijwillige hulpverlening te starten maar kan ook wijzen op het feit 
dat voorzieningen in Antwerpen sneller doorverwijzen?  

Omgevingsanalyse Jeugdrecht 2015 
In 2013 kwamen in Vlaanderen 27 579 jongeren in aanraking met het jeugdparket omwille van een 
MOF. Hierbij gaat het om 7 935 14-15jarigen en 6 393 16-17jarigen. 
! Wat is de stelling? De cijfers tonen aan dat de groep 14-17jarigen het grote deel uitmaakt van het 
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totaal aantal geregistreerde jongeren. De stelling klopt! Als we de groep van 14-17jarigen optellen 
dan zien we dat dit de meerderheid vormt het totaal aantal aangemelde jongeren. 

JOP Monitor 
Zowel bij de jongens alsook bij de meisjes is er een dalende trend bij de zelfgerapporteerde 
criminaliteit. Met andere woorden, het aantal meisjes/jongens die toegeeft een criminaliteit (bv 
diefstal) gepleegd te hebben, ligt lager in 2013 met 30% voor de jongens en 17% voor de meisjes. 
! Wat is de stelling? De cijfers tonen aan dat jongens in 2013 meer criminele feiten stelden dan 
meisjes. De stelling klopt niet! Het gaat over zelfrapportage en we weten dat niet iedereen 100% 
eerlijk is hierbij. 

5.2.3. Moeilijkheden met statistiek  
Eugene Verhellen zegt: “statistiek is niet zomaar statistiek” 
Dit betekent dat wat ons “meten is weten” principe komt, de waarheid is. Aan de hand van 
bovenstaande voorbeelden, probeert de prof aan te tonen dat statistiek niet zomaar statistiek is en 
dat men daar creatief mee kan omgaan. 

5.2.3.1. De filters Michard (!) 
Er is een onderscheid tussen het basisfenomeen(*) en de registratie van dat basisfenomeen. Met 
andere woorden, een verschil tussen feiten en geregistreerde feiten. 
! Bijvoorbeeld: er is een onderscheid tussen het aantal diefstallen en het aantal geregistreerde 
diefstallen.  
(*) een vaststelling, iets dat gebeurt. 

De filters van Michard moeten we zien als een soort continuüm. Dit betekent dat er een filter 
mogelijk is op de probleemdefiniëring maar ook op de melding etc.  
Met andere woorden, de filters kunnen we niet los zien van elkaar. 

Het verklaren van dat onderscheid gebeurt aan de hand van vier filters: 

 
1. De filter op de probleemomschrijving 

De definiëring van het probleem is bepalend voor de omvang van de registratie. 
! Bijvoorbeeld – definitie omtrent spijbelen is verandert.  
Sinds 2015 gaat men bij meer dan 15 halve dagen afwezig zijn een melding doen aan de 
onderwijsadministratie terwijl dit vroeger maar bij 30 halve dagen was. De gewijzigde 
probleemdefiniëring zorgt voor een groter aantal spijbelaars. 

2. De filter op meldingen 
Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van de situatie. Dit betekent dat er verschillende 
rolopvattingen kunnen zijn van de basisvoorziening. 
! Bijvoorbeeld: de politie kan een andere rolopvatting hebben in Antwerpen dan in Gent… 
Wanneer de politie geconfronteerd wordt met delinquente feiten kan men in Antwerpen hun 
rol eerder zien als ordehandhaving maar in Gent kunnen ze hun rol eerder zien als het 
garanderen van het welzijn en het vermijden van doorverwijzing naar het gerechtelijk luik. 

3. De filter op interventie 
De verwijspolitiek van aanmelders is bepalend voor het aantal doorverwijzingen. 
! Bijvoorbeeld: wat iemand ernstig genoeg vindt om door te verwijzen, is afhankelijk van de 
persoon. Het verschil dat het parket maakt met of zonder slachtoffers in een misdrijf. 

4. De filter op registratie 
o Registratiefouten: er zijn verschillende interpretaties mogelijk van de 

registratiecodes en men kan al dan niet bewust fout data invoeren (street-
level strategies: bewust strategie hanteren om de registratie te omzeilen) 

o Methodologische fouten: de a-contextuele interpretatie van feiten… nl er 
zijn meer spijbelaars maar ook meer leerlingen. 

Probleemdefiniëring Melding Interpretatie Registratie 
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5.2.3.2. De tussenconclusie 
Het belang van cijfers toont aan dat de statistieken een zeer belangrijke indicatie zijn!  

- Statistiek is een krachtig instrument voor beleidsvorming en het bestuderen van tendensen. 

- Het is geen objectieve weergave maar een lezing van de werkelijkheid door de ogen van 
registratie. 

We moeten dus belang hechten aan de registratiefilters want men moet beseffen dat er 
‘dark numbers’ zijn’. Met andere woorden, ongekende/niet-geregistreerde delen van het 
probleem. 

- De registratie geeft mee vorm aan bepaalde fenomenen. 

Het is heel belangrijk dat men steeds kritisch kijkt naar de cijfers en bijhorende verklaringen! 

5.3. DE LOGICA VAN DE DATABASE  

5.3.1. Elektronische informatiesystemen (IS) 

5.3.1.1. Internationale ontwikkeling 
De elektronische informatiesystemen als begrip dekt alle lading over allerhande systemen. Met 
andere woorden, er is een diversiteit aan systemen in de diversiteit van landen. 

De elektronische informatiesystemen dragen bij tot… 

- Het nemen van beslissingen 
! INSISTO in Vlaanderen  

- Het beperken van de risico’s met preventie als doel. 
! CAF in Verenigd Koninkrijk 

- De vraag naar dataverzameling en monitoring (wat gebeurt er met de jongeren om te 
vermijden dat er iets gebeurt?) 
! BINC in Vlaanderen 

5.3.1.2. De logica’s 
De elektronische informatiesystemen gaan uit van verschillende logica’s, namelijk: 

1. Pedagogische logica’s 
o Het creëren van transparantie  

! Bijvoorbeeld: samen een handelingsplan kiezen. 
o Het verhogen van de continuïteit in de jeugdhulp want de IS zijn toegankelijk voor 

verschillende professionals  
! Bijvoorbeeld: het A-document mee verhuizen met de jongere zodat die niet 
opnieuw zijn/haar verhaal moet doen. Kleine sidenote: dan ontneemt men hen de 
kans om toch hun verhaal te doen want wat er op dat document staat, wordt 
geregistreerd door iemand anders terwijl de jongere er op een andere manier naar 
kijkt. 

o Het verhogen van de participatie  
!Bijvoorbeeld: de cliënt inspraak geven, een handtekening vragen… 

2. Economische logica’s: de NRTJ voor diegenen die het echt nodig hebben. Met andere 
woorden, men gaat uit van de ‘juiste cliënt op de juiste plaats’. 

3. Beleidsmatige logica’s 
o Men gaan verantwoording afleggen aan de samenleving omdat men wil aantonen 

wat er gebeurt. Kleine sidenote: de verantwoording gebeurt enkel over de dingen 
die geregistreerd zijn en niet op de rest. 

o De doeleinden monitoren en aan benchmarking doen. Dit betekent dat er overheid 
aan de hand van de IS meer zich krijgt op een bepaalde sector qua uitgaven. 
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5.3.1.3. De beperkingen voor professionals  
- Het is tijdrovend: hulpverleners geven aan dat het soms uren duurt om zo’n A-document 

op te stellen. 

- Er is een spanningsveld tussen:  
o “doing the things right”: op een juiste manier iets doen, een bepaald instrument 

goed gebruiken. 
o “doing the right things”: als hulpverlener samen met de cliënt in dialoog treden en 

de zorg bieden die hij/zij nodig heeft. 

Het gaat hier om de kwaliteit! 

- Discretionaire ruimte: dit omvat de ruimte die de hulpverlener heeft om te manoeuvreren. 
Met andere woorden, de ruimte waarin de hulpverleners op een creatieve manier om 
kunnen gaan met de regels en procedures. Dit is zowel een inperking als een uitbreiding. 

- Van street-level naar screen-level bureaucraten naar tweet-level? 
De hulpverleners krijgen veel te weinig ruimte om te zeggen wat er is gebeurd. 

5.3.1.4. De beperkingen voor cliënten  
- Decontextualisatie 

o Doorknippen van het levensverhaal (aan de hand van lego blokken) 
o Er is weinig ruimte voor extra informatie.  

- Men zoekt een plaats binnen de voorgestructureerde zorg. Vaak zijn het de nuances in een 
verhaal die belangrijk zijn maar die passen niet binnen die voorgestructureerde context. 

- De privacy-issues  

5.3.1.5. De beperkingen voor het sociaal netwerk  
Er is ruimte voor onzekerheid en de ambiguïteit 
(=dubbelheid) verdwijnt. 

Het sociaal werk positioneert zich tussen het 
private en het publieke luik. Het houdt rekening 
met het feit dat het gelijk moet lopen voor de 
cliënten maar dat het ook moet kijken naar de 
individuele situaties van de cliënten. 

Men wilt het sociaal werk duwen richting de 
standaardisering omdat men dan ze veel minder responsief zouden kunnen zijn tegenover die 
individuele situaties van cliënten. 

The logic of the database, 2016: 
Pff, als hulpverlener in hart en nieren vind je dat niet leuk. Dat is zo een formeel gedoe en dan 
soms van punt naar komma zelfs. Ik kreeg hier ook iets binnen. Hier, is geweigerd door het VAPH. 
Ik dacht: hoe kan dat nu geweigerd worden door het VAPH. Dus nu moet ik dat laten bekijken in 
LARS, wat is dat nu eigenlijk? Hoe komt dat dit nu bij de PEC is gekomen? Zou die kleine 
misschien een ander domicilie hebben? Is het aangemeld van voor de integrale? Allé, ik weet het 
niet, ik moet dat nog uitzoeken. Dus zo’n dingen dat stoort hé. (lacht) Allé ja, al die regeltjes en die 
dingen, dat stoort enorm in de vooruitgang voor de hulp die je wilt voor je cliënt. Het is niet leuk, 
het is gewoon een last. (Directeur van CLB in Oost-Vlaanderen) 

The logic of the database, 2016: 
Bijvoorbeeld gisteren had ik op teamvergadering een gast met een IQ van 68. Als een kind dat in 
een semi-internaat zit voor matig mentaal gehandicapte kinderen en komt er niet in. Labeltje, 
maar mentale handicap heeft, maar ze doen terug opnieuw testen voor het A-DOC in te dienen, 
en die heeft nu licht mentale handicap. En dus als ik de regeltjes volg dan komt die niet in, dan 
wordt die al jaren begeleid door eenzelfde semi-internaat, maar dan zou die buitenvliegen. En 
volgens het VAPH vliegt die dan ook effectief buiten. Dan kan die daar niet blijven. Nu samen met 
de psychiater heb ik heel concreet gevraagd van ‘hoe functioneert die, leg mij die beperkingen van 
die gast uit’, dan zegt de psychiater ‘die gast hoort daar thuis, geef die een matig mentale 
beperking’, dat is een verschil. (Sociaal werk team indicatiestelling)
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5.3.2. Eindconclusie 
- Techniciteit en responsiviteit 

o Overdaad aan registratie kan het sociaal werk reduceren tot een technische 
praktijk, waarbij de nadruk ligt op de voorspelbaarheid en 
controleerbaarheid. 

o Er is een spanning met het responsief sociaal werk, namelijk dat ze de 
complexe problemen in beeld brengen. 

- Een nood aan een genuanceerde kritische bril: 
o Aandacht hebben voor de verschillende logica’s en de ontwikkelingen die de 

statistiek vraagt. 
o Aandacht hebben voor de instrumenten die de statistiek vraagt. 
o Aandacht hebben voor de kritiek op statistiek zelf. 
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6. E E N F O R E N S I S C H V S E E N P E D A G O G I S C H 
PERSPECTIEF 

Er is een spanningsveld tussen het forensisch perspectief en het pedagogisch perspectief. 
Forensisch is gericht op de behandeling en gaat over de oplossing. 
Pedagogisch is gericht op de ruimere, contextgerichte en maatschappelijke benadering gericht en 
gaat over zingeving. Met andere woorden, het individu geeft zingeving aan het traject van 
socialisatie. 

6.1. DE FEDERALE JEUGDWET VAN 13.06.2006 
“De wet van juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten 
laste nemen van minderjarigen die een MOF hebben gepleegd”. 
Deze jeugdwet moest een antwoord bieden op de kritieken waarmee de wet van ’65 te maken 
kreeg. 

Met andere woorden, de achtergrond van deze jeugdwet is de hervormingsdiscussie uit de wet 
van ’65. De verschillende denklijnen die zich hier afspelen conflicteren met elkaar.  
Deze zijn:  

- Kritiek op het beschermingsmodel: men zit in een maatschappelijke context dat de 
jongeren niet verantwoordelijk acht. Dit betekent dat men de jongeren niet serieus zien. 

- Het streven naar jeugdsanctierecht 
- De herstelgerichte stroming  

6.1.1. Herstelgerichte stroming 
Er komt weer een grotere nadruk op het MOF waarmee we terug het feit centraal zetten, in 
tegenstelling tot bij het sociaal verweer. 
Binnen deze stroming ziet men jeugddelinquentie eerder als een overtreding van de 
maatschappelijke norm dan als een symptoom voor het onwelzijn. 

De reactie in relatie tot de zwaarte van de gepleegde feiten: 

- Sanctiemodel: een pedagogische sanctie waarbij men de nadruk legt op het leren. 
Vlaanderen bevindt zich hier. 

- Herstelmodel: het slachtoffer staat centraal, samen met het herstellen van de geleden 
schade. 
Wallonië bevindt zich hier. 

6.2. DE JEUGDWET VAN 15.05.2006 
Dit is de hervorming van de wet op jeugdbescherming van ’65. 
We gaan van een beschermingsmodel naar een panopeliemodel (volledig wapenuitrusting). 
In principe  

Krachtlijnen van de wet van 13 juni 2006  
Beschermingsmodel 51965) wordt Panopliemodel (2006) (“wapenuitrusting ridder”):  
Aantal zaken worden behouden:  

• Beschermingsmaatregelen (i.p.v. straffen)  

! Uitzonderingen: in sommige gevallen wel straffen nl.  
- De uithandengeving (individuele uitzondering)  
- Verkeersdelicten (collectieve uitzondering)  

                                                                         ↓ Krachtlijnen zijn:  
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Jeugddelinquentie  
Jeugddelinquentie: MOF = alle feiten gepleegd voor de leeftijd van 18 jaar. 

! Hierbij:   
• Constructies die verwijzen naar herstelrecht, maar ook die verwijzen naar strafrecht 
• Eigen verantwoordelijkheid van minderjarigen, maar ook rechtwaarborgen minderj.  
⇨ Minderjarigen zijn onderscheiden van volwassenen met betrekking tot 

verantwoordelijkheid, maar moet geresponsabiliseerd worden.  

Criteria voor de beslissing van de jeugdrechter  
In deze wet ook: criteria waaraan de beslissing van de jeugdrechter moet voldoen. 

De critearia: naast elkaar ! geen hiërarchie  

⇨ Critearia als vrij subjectief gezie: beslissing kan verschillen van rechter tot 
rechter  

! Daarom: beslissing motiveren  

! Letten op subsidiariteit: voorkeur voor minst ingrijepende maatregel  
Criteria waar jeugdrechter beslissing op moet baseren:  

• Persoon en de maturiteit van de minderjarige 
• Leefomgeving van de minderjarige 
• Ernst van de feiten, omstandigheden en veroorzaakte schade 
• Vroegere maatregelen en gedrag van de minderjarige tijdens de uitvoering ervan 
• Veiligheid van de minderjarige 
• Openbare veiligheid 
• Mate waarin opvoedingsprogramma ter beschikking is 

                                                                                
Pedagogisch karakter van de jeugdbescherming   
Doel daarvan: maatschappelijke norm aanbrengen  

! Visie van de jeugdrechter hierover is bepalend voor de uitvoeringspraktijk.  
                                                                              ↓ 

Verschillende actoren werken mee aan dit pedagogisch karakter:  
1. Het parket  
! krijgt autonome afhandelingsbevoegdheid (vertegenwoordigt de smlv).  

⇨ Doel van het parket: snel optreden mogelijk maken 
• Seponeren (niets verder doen met de klacht) 
• Waarschuwingsbrief sturen naar minderjarige en kopie naar ouders  
• Minderjarige en ouders wijzen op risico’s van het gedrag 
• Minderjarige en ouders wijzen op mogelijkheid tot bemiddeling 
• Voorstel tot bemiddeling doen aan minderjarige  

2. Ouders via ouderlijke verantwoordelijkheid 
! nadruk op informatie door parket aan ouders, ter preventie van jeugddelinquentie  

⇨ Wet voorziet ook ouderstage: “voor ouders die duidelijk onverschillig zijn”.  
= parket oordeelt dat onverschilligheid bijdraagt tot problemen van minderj. 

! deze ouderstage werd stopgezet in 2010.  

3. Jeugdrechtbank 
Pagina  van  40 60



 Jeugdbescherming en jeugdhulp   
2019-2020

! de jeugdrechtbank kan via verschillende maatregelen ingrijpen:  
• Herstelrechtelijk aanbod (in alle fasen mogelijk) 
• Voorlopige maatregelen (in fase van onderzoek) 
• Maatregelen ten gronde (in fase van het vonnis) 
⇨ Hierbij: subsidiariteit van maatregelen  

! eerst herstelgericht aanbod, dan geschreven project, dan ambulante 
maatregelen en dan plaatsinsmaatregelen (eerst open, dan gesloten inrichting)  

De jeugdbeschermingsmaatregel 
De maatregel die de jeugdrechter neemt ter bescherming van de minderjarige  

! kan ten allen tijde worden herzien (ook op vraag van de minderjarige of de ouders).   
⇨ In principe: maatregel tot 18 jaar   

! uitzonderingen mogelijk: vb. tot max 20 jaar op verzoek van minderjarige of 
in vermoeden van wangedrag/gevaarlijk gedrag, tot 23 jaar indien feiten 
gepleegd na 16 jaar, tot einde behandeling indien plaatsing in 
jeugdpsychiatrie… 

Uithandengeving  
Bepaalde voorwaarden vooraleer dit een mogelijkheid is:   

• Jongere ouder dan 16 op ogenblik feiten 
• Jeugdrechtbank acht maatregel niet geschikt 
• Minderjarige kreeg eerder reeds maatregel/herstelrechtelijk aanbod/pleegde 

ernstige feiten 

Uithandengeving kan enkel na maatschappelijk en medisch psychologisch onderzoek  

⇨ Beslissing niet gebaseerd op feiten zelf 
WEL: baseren op feit of minderjarige volwassen persoonlijkheidsstructuur heeft  

! Mogelijk: uitzonderingen op onderzoeksverplichting:  
vb. als minderjarige onderzoek weigert, MOF voor feiten meer straf van meer dan 20 jaar 
(nadat hij 16 werd en eerst vervolgd na 18e jaar).  

Gevolg van de uithandengeving: minderjarige verliest bescherming 

! wordt onderworpen aan gewone strafrechtbanken:  
• Bij een correctionaliseerbaar dilect ! naar de bijzondere kamer van 

jeugdrechtbank 
• Bij niet correctionaliseerbaar delict ! naar strafrechtbank (Hof van Assissen).  

  
Maatregelen t.a.v. ouders  
! op basis van wet van 1965: Kind in gevaar (VOS-situatie) 

⇨ Sanctionerend karakter: mogelijkheden zijn 
1. Toezicht op gezinsbijslag en andere sociale uitkeringen 

! onder 2 voorwaarden:  
1. Als opvoedingsomstandigheden niet beantwoorden aan minimumvereisten 
2. Als inkomsten niet worden aangewend in belang van het kind  
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➔ andere persoon int de inkomsten in belang van het kind (vb. sociale dienst) 
  

2. Ontzetting van het ouderlijk gezag (komt op strafregister)  
! als laatste mogelijkheid: kan geheel of gedeeltelijk zijn.  
vb. door feiten gepleegd op kinderen, onzedellijke feiten op initiatief ouder, slechte 
behandeling, nalatigheid van gezondheid en veiligheid…  

⇨ Hierbij: provoogd opstellen voor het kind.  

! kan beslissen of contact tussen ouder en kind nog mogelijk is (want: 
ontzetting van ouderlijk gezag is geen contactbreuk met het kind).  

3. Ouderstage 
! enkel theoretisch, in de praktijk niet mogelijk.  

1. Nieuw Vlaams decreet Jeugd-delinquentierecht (6 februari 2019) 
Goedgekeurd op 6 februari 2019, in werking sinds 1 september 2019 

! Goedgekeurd door Vlaams parlement: 

⇨ Geldt voor Vlaamse gemeenschap (vervangt federale wetgeving).  

Krachtlijnen van het Nieuwe Vlaamse decreet Jeugd-delinquentie  
1. Verantwoordelijkheid 
2. Constructief en herstelgericht 
3. Snelle reacties 
4. Rechtswaarborgen verhogen 
5. Subsidiair 
6. Connectie met de jeugdhulp 
7. Verhoogde aandacht voor het slachtoffer 
8. Alternatieven voor uithandengeving 
9. Wetenschappelijk onderbouwd  

1. Verantwoordelijkheid 
Nadruk op 2 vormen van verantwoordelijkheid: 

1. Verantwoordelijkheid van de minderjarige zelf 
Vb. kans om zelf actie te ondernemen (= positief project met eigen voorstel van de 
jongere), eigen begeleiding en omkadering voorzien… 

2. Verantwoordelijkheid van de context 
! gaat over de ouders, opvoedingsverantwoordelijken en de context 

⇨ Logisch bij aantal sancties vb. contextgerichte ambulante sanctie, delictgericht 
werken met ouders…  

2. Constructief en herstelgericht 
Herstelgericht gaat over het herstellen van de schade. 
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! kan op basis van herstelbemiddeling: verschillende partijen bij elkaar brengen.  

⇨ Participatief proces met actorschap van jongere, ouders en slachtoffer  

! bijdragen bij beslissing van reactiewijze + moet leiden tot meer transparantie 
(vb. verwachtingen naar jongere en ouders duidelijk, heldere taal over feiten).  

3. Snelle reacties 
Snelle reactie op de feiten zorgt voor meer reactiemogelijkheden door openbaar ministerie  

! biedt voordelen: 
• Effectiviteit is groter als reactie sneller komt. 
• Maakt brede waaier van opties mogelijk ! is in belang van de minderjarige. 
• Zorgt ervoor dat maatschappelijk onderzoek niet steeds nodig is.  

! biedt ook enkele nadelen: 
• Openbaar ministerie mag geen recht spreken (dat moet de jeugdrechter doen). 
• Wijst op een vermoeden van onschuld.  

4. Rechtswaarborgen verhogen 
Verhoogde rechtswaarborgen:  

• bijstand van een advocaat, bedenktrijd, verval van strafvordering na positieve 
uitvoering (= als het positief project goed is verlopen).  

• Jongere krijgt ook rechtspositie (enkele bepaalde rechten). 
• Zorgt voor beperkignen van rechtsplegingstermijnen bij voorlopige maatregelen  

! zo vermijden dat proces voor jongeren niet stopt  
vb. 6 maanden voorlopige maatregel kan niet worden verlengd.  

5. Subsidiair 
Minst ingrijpende maatregel krijgt de voorkeur 
Vb. eerst ambulant, gesloten opvang als laatste keuze. 

6. Connectie met de jeugdhulp 
Jeugdhulp en jeugddelinquentie is gescheiden, maar ook verbonden: 

• Gescheiden ! enkel plaatsen in een gesloten instelling na delict  
• Verbonden ! openbaar ministerie kan jeugdrechter vorderen om hulp op te leggen 

na een delict (“hulp aanvaarden om een meer ingrijpende maatregel te vermijden”).  

7. Verhoogde aandacht voor het slachtoffer 
Er is meer aandacht voor het slachtoffer: 

• Minderjarige slachtoffers kunnen advocaat aanstellen tijdens de bemiddeling. 
• Als de beslissing wordt herzien, krijgt het slachtoffer informatie. 
• Het belang van het slachtoffer speelt mee in de herziening van de sanctie.  

8. Alternatieven voor uithandengeving 
Uithandengeving blijft behouden ! botst op zware kritieken 
Vb. sanctie tot 7 jaar voor 16+: moet alternatief zijn voor de uithandengeving.  

⇨ Na 3 jaar gaan ze dit evalueren om na te gaan of uithandengeving werkt.   
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9. Wetenschappelijk onderbouwd  
Evidence-based werken: nadruk op wetenschappelijk onderbouwde reacties 

• Risicotaxatie geeft aan of we gesloten of niet gesloten interventies kiezen. 
• Kiezen voor reacties die werken (“what works”).  
• Monitoring van cijfers (cijfers bijhouden van wat gebeurt in het nieuwe systeem).  
⇨ Kan belangrijk zijn om te zien wat de invloed is van bepaalde regelgeving.  

Vb. aandacht voor ricidive: kan positief project dit tegen gaan?  

Terminologie in het decreet 
3. Jeugdbeschermingrecht wordt  jeugddelinquentierecht 
4. MOF wordt jeugddelict 
5. De reactie is de maatschappelijke reactie op het jeugddelict 
6. De maatregel is de reacite tijdens de voorlopige rechtspleging 
7. De sanctie is de reactie tijdens de rechtspleging ten gronde 

Leeftijdsgrenzen in het decreet  
! benedengrens = 12 jaar op het ogenblik van de feiten 

! bovengrens = 18 jaar op het ogenblik van de feiten  

⇨ Uitvoeren van de reactie op een maximum leeftijd van 23 jaar.  

! uitzondering: 25 jaar (bij sanctie van 7 jaar gesloten begeleiding bij 16+) 

Afhandeling van het openbaar ministerie  
Openbaar ministerie staat in voor: 

• Seponering 
• Waarschuwingsbrief 
• Mondelinge waarschuwing 
• Voorstel van bemiddeling ! aantal voorwaarden:  
⇨ Vrijwillig, delict niet ontkennen, ernstige aanwijzingen van schuld  

! hierbij: gratis bijstand van de advocaat.  
• Voorstel tot positief project: aanbod aan minderjarige om zelf niet uit te werken  

! binnen 6 maanden, max 30u 

⇨ groeiende verantwoordelijkheid bij jongere en ouders.  

! goed: seponering met verval van de strafvordering 

! niet goed: mogelijk naar jeugdrechtbank.  
• Opleggen van voorwaarden  

Afhandeling op niveau van de jeugdrechtbank 
Jeugdrechter houdt rekening met volgorde van factoren: 

! verschillend bij vorige wet (daar geen rekening houden met volgorde).  
1. Ernst van de feiten, schade en gevolgen voor het slachtoffer 
2. Persoonlijkheid en maturiteit van de jongere 
3. Recidive of risicotaxatie (= risico op redicive) 
4. Vieligheid van de maatschappij 
5. Leefomgeving van de minderjarige 
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6. Veiligheid van de minderjarige  
                                                                             ↓ 

Ter voorbereiding van de rechtspleging  
Ter voorbereiding van de rechtspleging kan er beroep worden gedaan op: 

• Aanbod bemiddeling 
• Hergo = Herstelgericht groepsoverleg 

! dader en slachtoffer fysiek voor elkaar zetten, gesteudn door hun achterban.  
Zo samen tot een overeenkomst komen 

! inspiratiebron: Christie (criminoloog) = “het conflict als bezit”. 
     = herstelidee geïnspireerd op het conflict als bezit: conflict als bezit van mensen,    
nl. conflict tussen dader en slachtoffer; moet op die manier worden opgelost.  

In deze fase zijn ook verschillende maatregelen mogelijk:  
• Voorstel tot positief project (60 uur). 
• Ambulante maatregelen (6 maanden, maar verlengbaar). 
• Voorwaarden (6 maanden, maar verlengbaar). 
• Gesloten oriëntatie (maximum 1 maand) 
• Gesloten begeleiding (maximum 3 maanden aansluitend).  

Rechtspleging ten gronde  
De sanctie kan lopen tot maximum 23 jaar (met de uitzondering van 16+ + 7 jaar).  

! Ook hier: aanbod bemiddeling en Hergo mogelijk. 

In deze fase grijpt de sociale dienst van de jeugdrechtbank in 

! verschillende graden van ingrijpen:  
• Berisping. 
• Geen sanctie (als de maatregel voldoende blijkt te zijn). 
• Voorstel tot positief project, als vervanging voor een sanctie (maximum 220 uur). 
• Ambulante maatregel, ter vervanging voor een sanctie (maximum 2 jaar). 
• Gesloten oriëntatie (maxium 1 maand). 
• Gesloten begeleiding (3, 6 of 9 maanden). 
• Gesloten begeleiding (2, 5 of 7 jaar) ! alternatief voor de uithandengeving 

! hierbij bepaalde richtlijnen hanteren: 
- 2 jaar als je 12 of 13 bent op het moment van de feiten. 
- 5 jaar als je 14 of 15 bent op het moment van de feiten. 
- 7 jaar als je 16 of 17 bent op het moment van de feiten.  
⇨ Ingrijpende maatregel, dus moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Vb. elke andere sanctie is ongepast of heeft gefaald, gesloten begeleiding is 
noodzakelijk, zeer zware feiten zoals terrorisme, aanranding of moord…  

                                                                             ↓ 

Opmerkelijk: gesloten begeleiding van 2, 5 of 7 jaar is een alternatief voor uithandengeving 

! toch: uithandengeving blijft behouden  

⇨ Wordt nog steeds gehanteerd voor jongeren van +16 jaar, bij zeer zware feiten.  

Valkuilen en kritieken over het Nieuw Vlaams decreet Jeugd-Delinquentie 
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• Uitbreiding van de functie van het openbaar ministerie: 

! bedenking bij: hoe zit het met de rechtwaarborg?  

⇨ Openbaar ministerie mag geen recht spreken.  
• Verharding van de reacties: 

! ondanks er sprake is van herstelbemiddeling, worden de strafmaten harder. 
• Hoger aantal uren leerproject en gemeenschapsdienst: 
! mogelijkheid om dit langer te laten lopen. 
• Langdurig gesloten begeleiding/behandeling/bestraffing 

! krijgt dit een kans in de gemeenschapsinstelling?: 
⇨ Wat door gemeenschap als begeleiding wordt ervaren, wordt door de jongere 

zelf vaak in de beleving als bestraffing gezien.  

2. Forensisch versus pedagogisch perspectief 
Vanuit dit debat: stilstaan bij verschillende zaken uit de wetten en decreten 

Notie verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid kan op verschillende manieren worden ingevulg: 

• Externe invulling: verantwoordelijk zijn is je naar de norm gedragen 

! focus verschuiven van mogelijkheid tot antwoorden, naar pure normnaleving. 
• In dialoog: vanuit verantwoordelijkheid kijken wat zinvol is in een bepaalde situatie 

! responsability = “the ability to respond”.  
➔ Spanningsveld: van “ability to respond” naar “normnaleving”; dus negatieve 
verschuiving.  

⇨ Problematisch: elke jongere moet de norm naleven, dus geen aandacht voor 
individuele contextuele factoren.  

Scheiding tussen MOF en VOS 
In aanloop van de wet van 1965: pleidooi om geen scheiding te maken. 

! beseffen dat achter elk delict een verontrustende opvoedingssituatie zit  

⇨ MOF niet los te koppelen van de contextuele factoren = de VOS.  

Nu toch een scheiding op te merken:  

! biedt kansen en risico’s: 
• Kansen: door scheiding gaan we dit sterker linken aan het feit en en minder de 

evenredige relatie tussen beide loslaten. 
• Risico’s: sterkere focus op jongere als delinquent (MOF) en niet kijken naar sociale 

context (VOS).  
➔ Feit dat er zowel kansen en risico’s zijn, biedt een spanningsveld.  
                                                                             ↓ 

Bij dit spanningsveld: belang van participatie van jongeren en ouders: 

! participatie op zich zorgt ervoor dat mensen worden aanzien als goede jongeren/ouders 
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⇨ = confirmation bias: participatie is factor die meespeelt in beoordeling 

! als je dit niet wilt doen: harde maatregelen treffen.  

⇨ Hierbij: geen rekening houden met contextuele factoren 

! kunnen leiden tot moeilijkheid om tot participatie te komen.  

Evidence based beleid 
! vragen van een empirische basis van een aantal praktijken.  

⇨ ‘what works’-benadering: evidence based beleid en praktijk.  
                                                                             ↓ 

Evidence based practice komt uit medische wetenschap naar sociaal werk, pedagogie… 

! databank van effectieve jeugdinterventies opstellen.  

⇨ Bevat programma’s voor voor hulp bij opgroeien en opvoeden, door 
onafhankelijke erkenningscommissie erkend als ‘goed onderbouwd’ en 
‘effectief’.  

➔ Kritiek door Van der Helm:  

⇨ Effectiviteit is sterk bevraagbaar door verschillende factoren 
Vb. onderzoek gedaan door medewerkers van de interventies: als onderzoeker 
eigen interventie op effectiviteit onderzoeken = vreemde positie als 
onderzoeker.  

                                                                             ↓ 

Algemene meningen over EBP:  

! Voorstanders: 
• Mensen hebben recht op kwaliteitsvolle ondersteuning: daarom van belang om 

deze wetenschappelijk te bewijzen.  
• Interventies kosten veel geld, dus door EBP verstandig investeren. 

! Tegenstanders: 
• Praktische kennis wordt genegeerd. 
• Reductie van problemen tot beheersbare definties: stuk van realiteit knippen om te 

komen tot efficiëntiegraad. 
• A-politiek: men claimt neutraliteit, maar ze zijn niet neutraal.  
• Door standaardisatie van handelen: niet flexibel omgaan met concrete situaties.  
• Verengt sociale interventies tot behandelingsdenken: bril door EBP zo nauw zetten 

en denken vanuit interventie, waardoor je veel factoren in probleemanalyse niet 
meer ziet.  
Vb. Attachment based family therapy: mensen worden in kader gesloten en vanaf 
dan is elk probleem een hechtingsprobleem. 

⇨ In plaats van starten bij brede probleemdefiniëring: door specifieke bril kijken.  

• Risico dat verantwoording van handelen in model wordt gelegd i.p.v bij soc werker 

! normaal voel je je als pedagoog verantwoordelijk voor wat je met jongere doet, 
maar je werkt vanuit bepaalde interventie:  

⇨ “ik volg het programma, dus ik ben neutraal en niet verantwoordelijk”.  
                                                                           ↓ 

EBP in de praktijk: 2 modellen 
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1. Risk need responsivity model 
! focus op interventies ten aanzien van risico’s. 

⇨ “wat zou moeten leiden tot een beter leven”: what works = EBP idee 
2. Good lives model 
! focus op ondersteuning van een beter leven, wat zou moeten leiden tot verminderen 
van risico’s.  

⇨ Oog voor ruimere factoren: aandacht voor spontane desistance 
                                                                           ↓ 

Actuele ontwikkeling: aandacht voor spontane desistance 

! ook: desistance from crime 

⇨ Aandacht voor reden van stopzetten delinquent gedrag, ondanks risicofactoren.  
= waarom plegen mensen ondanks risicofactoren geen delicten meer?  
➔ niet enkel letten op risicofactoren, maar ook protectieve factoren.  

Spontane desistance: 2 benaderingen 
1. Statische benaderingen  
! impact van leeftijden op ontstaan van delinquent gedrag.  

⇨ Desistance als natuurlijk proces: vb. risico vermindert bij ouder worden.  
⇨ Desistance als psychologische voorbestemdheid: vb. ondanks interventie, 

leiden aantal karaktereigenschappen sneller naar desistance.  

2. Dynamische benaderingen 

! impact van gebeurtenissen op latere leeftijd 

⇨ Desistance als gevolg van bindingen: door zaken die op het traject komen. 
⇨ Desistance als resultaat van rationele en cognitieve processen: agency van het 

individu ! rationele cognitieve processen die omgeving bewerken (bewerken 
wat er gebeurt).  

                                                                           ↓ 

Focus op de dynamische benadering met agency:  

! 2 benaderingen: 
1. Rationele keuzetheorie: kosten/baten afweging 
⇨ Als kosten groter zijn dan bater om te stoppen met delicten, dan blijf je het 

doen.  
2. Cognitieve transformatie theorie (van Maruna)  
⇨ Nadruk op intrapersoonlijke veranderingen en agency van de dader 

! mogelijkheid zien tot zelfverandering: mensen zien zelf mogelijkheid tot 
verandering.  

Cognitieve transformatie theorie van Maruna:  

! desisters gebruiken ‘positieve’ illusies om zichzelf te overtuigen dat verandering kan  

⇨ Mensen die ander pad kiezen, gaan positieve illusies aan zichzelf wijsmaken 
om te kunnen en mogen veranderen  

Hierbij: ondersteunen van gevoel van locus of control 

! gevoel dat men kan veranderen: deze mensen zijn desisters (= optimisten) 
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⇨ Tegenstanders: persisters (= pessimisten) 
= blijven criminele daden plegen, zien niet de mogelijkheid tot verandering 

! nood aan status elevation ceremnies: nood aan verhalen van alternatief.  
Vb. staptochten van Oikoten naar Santiago de Compostela.   

                                                                           ↓ 

Hierbij: Maruna onderscheidt 3 types van positieve illusies: 
1. Zichzelf definiëren als veranderende persoon 
! “vroeger was ik een ander persoon”: nieuwe narratieven ontwikkelen 
2. Tragisch optimisme 
! ervaringsdeskundigheid vb. ex-drugsverslaafde helpt drugsverslaafden 

⇨ Identiteit opbouwen op basis van vroegere miserie 
3. Stoppen is een act van verzet 
! men stelt te stoppen niet voor zichzelf, maar om samenleving te slim af te zijn 

⇨ “ik ontzeg ze het plezier om me te arresteren”.  

➔ Deze illusies zijn positief, dus belangrijk om te ondersteunen.  

⇨ Dit toon het belang van het pedagogische perspectief in plaats van het 
behandelingsperspectief.  
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7. HET JEUGDWELZIJNSWERK 
“Sector” is een verwarrende term binnen deze context omdat het jeugdwelzijnswerk zéér 
sectoroverschrijdend te werk gaat. 

Het jeugdwelzijnswerk is iets dat constant verandert door beleid, nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen, besparingen, armoede en een meer kritisch wordende maatschappij. 
Het gevolg? Het jeugdwelzijnswerk komt in een enorme spanningsveld te liggen. 

Binnen de randwijken van verschillende steden merken we enkele zaken op: 

- Veel armoede en diversiteit 

- Een grotere kans op de groepering van mensen met een verslaving 

- Slechte behuizing 

Deze randwijken worden ‘arrival cities’ genoemd omdat wanneer mensen migreren naar ons land 
vaak daar als eerste terecht kunnen.  
Deze plekken zijn zeer gevoelig aan gentrificatie (*) waardoor de ruimte voor de mensen aan de 
rand steeds kleiner wordt en de mensen steeds dichter bij elkaar moeten leven. Dit heeft het 
automatische gevolg van conflicten. 
(*) Als de prijs stijgt, gaan de rijken daar een huis kopen. 

Wat is superdiversiteit? Elk individu is meer dan zijn/haar cultuur. Met andere woorden, elk 
individu gaat zijn/haar identiteiten steeds aanpassen aan de tendensen van de maatschappij. 
Superdiversiteit is een multidimensioneel kader waar veel variabelen een rol spelen. 

Door de centralisering mag ieder lokaal beleid zelf beslissen, aan de hand van enkele richtlijnen, 
waar men de middelen gaat inzetten voor het jeugdwelzijnswerk. 
In ons huidig beleid moet er eerst een probleem zijn (bv hangjongeren) alvorens men als stad inziet 
dat die groep veel middelen nodig heeft. 

Aan de stadsrand is het vrijetijdsaanbod gering. Men vindt daar niet snel sportverenigingen of 
jeugdclubs.. jongeren toeleiden naar reeds bestaande clubs is geen optie want zij sluiten echter niet 
aan op de noden waardoor men duidelijk een minderheid vormt. 

7.1. KORTE HISTORIEK  
De ontstaansgeschiedenis van de “sector” jeugdwelzijnswerk: 

- Is niet éénduidig 

- Komt vanuit verschillende sectoren  

- Komt vanuit verschillende visies en ideologieën 

- Er zijn verschillende tijdstippen van het ontstaan 

We hebben drie verschillende vormen. 
1. Integratiewerk: focust zich op allochtone personen die specifieke noden hebben tijdens 

hun integratieproces. 
=> korte schets: dit heeft gezorgd voor het ontstaan van het jeugdwelzijnswerk omdat 
migranten hun kinderen meebrachten en die kinderen moest men bezighouden. Dit deed 
men aan de hand van een poppenkast waaruit bleek dat deze kinderen ook ondersteuning 
nodig hadden. 

2. Jeugdwerk: werkingen kwetsbare jeugd focusten zich op de arbeidersjeugd. 
o Coussee – patronaten: “de schone ziel van het kind te behouden tegen het 

straatvuil” 
o Cardijn: men moet categoriaal werken in plaats van territoriaal. Met andere 

woorden, men moet alles door elkaar gaan kijken en niet elk aspect apart. 

3. Opbouwwerk: gaat samen met de volwassen buurtbewoners enkele projecten opzetten om 
mee vorm te geven aan de wijk. 
=> korte schets: dankzij het werken met de ouders in armoede, zag men de noden stijgen 
van de kinderen en jongeren. 
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7.2. EIGENHEID VAN HET JEUGDWELZIJNSWERK 
Vroeger hanteerde men de term ‘jeugdwerk’ maar het is meer dan dat. Het jeugdwelzijnswerk richt 
zich tot kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties. Dit betekent dat de nadruk 
ligt op de situatie en niet het kind. 

Wat zijn de risicofactoren voor maatschappelijke kwetsbaarheid? 

- Leven in een kansarme buurt 

- Opgroeien in generatiearmoede 

- Behoren tot een etnische-culturele minderheid 

- Cumulatie van risicofactoren 

- Geen inkomen hebben vanuit arbeid 

Het jeugdwelzijnswerk is complex… Wie is het probleem? Wat is het probleem? 
Het is complex omdat: 

- Er zijn meerdere niveaus 
o Microniveau – persoonlijk  
o Mesoniveau – contacten met instituties 
o Macroniveau – beleid 

- De interacties en processen als een selffullfilling prophecy: het proberen denken wat de 
ander over jou zou denken, zorgt voor complexiteit. 

- Er is een machtsongelijkheid in het maatschappelijk debat  
(! Becker: who’s side are we on?) 

- Er is een risico van vereenvoudiging – slachtoffer versus dader: men mag de dader niet 
zomaar verwerpen en het slachtoffer mag men niet zomaar ophemelen. 
Met andere woorden, dus niet zwart-wit denken. 

Hobbs – “the way one defines a problem, determines in lager measure the strategies that can be 
used to solve it” 
! De manier waarop men naar een probleem kijkt, beslist veel voor de oplossing die we voor dat 
probleem zoeken. 
Is er een meervoudig probleem dan hebben we een meervoudig antwoord! 

7.3. WAT DOET HET JEUGDWELZIJNSWERK? 
Een deel van de aandacht bij de jeugdwelzijnswerkers gaat naar het 
denken over wat leeft bij de jongeren en hoe men daarop kan 
inspelen in het vrijetijdsaanbod. 
Het is een heel participatief proces met de jongeren. 

Het jeugdwelzijnswerk doet vier zaken: 
1. Het uitbouwen van een groepsgericht vrijetijdsaanbod 

Dit aanbod is voor kinderen en jongeren van 6-25jaar. 
o Een spelotheek waar men enerzijds spelen kunnen uitlenen en 

anderzijds is het een ideale manier om gezinnen samen te brengen en hen elkaar te 
laten ontmoeten. Dit gebeurt op een zeer laagdrempelige manier. 

o Een kinderwerking is iets gestructureerder omdat men met kinderen werkt. Er 
gelden werkingsuren van bv 14u-17u waar alle kinderen mogen aansluiten maar 
eens men gearriveerd is mag men weg want de deur gaat toe. Dit is omwille van de 
veiligheid van de kinderen. Ondanks dat de kinderen niet komen en gaan wanneer 
ze willen, blijft dit zeer laagdrempelig. 

o Een tiener-  en jongerenwerking waarbij de tieners en jongeren komen en gaan 
wanneer ze willen. De deur staat altijd open (dit in een letterlijke en figuurlijke 
manier). De beschikbare ruimte die men heeft, gaat men indelen in gesprek met de 
jongeren. Er worden vrijetijdsactiviteiten voorzien zoals voetbal, Playstation, 
gezelschapspelen, een praathoek, een televisie om muziek te laten afspelen… 
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2. De brugfunctie 
“het begeleiden en bemiddelen” 

Men gaat vaak samenwerken met andere buurtpartners en de brede school om ervoor te 
zorgden dat de stem van het kind/de jongere gehoord wordt. 

Er zijn al een tal van projecten georganiseerd door jeugdwelzijnswerkers die inspelen op de 
spanningsvelden. 
! Bijvoorbeeld – het graffitiproject: er was overlast in de buurt door jongeren die op de 
garagepoorten graffiti spoten. Door samen aan de slag te gaan met zowel professionele 
graffitispuiters alsook de buurt, werden de vooroordelen weggewerkt. De sfeer zat weer 
goed! 

3. Vanuit de praktijk  
Jeugdwelzijnswerkers vangen in de praktijk signalen op van de jongeren waarbij men ook 
naar maatschappelijke tendensen zal kijken… 
Bijvoorbeeld: dakloze jongeren, jongeren zonder papieren etc 

Op de commissievergaderingen vanuit het Stad zal men als jeugdwelzijnswerker die 
signalen doorspelen, gaan adviseren en sensibiliseren. 

4. Eigen organisatiebeleid 
Het is heel belangrijk om in het jeugdwelzijnswerk kritisch te reflecteren. Niet enkel 
reflecteren over uzelf als begeleider maar ook kijken in welke mate de participatie van de 
jongeren nog meer vergroot kan worden in de eigen organisatie. 

7.3.1. Uitgangspunten jeugdwelzijnswerk? 
Er zijn vijf uitgangspunten:  

1. Buurtgericht – outreachend werken 
Het is heel belangrijk dat men als jeugdwelzijnswerker de buurt kent, voelt en kan 
inschatten. Dit betekent dat men niet de hele dag achter de bureau blijft zitten maar effectief 
in gesprek gaat met de mensen om te kijken wat er leeft in de wijk. Door outreachend te 
werken, krijgt men het mandaat om met de jongeren bezig te zijn. 
“Verbinding en relatie” staat centraal. 
Men werkt vanuit de presentietheorie van Baart:  

o Actieve outreaching: aanwezig zijn met je handen, oren en hart. 
o Wat iemand mag doen, hangt af van de relatie dat men heeft met de cliënt.  
o Verbinding maken doet men aan de hand van het aansluiten in de leefwereld, taal 

en logica.  
o Werken op het tempo van de cliënt 

Welke drie dingen moet een sociale werker beheersen (Baart)? LINKEN MET CASUS 
SASKIA.  

o Hoe bouw ik aan de relatie? 
o Hoe ben ik bezig met de leefwereld van de ander? 
o Hoe zet ik dat om in een proces om te komen tot veranderingen waarbij zowel de 

ander alsook de sociale werker achterstaat. 

2. Autonomie 
Men wilt de jongeren niet afhankelijk maken van de hulpverlening!! Dus om hen voldoende 
autonomie te geven moet men emancipatorisch werken en de ander regie geven over zijn/
haar leven. 
! Kritische kanttekening: in de praktijk hebben de jongeren helemaal niet het gevoel dat 
ze die autonomie hebben. 

3. Empowerment  
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Zowel emancipatorisch alsook versterkend werken. 
Met andere woorden, er wordt gekeken naar de jongeren als een krachtig persoon. 

o Agency: de jongeren ondersteunen om zelf stappen te ondernemen. 

4. Gelijkwaardigheid  
Het is belangrijk dat we op hetzelfde niveau staan als de ander! Men wilt geen 
machtspositie. Hoe moet men omgaan met conflicten? Binnen het jeugdwelzijnswerk helpt 
de autoritaire aanpak niet (! gelijkwaardigheid versus macht) 

o Actieve advocacy (Becker): op het moment dat de rechten van kinderen en 
jongeren in gevaar komen dan kiezen we als jeugdwelzijnswerkers volledig de kant 
van het kind/de jongere. Let wel op dat het geen representatie wordt in de zin van 
dat de sociale werker het probleem eigen maakt. 

5. Sociale ruimte  
Samen werken met de jongeren in hun eigen wijk/buurt heeft een krachtig effect omdat zij 
zo leren hoe zij een impact kunnen hebben op hun eigen levensruimte. Het besef installeren 
dat de sociale ruimte een deel is van hen. 

Het jeugdwelzijnswerk is een soort politiserend werken. Men gaat van het individu naar 
een collectief en sociale actie. Het is dus meer dan samenbrengen!. 

 

Böhnisch en Münchmeier: er zijn verschillende competenties waar kinderen en jongeren 
aan kunnen werken om sterker te worden. 
Deze zijn: 

o Biografische competentie: het leren om antwoorden te vinden op 
zingevingsvragen en aspiraties (dromen over de toekomst). Met andere woorden, 
jongeren mogen zijn wie ze zijn. 

o Institutionele/sociale competentie: het leren omgaan met de maatschappelijke 
instituties en hun negatieve verhoudingen met de jongeren. Als sociale werker moet 
men enerzijds de jongeren motiveren om in de maatschappij te komen en 
anderzijds de instituties wijzen op de juiste aanpak. 

o Politieke competenties: het leren omgaan met de machtsongelijkheid. Als sociale 
werker moet men de jongeren tonen dat ze in groep aan beleidsbeïnvloeding 
kunnen doen. 

Veilig klimaat Goede 
vertrouwensrelatie

Individuele 
problemen 
aanpakken 

Structurele 
oorzaken detecten 

(=signalen)

Samen 
verandering 

claimen 
Poitisering

EXAMENVRAAG: Wat is het gevolg van deze aanpak? 
! Hiphopproject: het is onduidelijk wie de jongere is en wie de begeleider. Dit wijst op de 
gelijkwaardigheid. Één van de hulpverleners is zelf ook een jongere geweest in de jeugdhulp en 
dit zorgde voor een kleine afstand.  
De jongeren blijven vanuit eigen motivatie deelnemen. Er is een kerngroep maar er zijn ook 
jongeren die slechts af en toe komen. Uiteindelijk hebben ze een cd kunnen opnemen wat heel 
versterkend werkte.  
De muziektekst ging over de eigen situatie en leefwereld wat ervoor zorgde dat zijn hun verhalen 
konden overbrengen naar de buitenwereld. 
Het gevolg? Het is naar buiten gericht wat betekent dat maatschappelijke instituties en het beleid 
actief geappelleerd werden vanuit de noden/knelpunten die de jongeren ervaarden.
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7.4. SPANNINGSVELDEN  

7.4.1. Microniveau  

7.4.2. Mesoniveau 

7.4.3. Macroniveau 

7.5. WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN VOOR DE BEGELEIDERS? 
De begeleidershouding omvat:  

- Een positieve benadering 

- Werken vanuit een respect voor de leefwereld van de jongeren  

- De jongeren met respect behandelen  

- Advocacy en het verkrijgen van een mandaat 

- Actief zijn  

- Laagdrempelig en intensief begeleiden  

- Vanuit een echtheid en gelijkwaardigheid begeleiden  

7.6. WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE? 
Het organisatieniveau omvat:  

- Het realiseren van de kansen voor jongeren  

- Een horizontale structuur waarbij men aansluiting moet vinden met de leefwereld 

- Eigen inspraakmechanismen, met andere woorden de laagdrempeligheid bewaren 

- Omgaan met regelgeving die de presentiegedachte onder druk zat, nl de bureaucratie. 

Bereikte groep Potentiële groep

Vraaggestuurd Aanbod zelf aanbrengen

Activeren Afwachtende houding

Open grenzen Strikte grenzen

Focus op activiteiten Focus op alle levensgebieden

Strikt pedagogische kader Intuïtief handelen

Bruggen bouwen Advocacy functie

Zelf doen Beroep doen op andere diensten

Jeugdwelzijnswerk = beleidsopdracht Kritische stem naar het beleid

Eigenheid bewaren Meegaan om impact te hebben

Leefwereldkennis Beleidskaders
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7.6.1. Maatschappelijke tendensen  
Pre-emptive strike: de vroegdetectie, vroegpreventie, vroeginterventie en de eliminatie van het 
potentieel risicovol gedrag. 
! Bijvoorbeeld: de GASboetes kunnen al vanaf 14jaar waarbij men dat risicovol gedrag probeert te 
beperken. 
Dit zorgt voor heel wat frustraties en woede bij de jongeren zelf.. Dit betekent dat het dus een 
tegenovergesteld effect heeft. 

Er is een grotere sociale ongelijkheid en een grotere repressie wat zorgt voor die individuele schuld 
en maatschappelijke schuld. 

7.7. BESLUIT 
Handelen met mensen is nooit waardenvrij (! een vraag van de jongeren: Who’s side are you 
on?) Het mensbeeld speelt als sociale werker.  

Het is de bedoeling is van het jongerenwelzijnswerk om de steen in de schoen te zijn ondanks de 
sterke stedelijke verankering en professionalisering. 

Het middenveld moet ruimte krijgen. Men heeft een kritische stem! 
Men moet steeds blijven reflecteren over het aanbod, tendensen en interventies. 

8. CONTINUÏTEIT EN CASE MANAGEMENT 

8.1. ACHTERGROND 
Er kwam heel wat aandacht voor de continuïteit in de jeugdzorg, zowel nationaal als internationaal. 
Ondanks de stijgende aandacht blijft ‘continuïteit van zorg’ een heel vaag concept. 

- Een vaag concept in de terminologie: continuïteit versus continuïteit van zorg 

- Een vaag concept in onderzoek: in de praktijk zien we een sterke zorg-technische invulling. 

Doordat het een vaag concept is, wordt het moeilijk om daar een eenduidig onderzoek naar te doen. 

 

De twee rechterdelen op het schema zijn toevoegingen van de prof zelf. 
In de literatuur gaat men het begrip ‘continuïteit’ opsplitsen in drie delen: 

1. De informatie continuïteit: de kennis over de jongere en het delen van de gegevens van 
de jongeren tussen verschillende diensten. Met andere woorden, het A-document. 

2. De relationele continuïteit: dit houdt de consistentie van personeel in. Het is belangrijk om 
een stabiliteit te hebben in de begeleiding van jongeren omdat men dan een band kan 
ontwikkelen. Binnen de literatuur ligt de nadruk soms iets te sterk hierop. 
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3. Management continuïteit: dit houdt de consistentie in zorg in. Dit betekent dat niet 
iedereen een eigen systeem kan hebben.  

Welke redenering zit hierachter? Als men aan al deze aspecten kan voldoen dan kan de jongere 
het gevoel van continuïteit ervaren. 
Een ander belangrijk aspect binnen dit schema is de blik/visie op zorg. Dat kan vanuit een 
probleemgestuurde oriëntatie (diagnose) of vanuit een persoonsgerichte oriëntatie. 

Bij het onder de loep nemen van die continuïteit in zorg zijn er drie interventies die steeds aan bod 
komen.  
Deze zijn:  

1. Transitie in de literatuur 
Het bekijken van kritische momenten en het zoeken waar de moeilijke overgangen zitten. 
Dit gaat niet enkel over het jeugdhulp (bv van jeugdhulp naar volwassenhulp) maar ook over 
levensfasen en andere moeilijke momenten (bv puberteit, intieme relaties). Er is veel 
aandacht voor care-leaving. Met andere woorden, wat gebeurt er met de jongeren na de 
jeugdhulp? 

o Mcdonagh brengt de transitie van adolescenten in beeld. Dit is zowel een probleem 
van de jeugdzorg alsook van de volwassenen zorg. 
Met andere woorden, transitie is een actief proces dat reeds start in de vroege 
adolescentie.  
De transities mag men niet als een puntmeting bekijken want het gaat niet van 
vandaag op morgen. Het is geen momentopname, het is een continu proces. 
Er is veel evidentie naar nood aan de transitionele zorg maar het is niet duidelijk 
hoe men dat precies moet invullen. 
(!) Jongeren met specifieke noden zijn in de eerste plaats gewone jongeren. 

2. Netwerkontwikkeling  
De zorgnetwerken over sectoren heen om beter te kunnen samenwerken. 

o Oplossingen voor overgangen tussen het diverse aanbod 
o Oplossingen voor overgangen tussen de diverse organisaties 
o Oplossingen voor een betere afstemming tussen de professionelen 

3. Individuele interventies  
o Case management: op individueel de jongere wegwijs maken in het 

jeugdhulplandschap (=trajectbegeleiding) 
o Rehabilitatiemanagement: de jeugdhulpverlener is de therapeut versus de 

dispatching. Men wilt de jongeren verwijzen naar de juiste organisaties. 
o Front and back office logica: wanneer alles achter de schermen goed verloopt 

dan zal dat voor de schermen ook wel zo zijn. 

8.2. STEM VAN DE JONGEREN IN KWETSBARE SITUATIES 
De prof heeft onderzoek gedaan bij 25jongeren naar hun jeugdhulpverleden.  
Hoe is dat verlopen? Waar voelde je de contintuiteit? 

De meest voorkomende thema’s zijn: 
- De noden zijn groot en dat leidde vaak tot een existentiële chaos. Met andere woorden, de 

jongeren begonnen zo hard te twijfelen over alles waardoor ze hun zin in het leven verloren. 

- De jongeren vinden ergens toch wel steunfiguren en hebben dromen omtrent de toekomst 
waar ze voor gaan en samen aan willen werken. Deze steunfiguren hebben een grote 
betekenis in hun traject. 

- De jongeren maken een onderscheid tussen de werkende en de minder goed werkende 
interventies. 
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8.2.1. Ervaringen van jongeren over de jeugdhulp? 
De afstand tot de reguliere hulpverlening staat heel ver van de jongeren… 

- Ze voelen zich niet bereikt, ze voelen geen effect. 

- De jeugdhulp wordt vaak gezien als niet zinvol. 

- Ze ervaren de jeugdhulp als beschuldigend.. de jongeren voelen zich het centrum van het 
probleem.. “ik ben het probleem” zonder dat men naar de context kijkt. 

- Ze krijgen te weinig tijd en ruimte om op eigen tempo hun eigen verhaal te vertellen. 

- De manier waarop de hulpverlening wordt, focust te veel op het stellen van een diagnose. 

- De jongeren verliezen controle over hun eigenschap in de situatie. Dit heeft als gevolg dat 
hun kans op zelfstandigheid wordt afgenomen. 

De jongeren ervaren weinig steun in de beginfase.. “waar was de hulpverlening toen ik ze nodig 
had?” In een latere fase heeft de hulpverlening een te grote impact…”als er een hulpverlening was, 
bemoeide die zich met te veel” 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen waardoor de jongeren wel een positief gevoel hebben omtrent de 
jeugdhulp! 

- Steun vanuit de leefwereld door een vrijwilliger, jeugdwelzijnswerker of andere ‘toevallige 
volwassenen’. Met andere woorden, iemand die binnen het systeem een bijzondere rol had. 
Deze personen zorgen voor basisopstap tot de jeugdhulp. 
Bijvoorbeeld: die leerkracht ga ik nooit vergeten! 

- Het zijn personen die niet weggaan, ongeacht het gedrag ik stel. Dit betekent wel dat de 
hulpverlener soms buiten de lijntjes moet kleuren hiervoor. 

- Ze luisteren naar het verhaal van de jongeren zonder er op voorhand een beeld over te 
hebben van de mogelijke problematiek. 

8.3. LINK LOKAAL NETWERK MET DE CASEMANAGEMENT? 
Een casestudy van een lokaal netwerk met als doel de toegang en continuïteit voor jongeren te 
verbeteren. 

Delen van informatie Hier zijn twee verschillende meningen over. Enerzijds het delen van 
informatie zorgt ervoor dat we als hulpverlener beter kunnen helpen. 
Anderzijds geldt het beroepsgeheim.  
Veel jongeren weten niet dat er zo een netwerkoverleg plaatsvindt en 
zijn er dus ook nooit bij.

Reële inzet in de 
leefwereld 

Er zou meer basiswerk moeten voorzien worden. Dit betekent dat 
men aanwezig moet zijn in wijken waar er een verhoogd risico is op 
kwetsbare situaties. 
Toch is er nog geen extra aanbod ontwikkeld dat aansluit op die 
leefwereld. Doordat er al jeugdhulpwerkers in de leefwereld van die 
jongeren zitten, zijn er andere hulpverleners die zeggen “ze moeten 
maar doorverwijzen naar ons”. Dit werkt niet.  
Er zou meer moeten gewerkt worden met basiswerkers die zonder 
doelstellingen bij de jongeren gaan om het traject volledig op maat te 
kunnen maken. 

Organisatiestructuur Er ontstaat meer reflectiviteit. Door meer met elkaar in gesprek te 
gaan, is er een betere samenwerking. Door personen te leren kennen, 
wordt de drempel voor de hulpverleners verlaagd om eens te bellen 
naar iemand voor hulp. Dit zorgt ervoor dat men sneller weet bij wie 
men terecht kan. Door samenwerking worden projecten op poten gezet 
MAAR de stem van de jongeren missen we… 
In het netwerk zitten machtsongelijkheden. Actoren die gesubsidieerd 
worden en actoren die niet gesubsidieerd worden. Dan moet de vraag 
gesteld worden of dat de veldwerkers wel evenveel te zeggen hebben 
als de coördinatoren.
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8.4. DISCUSSIES EN AANBEVELINGEN 
Is er door de interventies een beter bereik en continuïteit van hulp voor jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare posities?  
In de leefwereld is er nog steeds onevenwicht… 

1. Plaats: de dienstverlening bevindt zich nog steeds teveel aan een loket en te 
weinig op straat. 

2. Tijd: het aansluiten op de jongeren vergt tijd en ruimte om het ritme van de jongere 
te volgen maar die is er niet. 

3. Houding (hangt af van die visie): op welke manier kijkt men naar het verhaal van 
de jongere? Kunnen we ons eigen oordeel even loslaten om het volledige verhaal 
te bekijken? Wat zit er in de weg om dit te doen? Dit vergt zelfreflectie! 

4. Procesmatig: wat doen mensen die dit wel laten slagen ! zij gaan constant 
onderhandelen en blijven zoeken naar wat werkt.  

Er is een verschil tussen: 

Ontgrenzend werken “de regelgeving niet zo nauw nemen” 
Sommige voorzieningen zien zichzelf als meer beperkt door de 
regelgeving in vergelijking met anderen… VDAB versus het 
jeugdwelzijnswerk. Daarnaast hangt het af van de persoon en de 
diensten waarvoor ze werken.  
De visies spelen een grote rol in het al dan niet ontgrenzend werken 
(klinisch, probleem intra-individueel…). Welke visie men hanteert moet 
binnen de organisatie besproken worden  

In de literatuur wordt er veel gesproken over netwerken.  
Allen zegt: de controledrang van netwerken om grip te krijgen op het 
probleem leidt tot het falen van de jongere. Dat probleem is niet onder 
controle te krijgen. Door over de jongere te praten zonder die erbij is,  
leidt tot het schaden van het vertrouwen. Hierop gaat het netwerk nog 
meer controle proberen krijgen. Dit leidt tot schuldinductie op de 
jongere (“we hebben alles geprobeerd maar het lukt niet met den 
dienen”).  

De verschillende partners in het netwerk hebben verschillende 
mandaten. 

Belang van 
visieontwikkeling 

Binnen de organisatie moet men een sociaal-pedagogische visie 
uitwerken die gedragen wordt door heel de organisatie. 
Met andere woorden, het mag gewoon een visie zijn die de 
veldwerkers moeten naleven, ze moeten zich er ook in kunnen vinden.

Case management Dit wordt als heel positief beschouwen. Er is één aanspreekpunt en 
één duidelijke opvolging. De trajectbegeleider kan samen de met 
jongere opkomen voor zijn belangen (advocacy). 

Leefwereld perspectief Technisch psycho-diagnostisch perspectief
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“het probleem” is te ontdekken in de 
leefwereld samen met het individu waarover het 
gaat. Dit gebeurt in een brede sociaal 
economische context 

Een meer gelijke verhouding waarbij co-
constructie van het traject centraal staat 
(=zoeken). 

De groei van jongeren gaat over een brede 
emancipatie: biografische, institutionele en 
politieke competenties. 

Dynamisch: steeds in beweging door continu 
afstemmen met de jongeren en diens context. 

Hier en nu waarbij het tempo is aangepast aan 
de jongeren. 

Het is open en onvoorspelbaar. 

Nadruk op sociale rechtvaardigheid.

“het probleem” wordt intrapsychisch en 
diagnostisch omschreven en beperkt zich tot 
het individu als insteek. 

Een ongelijke verhouding tussen de cliënt en 
deskundige hulpverlener (=weten). 

Er is een probleemoplossend naar specifieke 
inhouden: psychisch, sociaal, gedrag… 

Statisch: er is een vast hulpaanbod, pakket – 
denken, behandelingsmodule. 

Men is zelden hier en nu beschikbaar. Vaak 
te snel of te laat vanuit de beleving van cliënten. 

Er is controle en voorspelbaarheid. 

Gedepolitiseerde sociale zorg.
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