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JEUGDBESCHERMING EN JEUGDHULP 

HOOFDSTUK 1 : INLEIDENDE LES 

1. INTERVENTIEGRONDEN 

Als pedagogen/sociaal werkers (professionals) komen we in de jeugdhulp tussen op basis van de drie 
volgende interventiegronden:   

(1) Op vraag van kinderen en/of ouders; (nood aan hulp en ondersteuning en zelf contact 
opnemen) 

(2) VOS: situaties die we verontrustend vinden (Verontrustende Opvoedingssituaties). Dit zijn 
situaties waar men extern inschat of er al dan niet iets fout loop en of tussenkomst nodig is. 

(3) MOF:  situaties die we normovertredend achten (als Misdrijf Omschreven Feit - jeugddelicten). 
We hebben het over ‘achten’ in plaats van ‘zijn’. Op een bepaald moment definiëren we zaken 
als al dan niet misdrijvend. Dit kan verschuiven doorheen de geschiedenis.  
 

2. ARRANGEMENTEN 

Deze interventies zijn georganiseerd in specifieke arrangementen van jeugdhulp, voornamelijk geregeld 
via het decreet integrale jeugdhulp (2013) en het decreet jeugddelinquentierecht (2019)  

We organiseren op een bepaalde manier hulpverlening. Deze zijn geregeld door decreten. De integrale 
jeugdhulp regelt de wijze waarop we hulp bieden aan jongeren in verontrustende leefsituaties, ten 
aanzien van ouders die vragen hebben.  

Het verschil tussen een wet en een decreet is belangrijk. Een wet is een federale regelgeving. Een decreet 
verwijst naar een gemeenschapsbevoegdheid. De afhandeling van een zaak gebeurt dus op een ander 
niveau. 

Interventies kunnen vrijwillig (buitengerechtelijk) dan wel gedwongen (gerechtelijk) zijn. Als ouders niet 
willen meewerken, dan kan de overheid beslissen. Dit gebeurt dan via een rechtbank of het openbaar 
ministerie. Hierbij moeten we dan toch tussenkomen.  

Interventies zijn ambulant, semi-ambulant en residentieel. 

- Ambulant : in een eigen context, in verschillende contexten begeleid worden 
- Semi – ambulant : deels op een vaste plek in een residentiële setting, deels thuis 
- Residentieel : de klassieke instelling waar jongeren dag en nacht kunnen verblijven. Hier kunnen 

jongeren potentieel 24/24 verblijven. 

De niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is enkel beschikbaar met een toegangsticket. Deze 
toelating krijg je van een intersectorale toegangspoort. Er moeten ook prioriteiten gesteld worden 
aangezien er meer aanvragen dan plaatsen zijn.  

!!! Het onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen jeugdhulp is NIET hetzelfde als rechtstreeks 
toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp.  

Het parket bestaat uit magistraten of er al dan niet moet gerechtelijk tussengekomen worden. Het 
openbaar ministerie beslist en onderzoekt of er een doorverwijzing naar de jeugdrechtbank nodig is. 
Bezorgde burgers of professionals kunnen naar het openbaar ministerie stappen.  
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De gemeenschapsinstellingen zijn bijvoorbeeld Beernem of mol. Dat zijn instellingen die beheerd 
worden door de Vlaamse overheid en waar enkel jongeren die delinquenten hebben gepleegd, terecht 
kunnen. Deze instellingen zijn enkel gedwongen toegankelijk.  

 
 

3. VOORUITGANG? 

Er is een grote diversiteit van problemen. Jeugddelinquentie kan van alles zijn, dit kunnen zowel zware 
als lichte problemen zijn. Er kunnen heel wat verschillende vragen en problemen aan bod komen.  

Enkele voorbeelden : drugproblematiek, incest, spijbelen, mishandeling, …   

Een verhaal van vooruitgang in vlaanderen? Het optimisme staats haaks op de vaststelling van de 
realiteit in de jeugdhulp, de zaken die niet goed lopen in de jeugdhulp. We kampen ook met heel wat 
problemen. Als we kijken naar de resultaten van de jeugdhulp, dan zijn deze vaak ook niet goed. Er loopt 
ook heel wat mis.  

De hulpverlening kan in bepaalde situaties tot later dan 18jaar duren. Een voorbeeld hiervan is Jordy die 
gestorven is bij de blaremeersen. Er wordt krachtgericht, vraaggericht gewerkt.  

>< resultaten van de jeugdhulp 

- Vaststellingen van gebrek aan transparantie 

Als je verhalen hoort over de jeugdhulp, dan merk je een gebrek aan transparantie op. Jongeren en 
gezinnen weten vaak niet waarom er tussengekomen wordt, waarom ze naar de rechtbank moeten, 
waarom ze cursussen moeten volgen, … de vaststelling dat het niet altijd duidelijk is wat we doen als 
professional en waarom is opmerkbaar. Hulpverleners hebben het soms moeilijk om eerlijk te zijn tegen 
gezinnen.  

- Vaststelling van gebrek aan participatie 

Wat we willen doen en wat mensen ervaren kan een kloof bevatten. 

- Vaststelling van gebrek aan continuïteit 
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Het is moeilijk om deze te realiseren. Jongeren spreken vaak over breuken in een traject.  

- Vaststelling van ongelijke interventies tav arme gezinnen 

Gezinnen in armoede voelen zich soms geviseerd door hulpverleners 

à Er is nog ruimte voor verbetering. 

4. EEN PROBLEEM VAN CAPACITEIT 

Discussie over antwoord op besef tekortschieten gaat vaak over beperkte capaciteit in verhouding tot 
complexiteit, in diverse vormen. De situaties kunnen complex zijn. De antwoorden verwijzen vaak naar 
een tekort aan capaciteit om een deskundig antwoord te bieden. 

- De problemen zijn te complex (onbegeleidbare gezinnen) 
- We hebben niet genoeg middelen (wachtlijsten). 55% wordt geholpen binnen de drie maanden, 

voor een grote groep duurt dit langer. Hierbij kunnen we ons ook vragen stellen of jongeren bij 
de juiste hulp terechtkomen. 

- We werken niet genoeg samen (nood aan netwerken) De hulpverlening is te versnipperd, we 
moeten meer competenties van hulpverleners bijeen brengen 

- We hebben niet voldoende goede methodieken (meer evidence based werken) 
- We komen niet vroeg genoeg tussen (detectie en preventie) we moeten meer zeker voorkomen 

 
5. EEN PROBLEEM VAN LOGICA’S 

Voorgaande problemen kunnen terecht worden aangehaald,  het zijn correcte problemen, maar er is 
meer aan de hand. Vanuit welke logica komen we tussen? Het gaat ook over anders, niet enkel over 
meer en beter.  

De capaciteitsproblematiek verwijst naar terecht zaken, maar we moeten ook verder denken. Heel wat 
problemen van de jeugdhulp hebben (ook) te maken met de logica’s van waaruit de jeugdhulp werkt 

Een voorbeeld : we hebben een betere diagnostiek nodig à de wijze waarop we diagnostiek inbrengen 
bij gezinnen is ook belangrijk 

‘Capaciteit’ versus ‘logica’ als probleem verwijst naar twee verschillende benaderingen van de 
jeugdhulp: als ‘oplossing’ of als ‘constructie’ 

6. VERSCHILLENDE BENADERINGEN ROL PROFESSIONAL 

Verschillende benaderingen van de rol als pedagoog/sociaal werker 

- Capaciteitsprobleem: als ‘oplosser’ (essentialistische visie). Er is een waarheid.  
- Logicaprobleem: als ’drager van constructies’ (constructivistische visie) we vertrekken vanuit 

het idee dat er een diagnostische tool kan zijn, maar dat er meerdere benamingen mogelijk zijn. 
Definities verschuiven ook doorheen de geschiedenis. Een definitie van een probleem is een 
constructie die we ook in vraag moeten kunnen stellen. Dit is NIET hetzelfde als relativistisch. 
De manier waarop we een probleem erkennen en oplossen vertrekt vanuit een bepaalde logica 
en we moeten deze logica in vraag blijven stellen. Wat doen we met tegenstrijdige definities?  
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6.1. DE PROFESSIONAL ALS OPLOSSER 
 

6.1.1. HET IDEE 

Idee dat we via … 

- de ‘juiste’ diagnose 
- het probleem ‘juist’ kunnen definiëren, situaties zijn gemakkelijk te beantwoorden 
- om dan via de ‘juiste’ methode 
- het ‘juiste’ antwoord te kunnen geven 
- dat moet leiden tot het ‘juiste’ resultaat 
- er worden weinig of geen vragen gesteld worden 

Het antwoord zal éénduidig zijn maar het risico hierbij is dat we niet onderhandelen met gezinnen en 
collega’s.  

Een concreet voorbeeld : een onderzoeksvragenlijst gebruiken over verantwoordelijk gedrag van 
kinderen. Een resultaat was dat een groot deel onverantwoordelijk was. Maar welk soort idee van 
(on)verantwoordelijk zit hierachter? Het ging toch over een gevalideerde vragenlijst? Er werden geen 
vragen gesteld bij de diagnostiek.  

6.1.2. VOORUITGANGSDENKEN 

Oplossingslogica zit ingebed in een vooruitgangsdenken:  

- We ontwikkelen steeds betere diagnostiek 
- We ontwikkelen steeds betere methodieken (cf. evidence-based methodieken) 
- Waarbij we ook steeds meer de kinderen en ouders zelf betrekken en empoweren 

(vraaggestuurd werken, krachtgericht werken, etc…) 

MAAR is dit zo? Werken we echt zoveel beter dan vroeger? Het is belangrijk niet te denken dat we goed 
bezig zijn en dat alles goed is. We moeten ons nog steeds vragen stellen. Het is niet omdat je zegt dat 
je krachtgericht werkt, dat je alles goed. Als professional moet je jezelf eigenlijk steeds in vraag blijven 
stellen, er moet een twijfel mee gepaard gaan. 

Oplossing = essentialistisch concept 

- We kunnen de werkelijkheid kennen 
- Via het kennen van de werkelijkheid kunnen we tot een wenselijke situatie komen 

 
6.1.3. NON – COMMUNICATIEVE PEDAGOGIE 

We besteden niet genoeg ruimte aan het overdenken van de logica’s waarmee we denken.  

Historisch en actueel vaststelling dat dergelijke benadering zeer contraproductief kan zijn:  

- Oplossingslogica leidt tot een beheersingsgerichte en non-communicatieve pedagogie (Roose, 
2006; De Vos, 2015; Naert, 2019). 

- Een non-communicatieve pedagogie, want de professional wordt een uitvoerder van 
methodieken, die moet slagen, …. dus weinig ruimte voor omgaan met 
ambiguïteit/complexiteit, … 



Jeugdbescherming en jeugdhulp 2020 - 2021 

5 
 

- Een pedagogie die vertrekt van ‘ik weet wat goed is’, ‘ik weet het beter dan de cliënt’, … deze 
vertrekt vanuit een oplossingsgerichte logica. We moeten resultaten boeken en tonen dat we 
impact hebben.  

- >< ervaringen van jongeren en gezinnen van gebrek aan 
ruimte/tijd/kansen/transparantie/… 

- Een voorbeeld : een slechte opvoeding omwille van teveel lawaai en kinderen die niet 
buiten mogen. In gesprek met het gezin was er echter een andere definitie van het 
probleem. Het huis was gewoon klein en de kinderen hadden geen ruimte om te spelen. 
Een niet competente moeder werd een bezorgde moeder met een 
huisvestigingsprobleem. De con – communicatieve pedagogiek zou leiden tot geen 
onderhandeling en geen ruimte voor een andere definitie. In zo’n gezin geraak je niet 
in een begeleidingsdefinitie als je geen ruimte voor onderhandeling laat.  
 

6.1.4. VERMIJDEN VAN MEER VAN HETZELFDE 
 

- Vaststelling dat jeugdhulp niet ‘werkt’, leidt historisch vaak tot meer van hetzelfde 
- We moeten vroeger tussen komen/beter tussen komen/…. 

- Belangrijk om uit die logica van ‘meer van hetzelfde’ te stappen en te kijken naar ‘anders’ 
tussenkomen: bevragen van logica’s van tussenkomst 
 

6.2. DE PROFESSIONAL ALS DRAGER VAN INTERVENTIES, CONSTRUCTIES 

Communicatieve pedagogiek veronderstelt een constructivistische benadering  

Interventie als constructivistische logica houdt geen relativisme in,  maar wel voortdurende reflectie 
over de opvattingen die we hanteren in het tussenkomen in situaties die we als problematisch benoemen.  

6.2.1. CONSTRUCTIES 

Waarover gaat het: besef dat de wijze waarop we problemen benoemen, de opvattingen over wat een 
goede tussenkomst is, de opvatting over wat een wenselijke tussenkomst is, de opvatting over wat 
delinquentie is, de opvatting over wat goede opvoeding is, … zijn niet neutraal maar zijn 

Het belang van het kind is de eerste overweging. Deze definitie is echter niet voor iedereen hetzelfde. 
Er zullen hier heel wat verschillende meningen over bestaan. Het belang van het kind wordt als 
argument ingeroepen maar over wat dat is, bestaan heel wat verschillende opvattingen. Deze 
opvattingen zijn constructie die tijdsgebonden, perspectiefgebonden en contextgebonden zijn 
(Hemrica, 2004).  

1.1. Tijdsgebonden: vb. vroeger was spijbelen een MOF’, nu niet meer – vroeger was kussen aan de 
schoolpoort een pedagogisch probleem, nu niet meer 

1.2. Contextgebonden: vb.  druggebruik in een rijk gezin wordt mogelijk op een andere wijze 
geproblematiseerd dan in een arm gezin 

1.3. Perspectiefgebonden: vb. een pedagoog/sociaal werker zal mogelijk naar andere aspecten in 
de situatie kijken dan een psycholoog, criminoloog, …  
Al deze perspectieven hebben een waarde, maar er zullen verschillende visies zijn op een 
verhaal. 
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6.2.2. HOE MEE OMGAAN?  

Constructivisme betekent dus niet relativisme, maar wel de noodzaak om kritisch te blijven kijken naar 
de eigen uitgangspunten (constructies) en de context waarin hulp wordt verleend, ook in extreme 
gevallen 

We moeten stilstaan bij de eigen logica’s, we moeten blijven reflecteren. Een problematische 
opvoedingssituatie is een situatie die we problematisch noemen en die we zo construeren. Een 
beschrijving van zo’n situatie is niet altijd zo eenduidig. 

- Cf. van Stolk, B. & Frenken, J. (1986). ‘Als kind met de kinderen': een netwerk van incestueuze 
en pedoseksuele verhoudingen, MGv, 41, 691-724. Heel wat dezelfde slachtoffers en daders 
kwamen aan bod. De volwassenen gingen om met de meisjes en vice versa omdat ze niemand 
anders kenden. MAAR dit betekent niet dat het oké is. Het is geen relativisme. Het blijft 
problematisch en er moet iets mee gebeuren. Je moet kijken naar de context van de situatie en 
de perspectieven van de mensen in de situatie. In dit geval was het antwoord dat we niet enkel 
de dader moeten straffen, maar dat we de extreme armoede en de isoleerbaarheid ok aandacht 
moeten geven. Het is belangrijk om de nuance te zien. Ook in situaties die extreem zijn, moeten 
we verder zoeken. De problematiek kan je op verschillende manieren benaderen.  

 
6.2.3. EVIDENTIES DECONSTRUEREN 

Een kritische benadering van jeugdbescherming en jeugdhulp betekent dat we de evidenties in de 
logica’s die in het tussenkomen aanwezig zijn ook in de praktijk deconstrueren/in vraag stellen 

Belang van  

- Een maatschappelijk perspectief: problemen worden gedefinieerd in een niet evidente relatie 
tussen individu en samenleving.  

- Vb. zijn opvoedingsproblemen opvoedingsproblemen? De problemen in de jeugdhulp 
worden vooral als opvoedingsproblemen gedefinieerd. Maar deze problemen liggen 
soms ook buiten het concrete opvoedingshandelen. Het is vaak ruimer dan enkel de 
opvoeding. 

- Een historisch perspectief: continuïteit en discontinuïteit ipv enkel vooruitgang. Als je verhalen 
leest, dan lijkt het alsof we vooruit gaan. We zien een aantal dingen die, vanuit een pedagogisch 
perspectief, vooruit gaan maar tegelijkertijd zien we ook dingen die in een minder goeie richting 
evalueren. We gaan niet enkel in een positieve richting vooruit, soms duiken er ook zaken op 
waar we ons vragen bij kunnen stellen. 
 

7. CENTRALE VRAAGSTELLING 

Wat is de centrale vraagstelling in de cursus? 

- Vanuit welke maatschappelijke en professionele logica’s wordt, historisch en actueel, 
ingegrepen op de situatie van ouders en kinderen, en wat betekent dit voor ouders en 
kinderen? 

- Twee belangrijke spanningen in deze logica’s 
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7.1. MOF EN VOS ALS OPVOEDINGS/GEDRAGSPROBLEEM VERSUS MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM 
 

- Het gezin als ‘koningin’ en ‘gevangene’ van de jeugdhulp en jeugdbescherming (Donzelot, 1979) 
een koningin is een gezin in het ideaal. Het gezin is de setting waar allerlei problemen moeten 
aangepakt worden. We kijken naar het gezin als een plaats waar zaken moeten opgelost 
worden.  

- De hardnekkigheid van de opvatting van ‘het gezin als veilige haven’ (Lasch, 1977) het gezin 
moet als buffer dingen om de problemen op te lossen. Het gezin was geconstrueerd als een 
buffer tegen slechte leefomstandigheden.  

- >< oog voor maatschappelijke problemen in relatie tot opgroeien en opvoeding 

Bijvoorbeeld het armoededebat; mensen in armoede worden op een verkeerde manier bekeken. Het 
probleem van armoede wordt te weinig geproblematiseerd.  

7.2. INTERVENTIERECHT VERSUS RECHT OP HULP 

Spanning tussen recht op hulp dan wel interventierecht als referentiekader: opvoeding als wederzijds 
leerproces en tegensprekelijke activiteit (recht op hulp) dan wel als extern geproblematiseerd 
(interventierecht)? 

Bijvoorbeeld manier waarop diagnostiek wordt ingezet; een voorbeeld : werken met complexe 
gezinnen. De moeder is paranoia en vertrekt vanuit een wantrouwen. De hulpverlener wil een 
samenkomst op de rechtbank om zo transparant mogelijk te zijn. De rechter weigert dit omdat de 
moeder paranoia is. ‘we gaan achter haar rug babbelen omdat ze schrik had dat we achter haar rug 
babbelen’. We kunnen hier pas doorbreken eens we het proberen.  

Ook met mensen die we niet graag hebben, moeten we ook inzetten op communicatie.  

8. SPANNINGSVELDEN 

Voortdurend spanningsvelden met historisch en actueel ‘ontsnappingspogingen’ en 
‘terugslagbewegingen’ (continuïteit en discontinuïteit) dat voortdurend terugkomt.  

- Vb. ontsnappen: kritische praktijken (meer focus op het psychologische, minder focus op de 
context), nieuwe praktijken 

- Vb. terugslag: meer nadruk op risico’s en dwang 

  



Jeugdbescherming en jeugdhulp 2020 - 2021 

8 
 

HOOFDSTUK 2 : DE EVOLUTIE VAN JEUGDBESCHERMING NAAR RECHT OP HULP 

1. HET BELANG VAN EEN HISTORISCHE KADERING 
 

- Idee van jeugdhulp is er een van vooruitgang: we zijn geëvolueerd van een interventierecht naar 
een recht op hulp? Als je oppervlakkig kijkt naar de jeugdhulp in België, dan lijkt het alsof er een 
vooruitgang is. We gaan van een moraliserend, gedwongen kader naar een participatief , 
contextgerichte benadering. Dit is een evolutie.  

- Recht op hulp verwijst naar een benadering waarin de focus ligt  
- Op communicatieve pedagogiek 
- En kadering van opvoedingsvraagstuk in ruimer sociaal kader: niet enkel focus op 

gedragsverandering maar ook kritische kijk naar maatschappelijke context 
- “Formeel” (als je kijkt naar de regelgeving) is dat zo (zie verder), maar   

- huidig kader van jeugdbescherming en jeugdhulp zit nog steeds ingebed in vroegere 
wetgeving en (sommige) logica’s 

- Nood aan historisch besef als achteruitkijkspiegel om ongenuanceerd 
vooruitgangsperspectief tegen te gaan 

- Het is niet zwart – wit en het gaat niet over goed of slecht. De ontwikkeling van recht 
op hulp is niet zo éénduidig, sommige oude logica’s zitten nog steeds vervat in de 
huidige regelgeving. We mogen er niet zomaar vanuit gaan dat het nu beter is dan 
vroeger.  

 
2. GROTE ETAPPES IN DE JEUGDHULP 

 

Het afhandelen van delinquentie feiten is met de laatste staatshervorming ook een Vlaamse 
verantwoordelijkheid geworden.  
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2.1 VOORUITGANG? 

 

Het gaat over het spreken over het feit dat er iets in de regelgeving zit, dit betekent daarom niet dat de 
logica’s in de praktijk ook veranderen.  

 

3. WET OP DE KINDERBESCHERMING 1912 
 

- In 19de eeuw groeit de ongerustheid over een deel van de jeugd, als bedreigend voor de sociale 
orde. Hierdoor ontstaat de wet op de kinderbescherming.  

- Industrialisering en mechanisering stimuleren vooruitgangsgeloof, maar lage levenspeil 
arbeidersbevolking brengt vooruitgang in gevaar. Een toenemende industrialisatie zorgt ook 
voor een toenemende armoede, alcoholproblemen, … 

- Bezorgdheid om ’proletarische’ jeugd en link die wordt gelegd tussen armoede en 
jeugddelinquentie 

- Mensen in armoede gekenschetst als gedegenereerd (cf. het actuele debat over de onderklasse) 
deze groep brengt de vooruitgang in ‘gevaar’. Deze groep mensen leeft niet ‘zoals het zou 
moeten’. We moeten ten aanzien van deze groepen en gezinnen ingrijpen 

- Transformatie arbeidersklasse in een ‘gevaarlijke klasse’ 
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- Mensen in armoede vormen een ordeverstoring en hier moet op ingegrepen worden. Het zijn 
dus niet de oorzaken die ook geproblematiseerd worden, eerder de mensen 
 

- Leer van het sociaal verweer staat centraal: vervangt klassieke notie van aansprakelijkheid door 
‘anti-socialiteit’ (gedrag die als orde verstorend gezien wordt) – niet het kenmerk van het 
misdrijf maar de gevaarlijkheid van de dader komt centraal te staan. In die leer zit een opening 
om preventief op te treden ten aanzien van gedrag die tot delinquent gedrag zou kunnen lijden. 

- Behandeling i.p.v. straf en loslaten legaliteit (enkel tussenkomen indien iets verboden 
is) en proportionaliteit à er kunnen heel wat interventies worden geïntroduceerd 

- Preventie wordt zo de centrale notie. Heel wat gedrag wordt gezien als een risico tot orde – 
verstorend gedrag. We kunnen tussenkomen op zaken die niets te maken hebben met het feit. 
Dit creëert een opening voor heel wat interventies.  

- Groeiende aandacht voor ‘verwaarloosde’ kinderen en idee dat criminaliteitspreventie moet 
beginnen bij het verwaarloosde kind 

- ‘het is misschien nu nog niet problematisch, maar het zal later wel zo worden. We moeten dus 
preventief tussenkomen’ 
 

3.1. TUSSENKOMEN 
 

- Tussenkomen in gezin voor de Wet van 1912 slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
- Discussie toen: mag de overheid tussenkomen in de private opvoeding?  

- Indien de overheid gedwongen wou tussenkomen, moest er al iets ‘serieus’ aan de 
hand zijn. De overheid wil het gezin als een private plek respecteren. MAAR toch 
moeten we de kinderen kunnen beschermen. 

- Willen rechten van kinderen vrijwaren, maar tegelijk ook gezin als eerste 
opvoedingsmilieu vrijwaren 

- “Gezin als koningin en gevangene” (Donzelot) – zie eerste les!  
- Ideaal gezin nastreven (koningin) 
- Maar is dan ook vatbaar voor interventies (gevangene) 

 
3.2. CONSTRUCTIE GEZIN ALS EERSTE OPVOEDINGSMILIEU 

 
-  “Gezin als haven in een harteloze wereld” (Lasch), maar haven kan nooit worden gerealiseerd, 

dus experten nodig om dit te begeleiden 
- Gezin wordt dus gezien als probleem en aangrijpingspunt: we stappen in ganse ontwikkeling 

niet uit deze paradox, deze logica. Men beseft dat problemen buiten het gezin ontstaan, maar 
de oplossing wordt toch binnen het gezin gezien.  

- Constructie wordt ook in stand gehouden om niet naar maatschappelijke processen te moeten 
kijken 
 

- Stelsel van gesubsidieerde vrijheid: private actoren die in opdracht van de overheid taken 
uitvoeren à beschavingsoffensief, ‘friendly visitor’s.  

- In kader van 1912: via patronagecomités (rijke mensen die gezinnen in armoede wilden 
helpen om beter te leven) 

- Vooral vrouwen initieel, omdat dit een taak was die kon worden vervuld buitenshuis en tegelijk 
werd gezien als toch aanvaardbaar voor vrouwen. Er is een mogelijk voor dames van de burgerij 
om activiteiten buitenshuis te doen.  
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- Maar praktijk geeft aan niet voldoende instrumenten te hebben om in gezinnen in te breken en 

vraagt wetgevend kader die grond voor interventie realiseert. De praktijk vraagt om regelgeving. 
De vrouwen van de burgerij merken dat heel wat gezinnen uit armoede niet geholpen willen 
worden, geen ondersteuning willen. Er moet dus een verplichtend kader komen waarbij de 
vrouwen sanctionerend kunnen tussenkomen. Een wetgeving volgt vaak de praktijken in plaats 
van vice versa.  

- De gezinnen ervoeren vaak geen steun van de burgerij. De vrouwen legden de focus op het 
verbeteren van het gedrag in plaats van de armoedeproblematiek. Heel wat gezinnen voelden 
zich niet gerespecteerd in hun problemen. In hoeverre wordt aangesloten bij de noden van het 
gezin? à een dwingend stelsel 

- Leidt na veel discussie tot de installatie van de zogenaamde kinderwetten 
- Wet op de kinderbescherming van 1912, Wet op verbod kinderarbeid (1889) en wet op 

de leerplicht (1914) à Als overheid moet men zich bemoeien bij de opvoeding, vaak 
moraliserend en gedwongen 

- Parallelle evolutie in verschillende Westerse landen 
 

- Interventies vooral controlerend: dwang, gericht op controle 
- In die tijd niet verwonderlijk, gezien idee van ‘recht op hulp’ nog niet bestond. Is pas later tot 

stand gekomen met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
 

3.3. INTERVENTIEGRONDEN 
 

(1) Delinquentie 
(2) Predelinquentie 
(3) Bescherming kinderen tegen onwaardige ouders 

 
- Predelinquentie: eigen gedragingen minderjarige die ‘kunnen leiden tot’ delinquentie (vb. 

ontucht, spel of handelingen die kunnen leiden tot bedelarij, landloperij of criminaliteit) 
- Delinquentie: jongeren, jonger dan 16 jaar wordt onttrokken aan strafrecht 
- Ook maatregelen t.a.v. onwaardige ouders 
- Maatregelen in principe van onbepaalde duur teneinde gepaste heropvoeding mogelijk te 

maken 
- Opheffen rechtswaarborgen: het gaat om maatregelen, geen straffen!!! 

Er is een openheid om bij heel wat gedrag tussen de komen. Allerlei gedrag die op zich niet strafbaar is, 
kan toch bij tussengekomen worden 

‘Maatregel’ 

- Niet proportioneel, geen legaliteitsvereiste 
- Duurt zolang als het ‘nodig’ is (behandeling), kan ook t.a.v. predelinquentie 
- >< later discussie over willekeur/ontbreken van rechtswaarborgen (geen jeugdstrafrecht!!!) 
- Installatie aparte rechter: kinderrechter die kan tussenkomen op gezinnen. Dit leidt tot een 

interventiebeweging waarbij veel ouders uit de ouderlijke macht worden gezet. De kinderen 
worden in instellingen gestoken.  

- Wordt opgevolgd door afgevaardigden ter kinderbescherming (vrijwilligers, later 
professionelen: de consulenten) 
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- Alles of niets karakter va interventies, waardoor er zeer veel plaatsingen en ontzetting uit 
ouderlijke macht zijn 
 

3.4. EIGEN DYNAMIEK KINDERRECHTBANK 
 

- Verschuiving roldispositie kinderrechter van juridische naar ‘rechter van sociale opvoeding’ 
(een opvoedende rol) deze rechter kijkt niet enkel naar de juridische regels, maar wel naar de 
opvoeding.  

- Interpretatie delicten als ‘symptoom’ onaangepastheid (sociaal verweer) 
- Verschuiving van (pre)delinquentie naar ‘onaangepastheid’ en ‘kind in gevaar’ 
- Ruime interventiegrond! 

 

Interventionisme is ‘onomkeerbaar’ = aansturing interventionisme vanuit basisprincipes wet op de 
kinderbescherming. We werken met een zeer interventionistisch systeem.  

- Individualisering maatschappelijke problemen tot opvoedingsproblemen. Maatschappelijke 
problemen worden vaak tot opvoedingsproblemen gereduceerd.  

- Samenbrengen kinderbescherming en aanpak jeugddelinquentie in één wettelijk kader 
- Preventie als sleutelbegrip tot legitimering interventie 

 
- Deze interventionistische logica leidt tot exponentiële toename van interventies, meer bepaald 

ook veel plaatsingen van kinderen. Heel wat kinderen worden gescheiden van hun ouders.  
- Ook impact van WO II op situatie kinderen 
- Plaatsing wordt geproblematiseerd vanuit ‘hechtingsdenken’ (Rapport Bowlby 1951 Maternal 

Care and Mental Health) er zijn hier heel wat nefaste gevolgen aan gekoppeld. Kinderen hebben 
geen duidelijk ouderfiguur. We kunnen niet spreken van een warme pedagogie, er was een strik 
regime.  

à Vraag naar herziening van de wet van 1912 

4. WET OP DE JEUGDBESCHERMING 

Na WO II:  

- Stijging aantal ontzettingen en plaatsingen 
- Stijging jeugddelinquentie (heeft ook te maken met de problemen die gepaard gaan met de 

tweede wereldoorlog) 

Zoektocht naar andere antwoorden:  

- Meer diversiteit in interventies (verwettelijking officieuze praktijken) à minder het alles of niets 
karakter. Er zijn ook andere mogelijkheden in plaats van het uithuisplaatsen.  
 

- Meer nadruk op samenwerking met de ouders  
- Invloed professionalisering sociaal werk: case work. Professionals gaan bewuster om 

met de gezinnen en de kinderen.  
- Aandacht voor ‘vrijwilligheid’, wat beter zou werken (instrumentele opvatting 

participatie). Het gaat over een beweging naar participatief werk met de ouders. Het 
ging niet over het luisteren naar de ouders, maar over een techniek om ze beter te laten 
meewerken.  
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Wet op de jeugdbescherming 8 april 1965 

- Kernnotie = ‘kind in gevaar’ à de poort staat open voor heel wat interventies. 
- Twee luiken: sociale (buitengerechtelijke) en gerechtelijke jeugdbescherming. Er wordt met 

ouders gewerkt die de hulpverlening vragen of aanvaarden. Op die manier moet er dan niet 
naar de rechtbank gestapt worden.  

- Sociale of buitengerechtelijke jeugdbescherming = alle maatregelen die door gemeenschap 
genomen kunnen worden ter bescherming van minderjarigen wiens gezondheid, veiligheid of 
zedelijkheid gevaar loopt 

- Sociale bescherming enkel op vraag of aanvaard door de ouders 

Focus op gezin minderjarige (cf. hechtingsdiscussie) 

- Introductie van de ‘Opvoedingsbijstand’ als nieuwe maatregel: persoonlijke begeleiding van het 
gezin om ontzetting uit de ouderlijke macht te vermijden  

Focus blijft dus liggen op gezin als probleem en als oplossing! 

4.1. SOCIALE BESCHERMING : DRIE SOORTEN ACTIES 
 

(1) Individueel preventieve actie (hulpverlening) 
 

- Optreden jeugdbeschermingscomité 
- Op basis van gevaarsituatie 
- Hulp gevraagd of aanvaard door de ouders 
- Uitwerking maatregel in en door het gezin 
- Vermijden plaatsing buiten het gezin 

 
(2) Algemeen preventieve actie 

 
- Weinig uitgewerkt: signaalfunctie jeugdbeschermingscomité: parket of minister van justitie 

inlichten over factoren die lichamelijke en geestelijke gezondheid bedreigen en opzet 
preventieprogramma’s i.s.m. private initiatieven: introductie mogelijk structurele kijk!  

- Een opening in de wet van ’65 om ruimer te kijken dan wat er zich in het gezin afspeelt. Er is 
ook een signaalfunctie dat er maatschappelijk iets moet veranderen. Hier krijg je de introductie 
van een mogelijke structurele interventie 
 

(3) Medewerking met bevoegde rechterlijke overheden (stok achter de deur) 
 

Sociale en gerechtelijke jeugdbescherming gezien als complementair 

- In geval niet medewerking van de ouders doorverwijzing naar gerechtelijke jeugdbescherming 
mogelijk 

- Vereiste medewerking aan gerechtelijke overheden 
- Als een gezin de kans krijgt om mee te werken, maar als ze niet dit willen, dan moet dit wel ‘een 

problematisch gezin’ zijn. Hierbij moet we kinderen dan toch plaatsen zoals we in 1912 deden. 
Als je niet meewerkt, dan wordt er dus toch een dwingende interventie gebruikt. 

Stok achter de deur: vrijwilligheid in zoverre externe diagnose van probleem wordt gevolgd >< recht op 
hulp 
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Kind in gevaar: omwille van eigen bezigheden van de minderjarige of omwille van ouderlijk gedrag. Dit 
zorgt voor een heel erg ruime interventiegrond.  

- Maatregelen mogelijk ten aanzien van minderjarige die in gevaar verkeren 
- Maatregelen mogelijk ten aanzien van ouders die te kort komen in uitoefening ouderlijke gezag 

Andere aanleidingen maatregelen: Ouderlijke klacht, Bedelarij en landloperij, Feiten als misdrijf 
omschreven, Schoolverzuim, Zedelijke bescherming van de jeugd 

4.1.1. WISSELFUNCTIE ‘KIND IN GEVAAR’: EEN PASSE-PARTOUT FUNCTIE!!!  

Interne wisselfunctie : een wissel binnen het gerechtelijk systeem 

- Aanwending kind in gevaar voor ook andere aanleidingen.  
Bijvoorbeeld een MOF wordt ‘omgezet’ in ‘kind in gevaar’ 
MAAR als er geen misdrijf is, dan kan je een kind in gevaar niet omzetten in een MOF 

- De wijze waarop professionals situaties classificeren kan verschillen.   

Externe wisselfunctie : een wissel tussen al dan niet gerechtelijk 

- Medewerking van de ouders als criterium onderscheid sociale (buitengerechtelijke) en 
gerechtelijke jeugdbescherming 

- Toepassing via gerechtelijke weg omwille van pragmatische voordelen 
- Actueel: wisselfunctie VOS en VOS-MOF 
- Labels kunnen op verschillende manieren ingezet worden. We mogen ons dus niet teveel 

vastpinnen op een bepaalde definitie 

Belang van constructie-idee, en mede afhankelijk van medewerking ouders en kinderen 

Meer diversiteit maatregelen: 

- Officieuze maatregelen (vb. advies, …) 
- Gewone maatregelen (berisping, onder toezichtstelling, plaatsing, opvoedingsbijstand) 
- Buitengewone maatregelen (tbs, in bewaring geving, uit handen geving, plaatsing in huis van 

arrest) 

Onderscheid voorlopige maatregelen en maatregelen ten gronde 

- Preventie blijft dus uitgangspunt, en wordt uitgebreid: van preventie van delinquentie naar 
preventie van gedwongen hulp. Niet enkel gedrag wordt geproblematiseerd, maar ook het feit 
dat je niet wil meewerken met de hulpverlening. Indien mensen niet meewerken, dan worden 
ze gesanctioneerd  

- Ook algemene preventie: leidt soms tot meer structurele kijk 
- Probleem wordt dominant blijvend als ‘gezinsprobleem’ gezien (cf. supra) 
- Aandacht voor vrijwilligheid, maar met stok achter de deur: interventierecht 
- Zeer ruime interventiegrond (kind in gevaar), leidt tot zeer veel interventies en toename 

plaatsingen 
 

4.2. DISCUSSIE OVER WET 1965 
 

- Kritiek: wet wordt niet goed toegepast (minister Vermeylen) 
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- Meer inhoudelijke kritieken 
- Verwarring hulp en controle en selectiviteit (Walgrave) 
- Pedagogisch concept: pleidooi voor kinderrechten (Verhellen) 

 
4.2.1. KRITIEK OP VERBINDING HULP EN RECHT (O.A. VAN LODE WALGRAVE) 

Discussie dubbelkarakter jeugdzorg: interne contractie jeugdbescherming, namelijk samenbrengen 
hulpverleningsrationaliteit en juridische rationaliteit die onderling tegenstrijdig zouden zijn 

- Je kan mensen niet helpen of ondersteunen als je voortdurend verwacht dat mensen doen wat 
je wilt dat ze doen. Het gaat over het dubbelkarakter van de jeugdzorg, dwang en hulp zijn te 
sterk met elkaar vervlochten.  

Kritiek op nefaste gevolgen complementariteit sociale en gerechtelijke jeugdbescherming:  

- Preventiedoelstellingen worden niet waargemaakt 
- Stijging aantal plaatsingen wegens uitbreiding (selectief) interventionisme 

Kritiek op grote selectiviteit t.a.v. kwetsbare gezinnen 

4.2.2. DISCUSSIE OVER RECHTSPOSITIE MINDERJARIGE EN PEDAGOGISCH CONCEPT (EUGEEN 
VERHELLEN) 

Vraag naar een ander pedagogisch concept; hoe gaan we met mensen / kinderen om?  

- Kritiek op ‘nog niet status’ minderjarige 
- Bescherming = bevoogding + vooraf bepaalde finaliteit opvoedingsproces. Deze bescherming 

zorgt ervoor dat we bepalen wat goed is, we luisteren niet naar kinderen. Dit leidt tot teveel 
interventionisme waarbij we geen rekening houden met wat de kinderen nodig hebben 

- Jeugdwelzijn = ‘nog niet’ welzijn 
- Aandacht voor handelingsbekwaamheid minderjarige / betekenisverlening  minderjarige  / 

rechten van de minderjarige 

Kritiek vanuit kinderrechten op jeugdbeschermingswet 1965 

- Vraag strafwaardigheid/Vraag rechtswaarborgen (cf. onbepaalde duur maatregelen) 

Streven naar: 

- Subjectieve rechten op hulpverlening. Het kinderrechten gedachtengoed heeft ook veel impact 
gehad op de regelgeving.  

- Jeugdsanctierecht m.i.v. rechtswaarborgen. Hij vond dat er pedagogisch constructieve sancties 
moesten ingevoerd worden.  

Kinderrechtengedachtengoed later veel impact mede door ratificatie IVRK 1989, zowel op beleid MOF 
als POS/VOS (zie verder) 
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5. STAATSHERVORMING 1980 

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol 

- Ontwikkeling verzorgingsstaat, met ook aandacht voor mensenrechten en pleidooi voor 
emancipatie i.p.v. controle. Mensen moeten ondersteund en bevrijd worden.  

- Verdere professionalisering/differentiering van de zorg 
- Staatshervorming 1980 biedt mogelijkheid hervormingen door te voeren 

Overdragen persoonsgebonden aangelegenheden naar de gemeenschappen  

Uitgangspunt bevoegdheidsverdeling: 

- Jeugdbescherming is essentieel hulpverlenend van aard en dus gemeenschapsbevoegdheid, 
met uitzondering van 

- Burgerrechtelijk statuut minderjarige 
- Nemen van dwangmaatregelen door jeugdrechtbank 
- Organisatie, bevoegdheid en rechtspleging jeugdrechtbanken 

Dubbelbeleid:  

- Op Federaal niveau: verschuivingen in debat jeugdbeschermingsrecht naar ‘herstelrecht’, 
jeugdsanctierecht, jeugddelinquentierecht, …  

- Wet op de jeugdbescherming 2006 
- Met de laatse staatshervorming terug overgeven van afhandeling jeugddelicten aan 

Gemeenschappen: decreet jeugddelinquentierecht 2019  
- Op Vlaams niveau radicaliseren van ‘vrijwilligheid’ met sterkere scheiding tussen hulp en recht, 

ook door installatie bemiddelingscommissies in 1987 
- Decreten bijzondere jeugdbijstand 1985/1990 
- Decreet integrale jeugdhulp (2013) 
- Sommige zijn federaal, andere Vlaams.  

 
6. DECRETEN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND 

1985/1990: bijzondere jeugdbijstand 

- “Kind in gevaar” wordt “Problematische opvoedingssituatie” 
- Begrip uit de orthopedagogiek (Ter Horst): impact van wetenschap 
- Pos is (decretaal): “een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, 

intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door 
bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin zij 
leven." (dit is de meer wetenschappelijke benaming van kind in gevaar)  

Buitengerechtelijke hulp wordt versterkt, met intrede bemiddelingscommissies 

- Als de hulp vrijwillig vastloopt, moet je naar de commissie. Deze bepaalt of je al dan niet naar 
de rechter kan gaan.  

- Dient als “buffer” tussen het buitengerechtelijke en het gerechtelijke luik 
- Commissie beslist of zaken worden doorverwezen naar het parket 
- Ook te zien als ’element van hulpverleningsrechtbank’ 
- Discussie: buffer of toch sluis? 
- Jongeren vanaf 14 jaar ook zeggenschap (nu 12) à een participatie van de kinderen 



Jeugdbescherming en jeugdhulp 2020 - 2021 

17 
 

- Bijstand : meer emancipatie, participatie  
- Ook rechtbank kan optreden t.a.v. POS, in hoogdringendheid of indien vrijwilligheid niet werkt 
- Differentiatie van maatregelen: jaren 1990 ontstaan thuisbegeleidingsdiensten, jaren 1980 

dagcentra, etc…  

Slogan: we zijn er voor iedereen! De recht op hulp logica is hier op z’n plaats.  

- Maar nog steeds toenemend interventionisme 
- Problemen worden complexer en druk op de praktijk verhoogt 
- We komen veel te laat tussen en te fragmentair 
- Nood aan een integrale, vraaggestuurde, participatie jeugdhulp! 
- Debat begint in 1998 en leidt tot decreet integrale jeugdhulp in 2013 (zie in les over integraliteit 

voor discussie) 
 

7. PREVENTIE ALS GRONDSLAG 

Recht op hulp omschreven in het decreet 2013, maar  

- Binnen het beschikbare aanbod, te weinig samenwerking. Wat gebeurt er met vragen waar we 
geen aanbod voor hebben? Hoe vraaggericht is het aanbod eigenlijk? 

- Gekoppeld aan vermaatschappelijking: gericht op het maximaal beroep doen op kracht eigen 
netwerk. De hulpverlening moet minder door professionals gebeuren. Professionele hulp is 
vaak te duur. We moeten inzetten op de krachten van de mensen, MAAR ze moeten wel zelf 
hun probleem oplossen. Vermaatschappelijking is dus zowel positief als negatief. 

- Gericht op het vermijden van verdere hulpverlening (uitbreiding preventie). De recht op hulp 
logica klopt toch niet helemaal. Er ontstaat een logica waarbij je eigenlijk geen hulp nodig hebt. 
Het blijft een vermijdingslogica, je hebt best geen hulp nodig. Gezinnen die hulp nodig hebben, 
moeten dan wel ‘problematisch’ zijn. 

Dus een residuele benadering recht op hulp 

8. INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID 

Recht op hulp in decreet ingeschreven 

Maar in een paradigma van geïndividualiseerde verantwoordelijkheid 

- Eigen kracht = eigen verantwoordelijkeheid?  
- Risicodenken: betekenis opkomst van de notie verontrusting? 
- Terug makkelijker toegang tot dwang, je kan opnieuw sneller naar de rechtbank gaan. 

Scheiding delinquenten-niet delinquenten: biedt kansen (positieve invulling verantwoordelijkheid) maar 
ook risico’s (essentialistisch idee daders >< wisselfunctie) 

9. BESLUIT : NAAR EN RECHT OP HULP 

Wel formeel recht op hulp en discours over recht op hulp, maar dominante beleidslogica’s van jeugdhulp 
worden verdergezet of komen terug   

- Focus op gezin/context (i.p.v. gezin), maar zelfde logica? We kijken ruimer dan het gezin, ook 
naar het netwerk. Moet een probleem dan in een context opgelost worden? Bevindt het 
netwerk zich bijvoorbeeld niet in dezelfde armoede? 
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- Uitbreiding interventionisme is ok want krachtgericht? Er is laagdrempelige hulp, er is meer 
samenwerking MAAR toch wordt hulpverlening vaak als nefast ervaren door ouders. Gezinnen 
ervaren het niet altijd krachtgericht 

- Residueel model recht op hulp  
- Risico denken komt sterker naar voor 
- Individuele kijk blijft domineren ten aanzien van een maatschappelijk perspectief? 

Het is niet omdat de wetgeving goed klinkt, dat dit ook iets goed betekent voor de gezinnen en de 
kinderen waarmee we werken.  

Kader biedt wel ook taal en instrumenten om visie op recht te realiseren; uitdaging voor professionals : 
hoe gaan jullie met het kader om? 
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HOOFDSTUK 3 : DIAGNOSTIEK EN DIALOOG, KENNISBASIS VAN DE JEUGDHULP 

1. BELANG VAN DIAGNOSTIEK 

Dit staat zeer centraal, dit is al even zo.  

1.1. INLEIDEND 

Beleidsbrief WVG 2013 

“In haar streven naar een optimale efficiëntie en effectiviteit objectiveert de zorgsector haar aanbod. 
Dat gaat nog stapsgewijs, maar de ontwikkeling is onmiskenbaar gestoeld op kennis en benchmarking. 
Nieuwe zorginitiatieven worden op grond van (meer) objectieve (behoefte)criteria bewuster ingeplant. 
De vastgestelde beperkingen van een verkokerde hulpverlening leggen de behoefte aan een meer 
geïntegreerde benadering van zorgvragen (en ondersteunende ICT- toepassingen) bloot.” 

Er zitten boeiende elementen in dit citaat. Hierover zal deze les gaan. Maatschappelijke tendensen 
zullen geschetst worden.  

1.2. ACTUEEL 

Integrale Jeugdhulp 

“Het kan nodig zijn om de situatie van een minderjarige uitgebreid en objectief in kaart te brengen, om 
zorg op maat te kunnen bieden of om toegang te krijgen tot een specifiek aanbod. Dit gebeurt 
multidisciplinair, met inbreng van verschillende expertises. Diagnostiek gebeurt soms bij het kind of de 
jongere thuis (mobiel) maar meestal bij een dienst of voorziening: hij kan hier zelf naartoe gaan 
(ambulant) maar soms is het nodig en wenselijk om dit te combineren met een verblijf in een 
voorziening (residentieel).” 

Je ziet een ontwikkeling in de jeugdhulp naar het belang van diagnostiek, zowel historisch als actueel.  

1.3. MAATSCHAPPELIJKE TENDENSEN 
 

1.3.1. MANAGERIALISME 
 

- Einde 20ste eeuw: het westen wordt geconfronteerd met een oliecrisis met begrotingstekort, 
met een krimpende economie en groeiende werkloosheid tot gevolg 

- Politici zoeken (en vinden) antwoord in ideologie van het neoliberalisme. Ze zoeken een 
antwoord op de economische crisis. Deze antwoorden worden zowel toen als nu gevonden in 
het neoliberalisme. Deze term is bekend omwille van individualiteit 

- Neoliberalisme wordt omgezet in praktijk via New Public Management (NPM), wat steunt op 
principes van managerialisme.  

- Managerialisme impliceert het geloof dat alle problemen kunnen worden aangepakt door het 
reorganiseren van de zorg via principes van het bedrijfsleven 

- Gevolgen hiervan :  
- Nadruk op efficiëntie boven effectiviteit – hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk 

doen met zo weinig mogelijk middelen?  
- Nadruk op performantie (met zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk doen), 

benchmarking (een techniek waar men gaat kijken hoe de identieke zorg van een aantal 
voorzieningen in het buitenland georganiseerd is. Is deze dan efficiënter of niet?) 
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- Om op bovenstaande te kunnen in zetten, moet men standaardiseren, uniformiseren 
en controlemechanismes invoeren 
 

1.3.2. RISICOBEHEERSING 

Verenigd Koninkrijk wordt in 2000 geconfronteerd met tragisch overlijden van Victoria Climbié 

Nederland wordt in 2006 geconfronteerd met even tragisch overlijden van Gessica Gomes (Maasmeisje) 

Verenigde Staten wordt in 2015 geconfronteerd met gruwelijk overlijden van Adrian Jones 

in alle gevallen was hulpverlening reeds in grote getale aanwezig in het gezin, maar werden de signalen 
niet opgepikt – de ernst van de situatie werd niet gezien. De politiek heeft dit opgevat als een oefening 
waar men vroeg moet inzetten op het herkennen van signalen.  

- Grote maatschappelijke verontwaardiging met belofte dat dit nooit meer mocht/kon/zou 
gebeuren 

- Inzet op vroegdetectie van alarmsignalen 
- Vergt standaardisering, uniformisering en controlemechanismes (vraagt een vorm van 

diagnostiek om ervoor te zorgen dat hulpverleners op eenzelfde manier op 
probleemsituaties reageren)  
 

1.3.3. EVIDENCE BASED BENADERING 
 

- Benadering die voorgestructureerdheid en rationaliteit in de praktijk tracht te brengen.  
- Stelling is dat handelingen die een professional (arts, sociaal werker, psycholoog) stelt, 

gebaseerd zijn op onderzoek dat aantoont dat die handelingen het meest effectief zijn in die 
situatie 

Dit paradigma benadrukt dat het sociaal werk meer gebruik moet maken van onderzoeksresultaten. 
Meer specifiek zouden enkel die praktijken en interventies ter bestrijding van sociale problemen ingezet 
mogen worden waarvan de effectiviteit door middel van onderzoek voldoende bewezen werd. (Hermans,  
2008) 

- Toe te juichen dat sociaal werkers nadenken over werkzame factoren. Werkt hetgeen wat ik 
doe, heeft dit een effect?  

- Bewust zijn van een aantal nadelen van dit paradigma, het is geen eenduidig antwoord.  
- Wat met situatie die niet oplosbaar zijn en waar geen evidence based benadering voor 

bestaat? Exit engagement?  Men gaat niet meer op zoek naar responsieve hulp 
verlening, samen op zoek met de cliënt.  

- Sociaal werker als technicus. Waarom we doen wat we doen, vragen we ons niet meer 
af.  

- Vraag waarom interveniëren we en doen we wat we doen, wordt niet langer gesteld 
(bijvoorbeeld klassieke muziek in Kortrijkse parken in 2012) er kwamen heel wat 
klachten van de omstaanders in parken. Men heeft dit proberen op te lossen aan de 
hand van klassieke muziek. Hier stelde men geen vragen waarom men intervenieerde 
en op welke manier er geïntervenieerd werd. 

- Onvoorspelbaarheid van sociaal werk (bijvoorbeeld Triple P) 
Dit staat voor positive parenting program. Het is ontwikkelend als een benadering die 
werkt, een evidence based benadering. Toch zijn de situaties niet zo eenduidig. 
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1.4. PREMISSE 
 

- Vraag naar risicobeheersing, efficiëntie en werkzaamheid vergt een  beheersingslogica 
- Diagnostiek is één antwoord op die beheersingsvraag 

- Diagnostiek impliceert toevoeging van een voorspellende dimensie van de methodiek 
om het risico te beheersen. Deze voorspellende dimensie kan bijvoorbeeld een IQ test 
zijn, een persoonlijkheid schaal, .. binnen de jeugdhulp is het moeilijk aangezien er ook 
onvoorspelbaarheid is.  

- Staat centraal in de Integrale Jeugdhulp (IJH) 
- Nadruk op diagnostiek in het A-DOC als toegang tot nRTJ 
- Nadruk op Signs of Safety als methodiek om veiligheidsrisico’s te identificeren binnen 

de jeugdhulp. Men gaat hier op zoek naar de krachten aan de hand van een evidence 
based benadering 

- De diagnostiek was reeds aanwezig in 1912, maar kent sterke actuele opmars vandaag. 
- De roep naar diagnostiek wordt geflankeerd door meten is weten principe 

 
2. METEN IS WETEN 

 
2.1. INLEIDEND 

Het belang van cijfers, het belang van statistiek 

Historisch en actueel belang 

- Ontdekking van jeugdcriminaliteit (cfr. socioloog Quetelet: ‘grondlegger van statistiek’) Op dit 
moment had men cijfermateriaal waar men in zag dat jongeren criminele feiten pleegden.  

- Actueel belang van statistiek 
- Risicobeheersing en efficiëntie (zie eerder) 
- Zicht krijgen op evoluties in de jeugdhulp aan de hand van cijfergegevens 
- Overzicht van aantal jongeren in de jeugdhulp (vraag en aanbod) 

- Vraag naar registratie, cijfers en statistieken blijft actueel 
 

2.2. VRAAG NAAR CIJFERS 

Beleidsplan 2019 – 2024 van Minister Beke 

“Operationale Doelstelling: We definiëren, meten en monitoren de kwaliteit van de zorg en 
dienstverlening en informeren gebruikers hierover op een toegankelijke en begrijpelijke manier. 

Operationale Doelstelling We capteren de stem van de wetenschap, het middenveld en de gebruikers 
met het oog op een evidence-based welzijns- en zorgbeleid dat aansluit op de noden van de gebruikers” 

à actueel een groeiende vraag naar cijfers 

2.3. DATAVERZAMELING 

Diversiteit aan manieren 

- Surveys 
- Diversiteit aan thema’s in beeld brengen (cfr. Jongeren Onderzoeks Platform) 

- Zelfrapportage 
- Vooral bij onderzoek naar delinquentie 
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- Specifieke nadelen & beperkingen 
- Voorgestructureerde registratie-instrumenten 

- Internationaal fenomeen in diverse sectoren 
- Verschillende systemen ontwikkelt in de jeugdhulp (BINC, DOMINO, INSISTO, LARS, VIR, 

CAF, ICS, …) een enorme groei aan registratiesystemen 
 

International Self-Reported Delinquency Study 

Informaticasysteem voor de Intersectorale Toegangspoort (INSISTO) 

2.4. WAT CIJFERS ONS LEREN 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

- In 2018 ontving het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling( VK) in Brussel in het totaal 
579  meldingen. Het aantal betrokken kinderen waarop de meldingen betrekking had bedroeg 
819. 

- 33% van de meldingen had betrekking op lichamelijke mishandeling waardoor zij onmiddellijk 
de grootste categorie van meldingen omvat. 

Je kan dit vergelijken met andere jaren om de evolutie te zien. Op basis van deze cijfers zie je dat 
lichamelijke mishandeling een prioriteit kan vormen. 

Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg 

- In 2018 was er is een stijging (+ 6,2%) van het aantal wachtende kinderen en jongeren op 31 
december 2018 (n=5.600) t.o.v. 2017 (n=5.273) voor een voorziening of pleegzorg.  

- Voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB) zien we een gelijkaardige trend met een stijging 
(+ 10,1%) van het aantal wachtenden op 31 december 2018 (n= 1.688) t.o.v. 2017 (1.533).  
 

2.5. WAT WETEN WE HIERMEE 

Jaarverslag Jongerenwelzijn 2014 

Cijfermateriaal: In 2014 werden er 3106 jongeren aangemeld bij de sociale diensten voor gerechtelijke 
jeugdhulpverlening. Hiervan verliep het merendeel via een gemandateerde voorziening die melding 
maakte van een verontrustende situatie. In Antwerpen waren dit er 454, in Limburg 282, in Oost-
Vlaanderen 347, in Vlaams-Brabant en Brussel 285 en in West-Vlaanderen 279. 

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat er in Antwerpen minder jongeren bereid zijn om in een 
verontrustende situatie vrijwillig hulpverlening op te starten. à niet correct, kan je niet weten aan de 
hand van de cijfers 

Omgevingsanalyse Jeugdrecht 2015 

Cijfermateriaal: In 2013 kwamen in gans Vlaanderen 27 579 jongeren in aanraking met het jeugdparket 
omwille van een misdrijf omschreven feit (MOF). Hierbij gaat het om 7 935 veertien tot vijftien jarigen 
en en 7 393 zestien tot zeventien jarigen.  

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat de groep veertien tot zeventien jarigen het grootse deel uitmaakt 
van het totaal aantal geregistreerde jongeren die in 2013 in aanraking kwamen met het jeugdparket 
omwille van een MOF. à correct want het gaat over de geregistreerde jongeren 
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Jaarverslag Jongerenwelzijn 2014 

Cijfermateriaal: In 2014 waren er 12 600 aanmeldingen bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Hierbij 
werden 11 596 indicatiestellingsverslagen (ISV) opgesteld door het Team Indicatiestelling (IS) waarvan 
er 7 090 geïndiceerd werden richting voorzieningen Jongerenwelzijn. 

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat de aanmeldingen die bij de ITP gebeuren, gegrond zijn waarbij de 
aangemelde jongeren ook effectief de hulp nodig hebben die zij aanvragen. à niet correct. Dit 
cijfermateriaal zegt niets over de inhoud van het dossier 

JOP Monitor 

Cijfermateriaal: Wanneer we kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes met betrekking tot de 
zelfgerapporteerde criminaliteit zien we zowel bij de jongens als bij de meisjes een dalende trend: het 
aantal jongens en meisjes dat aangeeft minstens één delict (‘diefstal’, ‘vandalisme’, ‘fysiek geweld’, 
‘wapendracht’ en ‘drugsverkoop) te hebben gepleegd in het voorbije jaar ligt lager in 2013 (29.6% voor 
jongens, 17.4% voor meisjes) dan in 2008 (36.4% voor jongens, 19.9% voor meisjes). 

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat jongens in 2013 meer criminele feiten stelden dan meisjes. 

2.6. MOEILIJKHEDEN MET STATISTIEK 

Eugene Verhellen (1977) 

“Menselijk gedrag is inderdaad wat anders dan een afspiegeling van de ge- en/of ongehoorzaamheid 
aan gekende en ongekende (nog te ontdekken) determinanten. Een gesprek nu over statistieken der 
jeugdbescherming heeft wezenlijk te maken met menselijk gedrag. Het gaat niet over een volk-trek-
telling. Louter technisch gekeuvel zou hier dan ook niet op zijn plaats zijn.”  

Je moet een onderscheid maken tussen een basisfenomeen en de registratie ervan. Het verschil is te 
verklaren door de filters van Michard. 

2.7. FILTERS VAN MICHARD 

Het is een continuüm 

Onderscheid tussen basisfenomeen en registratie ervan - Verschil tussen feiten en geregistreerde feiten 

(1) Filter op de probleemomschrijving 

Definiëring van het probleem is bepalend voor omvang van registratie (het aantal geregistreerde 
elementen) 

- Voorbeeld 1: regelgeving inzake jeugdbescherming en jeugdbijstand 
De probleemomschrijving is ruimer geworden, dus het aantal jongeren die 
daarin past is ook veel groter geworden. Er passen meer jongeren in de 
definitie. 
 
- Voorbeeld 2: definitie spijbelen anno 2015 
Een wijziging in beleid, in de probleemomschrijving heeft voor een verruiming 
gezorgd. De probleemomschrijving bepaalt mee je registratie. 
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(2) Filter op de meldingen 
 

- Verschillende interpretatie van de situatie, dus een andere melding.  
- Verschillende rolopvattingen van de basisvoorziening 

- Verklaring voor verschillen per arrondissement 
- (cfr. onderzoek 2010) 
- Een voorbeeld : een school die enkel de focus legt op opvoeding terwijl een andere 

school ook de focus op zorg legt. 
 

(3) Filter op de interventie 
 

- Verwijspolitiek van aanmelders is bepalend voor aantal doorverwijzingen. Deze kunnen zowel 
een actieve als een passieve verwijspolitiek hanteren. 

- Voorbeeld: verschil parket met/zonder slachtoffers 
 

(4) Filter op de registratie (cfr. COVID-19) 
 

- Registratiefouten 
- Diverse interpretatie van registratiecodes. Wanneer iemand binnenkomt in de 

jeugdhulp, moet je een score van 0 tot 10 invullen. De codes kunnen dus verkeerd 
geregistreerd worden. 

- Al dan niet bewust fout invoeren van data (cfr. street-level strategies) 
- methodologische fouten 

- A-contextuele interpretatie van de fouten 
 

2.8. TUSSENCONCLUSIE 

Belang van cijfers 

Statistieken belangrijk als indicatie,  

- Een krachtig instrument voor beleidsvorming en bestuderen van tendensen (een groeiende 
aantal meldingen) 

- Geen (noodzakelijk) ‘objectieve’ weergave, maar lezing van de werkelijkheid door oog van 
registratie.  

- Registratie geeft ook mee vorm aan bepaalde fenomenen, ze hebben een invloed. De registratie 
kan de cijfers mee bepalen (cfr. voorstructurering) 

Belang van registratiefilters 

- Besef van ‘dark number’ = ongekende, niet-geregistreerde deel van het probleem 
- Een voorbeeld : covid19 

Kritisch kijken naar cijfers en bijhorende verklaringen (cfr. omgevingsanalyse jeugdrecht) 
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3. DE LOGICA VAN DE DATABASE 
 
3.1. ELEKTRONISCHE INFORMATIE SYSTEMEN 

 
3.1.1. INTERNATIONALE ONTWIKKELING 

 
- Elektronische Informatie Systemen (IS) als begrip, een containerbegrip  

- Diversiteit aan systemen in diversiteit van landen die ingezet worden om alles dat gaat 
over de hulpverlening te registreren 

- Dragen bij tot nemen van beslissingen 
- INSISTO in Vlaanderen 

- Dragen bij tot het beperken van risico’s (cfr. preventive surveillance state) 
- Verwijsindex Risicojongeren  in Nederland 
- CAF in Verenigd Koninkrijk 

- Dragen bij tot de vraag naar dataverzameling en monitoring 
- BINC in Vlaanderen 
- Hoeveel jongeren in de jeugdhulp, hoelang blijven ze …  

 
3.1.2. LOGICA’S 

Pedagogische logica’s 

- Transparantie creëren 
- Continuïteit in jeugdhulp verhogen 
- Participatie vergroten 

Economische logica’s 

- nRTJ voor diegenen die het echt nodig hebben 
- Juiste cliënt op juiste plaats (cfr. effectiviteit & efficiëntie) enkel de mensen die het nodig 

hebben, krijgen de ‘zwaardere’ hulp 

Beleidsmatige logica’s 

- Verantwoording afleggen aan o.m. samenleving 
- Monitoring doeleinden en benchmarking op basis van cijfer, registratie 

 
3.2. BEPERKINGEN 

 
3.2.1. BEPERKINGEN VOOR PROFESSIONALS 

 
- Tijdsrovend 
- Spanningsveld doing the things right & doing the right things 
- Discretionaire ruimte, de ruimte die professionals hebben om zich buiten de regelgeving te 

bewegen binnen de regelgeving 
- Zowel inperking, maar ook uitbreiding? 

- Van street-level (op de straat aan het werk, bureaucraten verplaatsen zich in de praktijk) naar 
screen-level bureaucraten (administratie via de pc, alles gebeurt online).  

- Naar tweet-level bureaucraten? Er zijn slechts een beperkt aantal tekens, woorden 
mogelijk om een verhaal te schrijven. Maar eigenlijk ben je dan dus aan het beperken. 
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3.2.2. BEPERKINGEN VOOR CLIËNTEN 
 

- Decontextualisatie 
- Doorknippen levensverhaal (lego blokken), fragmenten die nadien opnieuw in elkaar 

moeten geknutseld worden. Het gaat hier over versnippering  
- Weinig ruimte voor extra informatie 

- Plaats zoeken binnen voorgestructureerde zorg 
- cfr. verhaal jongeren met mentale beperking 

- Privacy-issues 
- cfr. discussie electronic eye. Hulpverleners gaan terugkijken naar dossiers. Hierdoor 

krijgen jongeren niet meer de kans om hun eigen verhaal te geven. 
 

3.2.3. BEPERKINGEN VOOR SOCIAAL WERK 

 

Sociaal bevindt zich tussen het publieke en het private. Bij de overheid zitten we met principes van 
gelijkheid. Deze prinicpes zijn zeer moeilijk door te trekken een van naar de zijde van de cliënt gaan, de 
private zijde. Iedereen heeft z’n eigen verhaal.  

Ruimte voor onzekerheid en ambiguïteit verdwijnt, maar dit is eigenlijk de kern van sociaal werk. 

3.3. EINDCONCLUSIE 

Techniciteit en responsiviteit 

- Overdaad aan registratie kan sociaal werk reduceren tot technische praktijk 
- Nadruk op voorspelbaarheid en controleerbaarheid 

- In spanning met responsief sociaal werk 
- Afstemming op concrete situatie van cliënten 
- Aansluiting maken bij leefwereld van cliënten 
- Probleemconstructie op basis van verhalen 
- Complexiteit van problemen in beeld brengen 
- Ambiguïteit van sociaal werk omarmen (cfr. happy Sisyhus, de steen) 

Genuanceerde kritische bril 

- Aandacht voor logica’s en maatschappelijk ontwikkelingen die cijfers/statistiek/diagnostiek 
vragen 

- Aandacht voor instrumenten die cijfers/statistiek/diagnostiek vragen 
- Aandacht voor kritiek op cijfers/statistiek/diagnostiek zelf (cfr. discretionaire ruimte) 
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HOOFDSTUK 4 : MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK EN ENGAGEMENT 

1. VERONTRUSTING EN MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK 

Er werd in de 20ste eeuw gedwongen ingegrepen om later te evolueren naar recht op hulp. We willen 
langs de ene kant participatief en vrijwillig werken, maar aan de andere kant kunnen we soms niet 
anders dan gedwongen ingrijpen. 

Hoe doen we dit dan? Wanneer mogen we gedwongen ingrijpen en hoe organiseren we dat dan? Hoe 
regelen we de relatie tussen recht op hulp en interventierecht?  

Deze vragen kan je organisatorisch beantwoorden. Wie beslist deze zaken? Deze organisatorische vraag 
is een belangrijke vraag, maar het is ook belangrijk om in de discussie stil te staan bij de constructies 
waarmee we werken in de jeugdhulp. En de manier waarop we verontrusting definiëren.  

- Historische ontwikkeling jeughulp: zoveel mogelijk vermijden van dwang, ook in de integrale 
jeugdhulp VS maar tegelijk spanning met maatschappelijke focus op risico’s. We komen in 
aanrakingen met situaties die als risicolvol worden ervaren.  

- Spanning kan je organisatorisch beantwoorden: hoe regelen we de beste ’overgang’ van recht 
op hulp naar interventierecht (vaak dominante debat) 

- Maar belang van ook analyse van constructie: dwang niet zien als eindpunt maar als startpunt 
van dialoog en radicaliseren van engagement en reflectie over onze hulpverlening 

- We moeten niet enkel kijken naar gezinnen als een niet participatief gezin, maar 
misschien zijn wij als hulpverlener niet duidelijk genoeg of communiceren we niet 
genoeg.  

- Gezien constructie van verontrusting en maatschappelijke noodzaak ook op problemen van de 
jeugdhulp zelf kunnen wijzen 

Het debat over verontrusting en maatschappelijke noodzaak moeten we niet alleen bekijken rond 
dwang, maar we moeten ook kijken hoe we omgaan met de definities. Op welke manier gaan we in 
hulpverlening met moeilijke situaties om?  

2. DOELSTELLING INTEGRALE JEUGDHULP 

 

In de integrale jeugdhulp zijn er verschillende doelen.  
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2.1. DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 

Wat zijn verontrustende situaties? (niet vanbuiten) in deze definitie zit al heel wat constructie is. Wat 
vinden we al dan niet problematisch? 

Art. 2. §1. 50° “In dit decreet wordt verstaan onder een verontrustende situatie: een situatie die de 
ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die 
van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of 
sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening 
maatschappelijk noodzakelijk kan zijn” 

We moeten misschien maatschappelijk noodzakelijke tussenkomen ook al hebben de ouders zelf geen 
vraag gesteld. 

Het is een brede definitie. Is roken bij kinderen bijvoorbeeld verontrustend of niet? Is dit ook niet 
verschillend in de tijd?  

3. OMGAAN MET VERONTRUSTING 

Wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle voorzieningen, van iedereen 

- Twee gemandateerde voorzieningen (GV): met specifieke verantwoordelijkheden; is 
hulpverlening al dan niet noodzakelijk?  

- Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ); ingeschakeld bij oudere kinderen en andere 
soorten verontrustende situaties 

- Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK); ingeschakeld bij kindermishandeling bij 
jongere kinderen 

- Maatschappelijke noodzaak als verantwoordelijkheid van de GV 

Een gedeelde verantwoordelijkheid 

- Op drie niveaus: hulpverlener – voorziening – GV 
- Verontrusting op een continuüm: vrijwillig – aanklampend– gedwongen (zonder keuze, dit 

betekent daarom niet dat dit werkt – het zowel een positief als negatief effect hebben) 

Maar waarom hebben we dwang nodig, kunnen we niet gewoon eerlijk zijn tegen de gezinnen?  

3.1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HULPVERLENERS 
 

- Signalen zien en er mee aan de slag gaan 
- De situatie inschatten 
- Verontrusting bespreken met de cliënt 
- Bespreken van verontrusting op team 

- I.f.v. objectivering en ondersteuning 
- Bespreking van verontrusting met andere hulpverleners 

- I.f.v. objectivering (deel je een mening met anderen?) 
- I.f.v. zoeken naar gepaste ondersteuning en eventuele doorverwijzing 
- I.f.v. afspraken over wie wat doet 

Wordt er niet te snel doorgewezen? Moeten we niet meer inzetten op de brede diensten, de eigen 
praktijken? Moet er niet meer gezorgd worden naar een rustige omgang met verontrusting? Eigenlijk 
moeten we proberen om zoveel mogelijk vrijwillig te blijven werken. 
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- Gedeelde verantwoordelijkheid van hulpverleners 
- Eventueel aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort voor meer ingrijpende hulp 
- Consult bij de gemandateerde voorziening – dit is nog geen doorverwijzing. Een 

consultteam bestaat uit mensen die ervaren zijn met de omgang van verontrustende 
situaties. Consult kan over allerlei vragen gaan 

- Bij blijvende ongerustheid en geen vrijwilligheid, aanmelden bij GV 
- Bij ernstig en reëel gevaar: gebruik maken van spreekrecht (art. 458 bis van het 

Strafwetboek) – aanmelding bij Parket) dit is dan een crisisinterventie.  

M – document : een document maatschappelijke noodzaak 

3.2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN VOORZIENINGEN 

Een context creëren waarin hulpverleners professioneel kunnen handelen 

- Ondersteunend klimaat  in de organisatie (oog voor welbevinden, opvangen van behoeftes, 
opvang bij moeilijkheden, professionele ondersteuning, …) 

- (visie)vorming van en met personeel in krachtgericht werken (teamwerking intervisie, 
supervisie, omgaan met morele dilemma’s, …) 

- Krijgen mensen vertrouwen? Het is moeilijk om als team af te spreken allemaal aansprakelijk 
te zijn 

Goede partnerschappen (expertise, ervaringen en informatie uitwisselen, engagementen en afspraken 
maken, …) 

3.3. MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 

Art. 2. §1. 30° “In dit decreet wordt verstaan onder maatschappelijke noodzaak: de kwalificatie die na 
onderzoek door een gemandateerde voorziening aan een verontrustende situatie wordt gegeven en die 
de noodzaak vastlegt om jeugdhulpverlening in te schakelen”  

3.4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEMANDATEERDE VOORZIENING 
 

(1) Mandaat van de overheid 
- Onderzoeken of hulp noodzakelijk is, het is dus een soort buffer om te zorgen dat er niet te snel 

gedwongen hulp word toegepast.  
- Om ontplooiingskansen van jongeren te waarborgen 
- Opvolgen en vanuit het mandaat blijven meekijken 

 
(2) Binnen de buitengerechtelijke jeugdhulp 
- Als scharnier op het continuüm vrijwillig – gedwongen 
- Buffer voor toegang tot gerecht: prioriteit is poging om vrijwillige hulpverlening mogelijk te 

maken 

Maatschappelijke noodzaak leidt niet noodzakelijk toch gedwongen hulp 
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3.4.1. TWEE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN: OCJ EN VK 

Dezelfde opdrachten 

(1) Ondersteuning van hulpverleners en voorzieningen in hun omgaan met verontrusting middels 
consult 

(2) Aanspreekbaar voor aanmeldingen van hulpverleners wanneer de hulpverlener tegen grenzen 
aanloopt 

(3) Aanmelden bij parket wanneer de kansen van de jongere niet meer gegarandeerd kunnen 
worden binnen het buitengerechtelijke kader; inschatting of dwang al dan niet nodig is 
 

3.4.2. VERANTWOORDELIJKHEID GEMANDATEERDE VOORZIENING 

Dit vraagt van GV 

- Steeds belang van de minderjarige voor ogen, de transparantie naar de minderjarige toe is 
belangrijk 

- Ouders in hun rol erkennen 
- Zeer kwetsbare positie voor cliënten in een waardenbeladen context, het is niet evident dat we 

gedwongen zullen tussenkomen. Wat is het perspectief van de gezinnen en kinderen? Er moet 
maximaal ingezet worden op transparantie.  

- Dus: transparantie in processen en procedures, belang van gedeelde besluitvorming, bewustzijn 
van eigen subjectieve normen en waarden 

Consult aanvragen bij een gemandateerde voorziening 

- “Hulpverleners die in hun werksituatie geconfronteerd worden met een verontrustende 
opvoedingssituatie en vragen hebben over de aanpak ervan kunnen telefonisch contact  
opnemen met iemand van het consultteam van het OCJ  of VK” : 

- In dialoog de verontrusting helder krijgen 
- Op zoek gaan naar meer handelingsmogelijkheden 
- Verkennen wat haalbaar en werkbaar is 
- Met respect voor de anonimiteit van de cliënt 
- En met de uitspaak dat de beslissing bij de hulpverlener en zijn/haar team ligt  

- Inhoud consult 
- Analyse van de VOS  
- Formuleren van een werkhypothese 
- Mogelijkheden en beperktheden tot verdergaande hulpverlening 
- Mogelijkheden en beperkingen om anderen in te schakelen 
- Anticiperen op eventuele hindernissen/belemmeringen in de uitvoerbaarheid van het 

advies en voorzien van alternatieven 
- Resultaat consult 

- Reeds lopende hulp wordt voortgezet of uitgebreid 
- De consultvrager wordt geadviseerd om zijn verontrusting transparant in dialoog te 

brengen met de cliënt 
- Aanmelden bij een GV 

- Start van proces bij GV na 
- Aanmelding van een hulpverlener via M-doc (maatschappelijke noodzaak 

document) 
- Start onderzoek bij GV 
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- Inschatten maatschappelijke noodzaak (MANO) 
- Teambeslissing over hulpvoorstel en Mano 

Een consult is niet noodzakelijk, maar het is wel interessant.  

4. DISCUSSIE 
 

4.1. OMGAAN MET VERONTRUSTING 

Historische ontwikkeling naar vraaggestuurde, krachtgerichte,  … zorg: ontwikkeling naar recht op hulp 
– voorkeur vrijwilligheid 

VS  

Internationaal een ontwikkeling naar focus op (detecteren van) risico’s 

Vb. In de UK en Nederland n.a.v. drama’s 

- Baby P.  - Victoria Climbié - Zaak Savannah - Het Maasmeisje - Zaak in Roermond … 
- Ook in Vlaanderen enkele zaken + vaststelling van (risico’s op) kindermishandeling (cf. ook in 

relatie tot de COVID crisis) 

Focus op risiciodetectie en verantwoordelijkheid bij hulpverleners. Er is wel wat reden tot ongerustheid 

- Leidt in verschillende landen tot invoeren checklists, controle-instrumenten, …  
- Soms vanuit vrees voor ‘schuldig verzuim’ (vergelijk de UK) 
- Risico op ‘angstige professionals’ en handelingsverlegenheid i.p.v. engagement naar gezinnen 

- Nood aan ’terugspreken tegen de angst’ (Stanford) die angstige professionals beslissen 
snel tot over de hoofden heen van de gezinnen. Dit leidt tot een interventiekader waar 
er geen communicatieve pedagogiek is.  

- In België/Vlaanderen vaak ’rustiger’ in antwoord. De omgang met risicio en casussen met de 
hulp waar het verkeerd loopt, is rustig. Hulpverleners worden niet snel beoordeeld.  

- Maar ontwikkeling integrale jeugdhulp roept wel vraag op hoe dit zich verhoudt tot 
internationale ontwikkelingen 

- Hoe houden we rust in ons systeem/praktijk? Want we zitten in een context waar toch ook 
ongerustheid naar voor gebracht wordt, waar veel kans op risico is, waar hulpverleners achtig 
zijn die naar dwang grijpen, … Hoe blijven we rustig?  

- Hoe behouden we ’brede kijk’ op problemen?  
- Cf. discussie “Signs of Safety” 

 
 

- SoS – cf. bijvoorbeeld https://sociaal.net/verhaal/signs-of-safety-is-meer-dan-een-
jeugdhulpmethodiek/ 

- Positief: krachtgericht moeilijke zaken op tafel krijgen 
- Maar ook zeer veel discussie internationaal en in Vlaanderen 

- Macht in interactie en oog voor omgevingsfactoren?  
 

while it holds much potential for humanising responses to risk that are productive in terms of personal 
change, client engagement and child safety, its focus on the micro context of client’s lives only may omit 
significant structural causes of risks to children, or overstate social worker’s power within organisational 
and wider political policy contexts. (Keddell, 2014).  
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We focussen vooral op het microverhaal van het gezin en we kijken niet meer naar de ruimere 
beleidscontext. Ook in vlaanderen is dit een discussie.  

- In ontwikkeling naar integrale jeugdhulp spanning merkbaar tussen beheersing en engagement 
van risico’s.  

- Consultfunctie als scharnier op dat spanningsveld 
- Kan ingezet worden als vorm van beheersing (vb. functie van vluchtroute om snel door 

te verwijzen) 
- Wil zich inzetten op maximaliseren engagement (vb. aanspreken op maximaliseren 

communicatie met cliënten) 
- Maximaliseren van engagement gezien als gedeelde verantwoordelijkheid 
- Engagement behouden betekent ook blijven kijken wat construct van verontrusting inhoudt ipv 

essentialistische benadering 
- Dus ‘dwang’ niet zien als ‘formeel’ gegeven van overgang van recht op hulp naar 

maatschappelijke noodzaak,  maar als vraag naar engagement 
- Cf. ook de discussie over beveiligende opvang  (zie in een volgende les) 

Een essentialistische benadering daarentegen : geloven in de checklist.  

Een constructieve benadering : een checklist moeten we gebruik als instrument om het gesprek te 
starten met kinderen en gezinnen. 

4.2. VOORBEELD ONDERZOEK VERONTRUSTING IN CONSULT OCJ GENT 
 

- Onderzoek consult omdat consult moment is waarop construct  van verontrusting en antwoord 
op verontrusting ‘zichtbaar’ is 

- Participerende observatie van december 2014 tot december 2016 
- Documentenanalyse 349 consultfiches uit de periode van 1 oktober 2013 tot 30 september 

2014.  
- Kwantitatieve en kwalitatieve analyse 

 
4.3. KWANTITATIEVE ANALYSE 

 
- Wat is de wijze van contactname aan het consult door de consultvrager? 
- Welke soort vragen worden er gesteld aan het consult?  
- Welke soort antwoorden worden er gegeven door het consult?  
- Wat wordt er aangemeld bij het consult? 

 
4.4. KWALITATIEVE ANALYSE 

Wat is de inhoud? 

- Waarover wordt er gesproken in de consultfiches van het OCJ, die bepalend zijn voor het 
engagement ten aanzien van de jongere in kwestie? 

- Wat is de aanleiding van hulpverleners om een vraag te stellen aan het consult in situaties van 
verontrusting? 

- Wanneer spreekt men over ‘verontrusting’? 
- Hoe gaan hulpverleners om met de notie ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ in situaties van 

verontrusting?  
- Hoe brengen zij dit in communicatie met anderen? 
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- Welke antwoorden worden gegeven op verontrusting vanuit het consult?  
 

4.5. VRAGEN MET BETREKKING TOT DE INTEGRALE JEUGDHULP 
 

- Technische vragen, bijvoorbeeld over het invullen van het M- document, het A-document, 
enzovoort.  

- Ontevredenheid over de afwezigheid van/en gebrek aan een duidelijk kader met betrekking tot 
de concepten’ verontrusting’ en ‘maatschappelijke noodzaak’. 

- Grote groep advies bij het invullen en doorsturen van het M-doc.  
- “Hoe aanmelden bij een OCJ?” als vaak gestelde vraag: “toestemming” om een M-doc in te 

vullen?  

 “Jongen van 13 jaar, Buso type 1, heeft moeilijkheden op diverse vlakken. Jongere en moeder vragen 
een rustperiode en CLB dacht aan een OOOC en vraagt welke stappen er moet gezet worden: een M-doc 
of A-doc” (Consult OCJ Oost-Vlaanderen, 17 januari 2014).  

- Specifieke vragen over technische, administratieve en procedurele kwesties te begrijpen in het 
licht van de voorstartperiode in Oost-Vlaanderen 
 

4.6. VRAGEN MET BETREKKING TOT DE HULPVERLENING 
 

- Organisatorische problemen (vb. wachtlijsten, te weinig budget, dossiers die worden afgesloten 
bij de overgang naar een integrale jeugdhulp maar waar verontrusting terug opduikt, ... ) 

- Problematische regelgeving, vb. gebrek aan een domicilieadres ook al is er een hulpvraag 

“CLB begeleidt een Roma-gezin. Het meisje uit het gezin werd na een observatie in het Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen (COS) doorverwezen naar een revalidatiecentrum doch omdat het gezin geen 
domicilie heeft, kan het revalidatiecentrum hen niet helpen. Moeder wenst wel thuisbegeleiding. Moet 
dit gezin naar de toegangspoort of naar een OCJ?” (Consult OCJ Oost-Vlaanderen, 2 december 2013).  

4.7. VRAGEN MET BETREKKING TOT EIGEN PROFESIONALITEIT 
 

- Bespreken van een concrete situatie waarin hij/zij de mogelijke handelingsruimte samen met 
de consultgever willen verkennen 

- Naar het einde van dergelijke gesprekken verschuift de focus dikwijls naar de toestemming om 
een M-doc in te dienen bij het OCJ, om de verantwoordelijkheid door te schuiven en de 
beslissing bij het consult te leggen.  

- Een vaak gehoorde klacht van hulpverleners hierbij is de noodzaak of het gemis van de 
consulent van het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Dit heeft te maken met de veranderende rol 
van de hulpverlener in het vernieuwde landschap van de Integrale Jeugdhulp, waarin de rol van 
de consulent – zoals die vroeger werd ingevuld -  grotendeels wegvalt. Dit zorgt ervoor dat 
consultvragers vaak een grote druk voelen om snel te handelen, doch geen ruimte laten om de 
verontrusting inhoudelijk te verkennen. De consultgevers schrijven vaak letterlijk dat ze geen 
“opening” vinden om stil te staan bij de concrete situatie met de consultvrager.  

- Twijfel en onzekerheid over het eigen kunnen, de draagkracht en het mandaat van de 
hulverlener: herhaaldelijk terugbellen naar het consult over eenzelfde casus, niet wetende hoe 
ze een bepaalde situatie moeten aanpakken en wat ze nog meer kunnen doen, als nieuwe 
werkkracht het cliëntendossier nog niet ingekeken hebben of vergeten contact op te nemen 
met de hulpverlener of consulent wie vroeger betrokken was op de hulpverlening, enzovoort.  
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- Hulpverleners vaak niet op de hoogte van de situatie en de hulpverleningsgeschiedenis van hun 
cliënt. Ze bellen naar het consult om de bevestiging “doe ik het goed genoeg?” 

- Het uitspreken van verontrusting, in de eerste plaats naar de cliënt en zijn/haar ouders toe, en 
de beslissing of de veiligheid en het welzijn van een minderjarige gegarandeerd is door af te 
toetsen door met de ouders in gesprek te (blijven) gaan, is een broos gegeven en een grote 
moeilijkheid. Hulpverleners geven aan bang te zijn om de vertrouwensrelatie met hun cliënt op 
een helling te zetten.  

- In de consultfiches komt naar voren dat er bij de CLB’s geen consensus is over wie wat doet. De 
verontrusting moet op tafel gelegd worden, maar wie de verantwoordelijkheid heeft om er iets 
mee te doen, is vaak niet duidelijk. 
 

4.8. GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 
 

- Opvallend hierbij is het feit dat consultvragers het consult raadplegen om de verontrusting te 
bespreken, zonder dit op voorhand besproken te hebben met de cliënt of zijn/haar ouders of 
het team waarin de hulpverlener werkt.  

- Verontrusting op team brengen en eens geraken met collega’s over de te volgen stappen in de 
situatie, blijkt niet altijd evident te zijn.  

- Hulpverleners zijn zoekend naar de manier waarop ze de vroegere positie van de consulent zelf 
kunnen invullen (bv lastige boodschappen brengen, reflecteren over hun handelen binnen een 
concrete situatie, het nemen van de eindverantwoordelijkheid, enzovoort). Binnen het 
vernieuwde hulpverleningslandschap is iedereen zoekende, want verontrusting in 
communicatie brengen is geen makkelijke opdracht.   
 

4.9. ANTWOORDEN VAN HET CONSULT 
 

- Waar verontrusting in eerste instantie heel wat weerstand opwekt, probeert men vanuit het 
consult samen met de consultvrager te zoeken naar positieve zaken die goed lopen in de 
begeleiding.  

- Daarnaast wordt in het kader van gedeelde verantwoordelijkheid gezocht naar partners binnen 
de hulpverlening en het eigen netwerk van de cliënt. 

- Om de focus op de minderjarige en zijn context te leggen, wordt er aan de consultvrager 
gevraagd om te kijken door de ogen van de jongere, wat zijn/haar hulpvraag is en hoe hij/zij 
haar toekomst ziet. Dit helpt om de consultvrager te temporiseren. Bezorgheden worden 
afgetoetst: Waarover maak je je het meeste zorgen? Wat heeft jou doen bellen naar ons? 
Wanneer zou het genoeg voor u? … 

- Op zoek gaan naar openingen en werkbare elementen, het zoeken naar vrijwilligheid,  het 
zoeken naar gezonde en positieve aspecten in een verhaal en het zoeken naar 
handelingsmogelijkheden, voorafgaand aan de toetsing van verontrusting of maatschappelijke 
noodzaak.  
 

5. BESLUIT 
 

- Hoewel in de integrale jeugdhulp veel verwijzing naar diagnostiek, weinig verwijzing door 
hulpverleners die aanmelden: buikgevoel primeert?  

- De moeilijkheid om moeilijke boodschappen met gezinnen te bespreken, vaak worden zaken 
niet gezegd 
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- Maar ook discussie over “Signs of Safety”: blindheid voor ruimere problemen en vragen?  
- Spreken over verontrusting blijkt ongelofelijk moeilijk: engagement betekent beweging naar 

meer openheid? Cf. doctoraat Gretl Dons 
- Verontrusting als “dik begrip”: gaat niet noodzakelijk over de cliënt, maar over problemen van 

de hulpverlening zelf (vb. wachtlijst) 
- Belang van transparantie interventielogica’s! 

 

Discussie; hoe kijken we naar maatschappelijke noodzaak en gedwongen hulp? 

- Dwang als ‘einde van het recht op hulp’?  
- OF dwang als hefboom voor engagement 

- Cf. discussie armoedeproject  in de jeugdzorg: “dit is niet voor ons” of “hier moet iets 
gebeuren, maar we laten niemand in de steek”? 

- Wat doen we wel of niet ten aanzien we gezinnen? Waarom laten we zoveel liggen?  
- Uitweg: radicaliseren van het recht op hulp, ook in gedwongen situaties. Hoe kunnen we ons 

engagement nog beter inzetten ten aanzien van kinderen en gezinnen? 
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HOOFDSTUK 5 : KINDEREN IN GEVAAR EN GEVAARLIJKE KINDEREN 

1. ETAPPES IN HET JEUGDRECHT TEN AANZIEN VAN JEUGDDELINQUENTIE 

Het gaat over kinderen in een VOS tegenover kinderen die zich in een MOF vinden 

- De Wet op de kinderbescherming van 1912 
- De Wet op de jeugdbescherming van 1965 
- De federale jeugdwet van 2006, een belangrijke hervorming  
- Het Decreet jeugddelinquentierecht 2019 

 
1.1. EVOULTIE 

 
1.1.1. 1912 EN 1965 

 
- Maatregelenrecht: delinquentie is symptoom van onderliggende (opvoedings)problemen. Elke 

vorm van delinquent gedrag werd gekoppeld aan een onderliggende oorzaak die via de 
opvoeding verholpen moest worden. De focus lag op de dader en de problemen van de dader. 
De daad was slecht een symptoom van de onderliggen problemen. 

- Strafrechtelijke onverantwoordelijkheid (vandaar als misdrijf omschreven feit). Het heeft te 
maken met het achterliggende idee dat jongeren er niet aan kunnen doen, ze zijn niet 
verantwoordelijk. 

- Samengaan van ‘delinquenten’ en ‘niet-delinquenten’. De afhandeling van de jongeren loopt 
samen, het gaat over dezelfde type problemen.  Achter het delinquent gedrag zit vaak nog een 
ander probleem waar we iets mee moeten doen.  

- Met altijd uitlaatklep: “uit handengeving” aan volwassen strafrecht. Dit is een systeem waarbij 
jongeren die zeer zware feiten plegen niet meer als strafrechtelijk onverantwoordelijk kunnen 
worden gezien. Deze mogelijkheid bestaat tot op vandaag nog steeds.  
 

1.1.2. DISCUSSIE STAATSHERVORMING (ZIE LES 2): 

Kritiek op onderliggende kindbeeld 

- Kinderen als ‘verantwoordelijk’ benaderen – participatieve benaderen 
- We moeten dit op een constructieve manier doen. Wat kunnen jongeren zelf doen? 

Hoe kunnen we jongeren aanspreken om hier verantwoordelijkheid voor op te nemen? 
- We moeten termijnen invoeren. Het moet tegensprekelijk recht zijn, kinderen moeten 

gehoord worden door de rechter 
- Oprichting “Werkgroep jeugdsanctierecht”:  

- Er werd nagedacht over een constructievere benadering 
- Sanctie is meer gericht op feit en minder op ‘pleger’, maar pedagogischer dan een “straf” 

- Het idee van sanctie ligt tussen een maatregel en een straf.  
- Een sanctie is een soort pedagogische, constructieve straf 

- Principes van werkgroep sterke invloed op huidige wetgeving 
- Deze bestaat nog steeds 
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1.1.3. WET JEUGDRECHT 2006: “PANOPLIEMODEL” 

Panoplie : het harnas van een ridder, een gediffercifieerd model met voor elk wat wils.  

Sinsdien veel aandacht voor “bemiddeling”: ‘conflicts as property’ (Christie)  

- Bemiddeling vanuit de slachtofferpositie : het slachtoffer wordt vaak niet meer betrokken. Er 
wordt misschien wel een sanctie of maatregel beslist maar hier zijn slachtoffers vaak niet op de 
hoogte van, ze zijn geen partner. Het is voor slachtoffers belangrijk dat ze de kans krijgen om te 
bemiddelen en de betekenis van de dader te proberen begrijpen 

- Christie : in strafrecht ontnemen we conflicten eigenlijk aan mensen. Conflict is van de dader 
en het slachtoffer, het is niet nodig deze te onteigenen. 

- Strafrecht is een heel erg onpersoonlijke procedure. Mensen voelen zich vervreemd van de 
situatie 

- De bemiddeling is een beweging waar we dat proberen terug te geven aan de mensen 
 

1.1.4. ZESDE STAATSHERVORMING 
 

- Overheveling bevoegdheid jeugdrechtssysteem naar Gemeenschappen 
- Decreet jeugddelinquentierecht in werking 2019 

- Krachtlijnen: zie https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/Decreet-
Jeugddelinquentierecht.aspx 
 

2. KRACHTLIJNEN VAN DE REGELGEVING 
 

2.1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN JONGEREN ALS CONSTRUCTIEF VERTREKPUNT 
 

- De jongere wordt verantwoordelijk geacht voor zijn daden en de gevolgen ervan.  
- De reactie op een jeugddelict moet zich richten op de schade die de minderjarige aan zijn 

slachtoffer en de maatschappij heeft veroorzaakt.  
- In alle stadia van de procedure de mogelijkheid tot herstelgericht werken. Ook het openbaar 

ministerie kan een aanbod doen om te bemiddelen met het slachtoffer. Bemiddelen met het 
slachtoffer kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. De bemiddelaar kan ook pendelen tussen 
slachtoffer en dader. Daarnaast kan een bemiddeling ook in groep gebeuren, een herstelgericht 
groepsgebeuren.  

- Twaalf jaar als ondergrens 
- Enkel jeugddelicten gepleegd vóór de leeftijd van achttien jaar komen in aanmerking, na 18jaar 

kom je in het volwassen strafrecht terecht. De nadruk ligt op een constructieve afhandeling 
samen met de jongere en hun netwerk 

- De opgelegde reactie kan in de uitvoering wel de leeftijdsgrens van achttien jaar overschrijden 
(normaal tot 23 jaar, met bepaalde uitzonderingen). 

- Ouders en opvoedingsverantwoordelijken moeten betrokken worden 
 

2.2. DUIDELIJKE, SNELLE, CONSTRUCTIEVE EN HERSTELGERICHTE REACTIES 
 

- Het (her)bevestigen van de norm is het vertrekpunt. Jongeren moet leren zich opnieuw volgens 
de norm te gedragen 

- Duidelijkheid moet ook geboden worden in hoofde van ouders/opvoedingsverantwoordelijken, 
slachtoffers en de maatschappij.  
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- Herstel tussen slachtoffer en dader staan voorop.  
- Er moet aandacht zijn voor het herstel van de relatie tussen ouders / 

opvoedingsverantwoordelijken en de jongere, ook wanneer de jongere geplaatst is.  
- De jongere moet blijven contact hebben met hun netwerk. Dit is een idee dat in de praktijk 

soms moeilijker is aangezien jongeren soms ver van huis zijn. 
- Feiten die niet ten gronde worden genomen door de rechter, komen niet op je strafblad terecht. 

Een overeenkomst tussen dader en slachtoffer kan ervoor zorgen dat de zaak geseponeerd 
wordt en geen maatregel ten gronde wordt genomen. 
 

2.3. EVIDENCE BASED 
 

- Zicht op effect ingezette reacties vergroten (o.a. via interventiedatabank). Deze databank 
bestaat uit interventies die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat ze 
werkzaam zijn. Hiervan wordt gezegd dat het goeie methodieken zijn 

- Er wordt structureel ruimte voorzien voor systemen als monitoring, rapportering en evaluatie.  
- Er wordt ook ingezet op een meer wetenschappelijk onderbouwd en gericht beleid ten aanzien 

van jeugddelinquentie.  
- Ook bij het actief betrekken van de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van de 

minderjarige (vermoedelijke) delict pleger bij de reactie op het jeugddelict, wordt met het 
principe van evidence based gewerkt. Repressie ten aanzien van jongeren werkt niet. 
Interventies hebben maar nut wanneer ze participatief en constructief gebeuren. 

- De actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van dit decreet houden rekening met de kennis 
en inzichten verworven uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken.  
 

2.4. GEDIFFERENTIEERD AANBOD 

Specifieke mogelijkheden en de mogelijkheid om de reactie niveau van het openbaar ministerie aan te 
passen op grond van bepaalde factoren. We moeten vermijden dat jongeren te snel geplaatst worden  

Factoren waarmee de jeugdrechter of jeugdrechtbank rekening houdt bij het nemen van een beslissing 
zijn, overeenkomstig de hier opgesomde volgorde: 

- de ernst van de feiten, de schade en de gevolgen voor het slachtoffer;  
- de persoonlijkheid en maturiteit van de betrokken jongere;  
- recidive (eerste keer of zoveelste), of het risico op recidive; 
- de veiligheid van de maatschappij;  
- de leefomgeving van de betrokken minderjarige 
- de veiligheid van de betrokken minderjarige 

Uit de beslissing van de jeugdrechter/ jeugdrechtbank moet duidelijk blijken op welke wijze met de 
verschillende factoren rekening is gehouden. Het klinkt mooi in de praktijk, maar toch zien we dat dit 
niet altijd het geval is.  
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2.5. AFSTEMMING MET HET DECREET BETREFFENDE DE INTEGRALE JEUGDHULP 
 

- Prioritaire inzet op een vlotte verbinding tussen jeugdhulpverlening en de reactie op 
jeugddelicten.  

- Toevoegen derde vorderingsgrond: gedwongen hulp voor MOF met VOS 
- In het bijzonder voor jongeren met een complexe en meervoudige problematiek, is het absoluut 

noodzakelijk dat de in de wet van 8 april 1965 vooropgestelde, maar nooit in werking getreden 
maatregelen, geactiveerd kunnen worden.  

- Het werken met voorwaarden in dit decreet is een belangrijke manier om het aanbod van 
jeugdhulpverlening te verbinden aan de reactie op een jeugddelict. Een voorbeeld : we 
verwachten dat je begeleiding volgt 

De delinquentie en niet – delinquentie wordt meer van elkaar gescheiden. Het is vooral belangrijk om 
de weg naar de hulpverlening goed te laten verlopen 

2.6. GESLOTEN OPVANG ALS MEEST INGRIJPENDE REACTIE 
 

- Voor jongeren die zich in een verontrustende opvoedings- of leefsituatie bevinden en 
minderjarige (vermoedelijke) delict legers, komen er twee gescheiden sporen. 

- Gesloten plaatsingsmogelijkheid wordt gereserveerd voor personen die jeugddelicten plegen. 
We moeten vermijden dat delicten en niet – delicten bij elkaar worden geplaatst.  

- De gesloten begeleiding kan slechts in laatste instantie worden overwogen, wanneer deze 
noodzakelijk is en alle andere reacties niet meer zinvol mogelijk zijn.  

- In uitzonderlijke omstandigheden blijft het mogelijk om jongeren vanaf zestien jaar uit handen 
te geven en te berechten als een volwassene. 
 

2.7. RECHTSWAARBORGEN EN KWALITEITSEISEN 
 

- Met uitzondering van welbepaalde artikelen, wordt het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van toepassing gemaakt op 
minderjarige (vermoedelijke) delict plegers. Jongeren moeten op de hoogte zijn van hun 
rechten. Ze moeten bijvoorbeeld een klacht kunnen indienen 

- Wat minderjarigen betreft die voor een bepaalde periode van hun vrijheid worden beroofd, 
wordt bijkomend gekeken naar het decreet van 10 maart 2017 houdende het externe toezicht 
en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van 
kinderen en jongeren, mogelijks aangevuld met aspecten uit de rechtspositie van 
gedetineerden. 

- Jongeren kunnen rekenen op formele maar toegankelijke interne en externe 
klachtmogelijkheden en op een onafhankelijk orgaan waar ze een klacht kunnen indienen. 

- Met het begrenzen van duur en mogelijkheden tijdens de voorbereidende rechtspleging 
versterkt het jeugddelinquentierecht de rechtswaarborgen van de betrokken partijen. Het 
begrenzen van de voorbereidende fase tot in principe zes maanden wordt als uitgangspunt 
vooropgesteld. De uitzonderingen hierop worden decretaal expliciet aangegeven. 

- De mogelijkheden van het parket om een aanbod te doen op het vlak van de reactie op 
jeugddelinquentie blijven beperkt om zo min mogelijk afbreuk te doen aan het vermoeden van 
onschuld. Zolang je niet veroordeeld bent door de rechter, is er een vermoeden van onschuld. 
Hier breiden de mogelijkheden van het openbaar ministerie uit. De parketmagistraat kan zelf al 
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heel wat interventies aanbieden. MAAR is dit geen risico aangezien de schuld van jongeren nog 
niet aangewezen is? Er worden hier dus wel wat vragen bij gesteld. 

- Nieuw is het regelgevend invoeren van een aanbod van een positief project met een maximale 
duur van dertig uur. Het invoeren van deze mogelijkheid op parketniveau wordt ingegeven 
vanuit het belang dat gehecht wordt aan het inbouwen van voldoende snelle 
reactiemogelijkheden.  
 

3. BIJSTAND ADVOCAAT 

De laatste jaren is hier veel aandacht voor, voor het verbeteren van de kwaliteit van de advocatuur.  

- Het onvoorwaardelijk garanderen dat alle jongeren, in elke stap van het traject van de reactie 
op een jeugddelict, altijd kunnen rekenen op de bijstand van een advocaat, is belangrijk op het 
vlak van het versterken van rechtswaarborgen voor de minderjarige delict pleger in het 
jeugddelinquentierecht.  

- Gezien de specificiteit van de doelgroep en het onderwerp en gezien het grote belang van de 
wijze waarop jongeren en ouders bejegend worden, vereist deze bijstand specifieke 
competenties. 
 

4. DISCUSSIEPUNTEN 

We zijn geëvolueerd naar een diversiteit van interventies, meer focus op het herstelrecht en de 
bemiddeling tussen dader en slachtoffer. Er is een grotere focus op de verantwoordelijkheid van de 
minderjarige.  

Grote discretie (beslissingsbevoegdheid) van openbaar ministerie >< rechtswaarborgen en bijvoorbeeld 
‘vrijwilligheid’ als voorwaarde zinvolle bemiddeling 

- Positief omdat er sneller gereageerd kan worden, maar staat in spanning met het waarborgen 
van de rechten 

- Als jongeren mogen bemiddelen op parketniveau, is dit dan zinvol? Een bemiddeling moet 
eigenlijk authentiek zijn. Als we bemiddeling verplicht maken, dan is dit niet respectvol naar het 
slachtoffer toe.  

- Hoe vertrouwen herstellen op basis van een bemiddeling? Is bemiddeling dan enkel voor ‘lichte’ 
gevallen? Nee, bemiddeling kan voor veel verschillende zaken ingezet worden. Slachtoffer zijn 
van een misdrijf resulteert in een beschadiging van het vertrouwen in mensen. Bemiddeling 
dient ervoor om dit vertrouwen te herstellen.  

- Over de inhoud van het proces wordt nooit gecommuniceerd naar de rechtbank toe 

Betekenis uit handen geven?  

- Er is veel discussie over het al dan niet uithanden geven. De gevangenisstraf is een zinloze en 
zindode straf.  

Veel diversiteit in praktijk, met verschillende opvattingen OM en jeugdrechters: law in books en law in 
action (cf. onderzoek Goedseels) 

- Er is veel verschil tussen de regelgeving en de praktijk.  

Opvatting ‘verantwoordelijkheid’? Als ‘norm’ of als ‘the ability to respond’ (cf. doctoraat Lieve Bradt) 
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- Hoe zien wij verantwoordelijkheid? Hoeveel ruimte is er voor de visie van jongeren zelf en voor 
het proberen begrijpen van de context waarin jongeren leven? Is er in bemiddeling ook ruimte 
voor aandacht van de leefsituatie van een jongere.  

- Is er ruimte om de oorzaak van de feiten te bekijken en te zoeken naar andere 
aangrijpingspunten die als ondersteuning kunnen dienen? Ability to respond geeft de mogelijk 
tot antwoord 

- Jongeren hebben het vermogen om te antwoorden, maar wij gaan niet beslissen wat dat 
antwoord moet zijn. Verantwoordelijkheid kan bijvoorbeeld verschillende zaken betekenen. 
Wie beslist er dit? We moeten ook verder kijken en op een participatieve, constructieve manier 
werken 

- Wat tolereren we en wat is criminaliteit waar we tussen moeten komen? Enkele voorbeelden : 
fiets stelen, chocolade stelen, …  

- Hoe komen we tussen ten aanzien van delinquente feiten? 

Duidelijker onderscheid delinquenten – niet delinquenten:  

- Cf. debat minister Vermeylen in aanloop wet 1965: we mogen ze niet scheiden want zou onfair 
zijn voor de delinquenten, het zou stigmatiserend zijn VS nu omgekeerde logica: wat betekent 
dit over de wijze waarop we naar jongeren kijken? De niet – delinquenten zullen ‘besmet’ 
worden door de delinquenten. We zien de delinquenten als een andere soort  

- Wat betekent dit voor de kijk op MOF: delinquent gedrag als de essentie? In een reeds zeer 
diagnostische samenleving –hoe behouden we de verbinding met ruimere problemen?  

- Het is niet omdat je feiten pleegt, dat je daarom ‘afwijkend’ bent. 

Discussie over de kennisbasis:  

- Vb. Terug aandacht voor biologische factoren, eerder dan sociologische  
- Uit welk van beide komt criminaliteit voort? De biologische vragen zijn recent terug.  
- Het individuele trekt aan. Pedagogen en sociaal werkers daarentegen blijven het 

structurele in beeld houden 
- Evidence based werken (zie een volgende les) en idee interventiedatabank >< communicatieve 

pedagogiek: model of mens?  Vanuit welke visie wordt gewerkt? Op basis van de jongere of op 
basis van een bepaald model?  

- wat is de verhouding tot communicatieve pedagogiek en tot aandacht voor ruis in de werking?  

Discussie beveiligende opvang (in Nederland jeugdzorg +): jongeren VOS  worden uit gesloten 
voorzieningen gehaald, maar kunnen nu wel opnieuw opgenomen worden in ‘beveiligende’ opvang  

(de opsluitingsdynamiek) 

- Jongeren worden eigenlijk teveel geplaatst. Waarom zijn sommige geplaatst? Kunnen niet meer 
jongeren in hun eigen context blijven?  

- Een beveiligde opvang bestaat uit jongeren die een gevaar zijn voor zichzelf en / of de 
samenleving maar die geen delicten hebben gepleegd. Het mag geen gevoel geven van 
gevangenis zijnde.  

- Na proeftuinen nu 20 voorzieningen in jeugdzorg en VAPH 
- Actuele discussie: welk soort pedagogiek zal men ontwikkelen?  Is dit een historische fout? Is 

dit geen antwoord op het tekort in de jeugdhulp? Waarom investeren we niet in de reguliere 
zorg om die jongeren veel intensiever te begeleiden?  
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- Beveiligende opvang als cynisch antwoord op tekort in de hulpverlening? Cf. debat 
radicalisering als engagement 
 

5. BESLUIT 
 

- Decreet omvat ‘humane benadering’ van problematiek jeugddelinquentie 
- Er zijn heel wat verbeteringen zoals bijvoorbeeld participatie,  

- Maar evenzeer veel ‘boobytraps’ waarvoor de professional moet uitkijken 
- Vooral om gevaarlijke kinderen niet meer als kinderen in gevaar te kunnen zien 
- We moeten blijven kijken naar de context 

- Belang onderscheid te zien tussen law in books and law in action 
- Wat is het verschil tussen de theorie en de praktijk?  

- Kaderen van decreet in ruimere maatschappelijke ontwikkelingen en discussies 
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HOOFDSTUK 6 : HET BELANG VAN HET KIND 

1. INLEIDING 
 

1.1. BELANG VAN HET KIND ALS CONCEPT 

Het is een concept dat vaak opduikt in maatschappelijke discussies.  

- Duikt geregeld op in discussies, beleidsteksten en regelgeving 
 

1.2. DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP 

Een voorbeeld van de regelgeving rond het belang van het kind :  

Artikel 5. (... - ...) 

Het belang van de minderjarige vormt de belangrijkste overweging bij het verlenen van jeugdhulp. Het 
belang van de minderjarige wordt vastgesteld in dialoog met de minderjarige zelf. Aan de mening van 
de minderjarige wordt passend gevolg gegeven, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. Bij de 
vaststelling van het belang van de minderjarige is tevens respect vereist voor de mening en voor de 
verantwoordelijkheden van de ouders.. 

Het belang zal het decreet echter niet bepalen 

1.3. BROCHURE VOOR OUDERS OMTRENT DE RECHTEN VAN KINDEREN IN DE INTEGRALE JEUGDHULP 

“Het decreet Rechtspositie zegt dat ‘het belang van de minderjarige’ altijd voorop moet staan wanneer 
ze keuzes maken. Ook wanneer er sprake zou zijn van een belangenconflict tussen ouders en kinderen, 
moeten hulpverleners binnen de integrale jeugdhulp voorrang geven aan het belang van het kind.” 

Aan de ouders van jongeren die in de integrale jeugdhulp zitten, zal verteld worden dat ingezet wordt 
op het belang van het kind. 

1.4. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IVRK) - ARTIKEL 3 

“[i]n all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 
courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a 
primary consideration. “ 

The Committee on the Rights of the Child (the Committee) has identified article 3, paragraph 1, as one 
of the four general principles of the Convention.” 

Het belang van het kind moet een eerste overweging worden wanneer beslissingen genomen worden 
rond de rechten van het kind. 

2. NON – EVIDENTIE VAN HET CONCEPT 

Het belang van het kind vormt een centraal concept, een eerste overweging. Het is een bericht waar 
niemand tegen is.  

2.1. BELANG VAN HET KIND ALS CONCEPT 

- Begrip waar eenieder voor moet zijn, maar waar niet noodzakelijk eenieder hetzelfde onder 
verstaat. Iedereen is daar voor en zou daar ook voor moeten zijn. Toch verstaat niet iedereen 
daar hetzelfde onder. 
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“Het is een omschrijving die men nu eenmaal niet kan laten links liggen wanneer men het over ernstige 
zaken heeft, omdat zij de gangbare benaming zijn geworden voor een complex van waarden die daarmee 
in verband worden gebracht en die op een bepaald ogenblik van de geschiedenis op een sensationele 
wijze aan soortelijk gewicht winnen” (Dupont, 1986, p. 5 – 6). 

Het belang van het kind is een containerbegrip geworden waar heel wat onder past. Het is moeilijk in 
vraag te stellen maar toch weet niemand echt wat het betekent.  

- Concept verwijst naar manier van spreken over opvoeding met als bedoeling de 
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen te maximaliseren. Ook in onderwijs zien we dat er in 
het belang van het kind wordt gehandeld.  

- Via dwangmatig tussenkomsten (cfr. jeugdrechtbankinterventies) de jeugdrechter 
neemt een beslissing in het belang van het kind 

- Via de realisatie van een hulpaanbod (cfr. brede  instap,, maar ook basisvoorzieningen) 
ambulante hulpverlening, basisvoorzieningen, …  

- Streven naar een eenduidige grond, een duidelijke grond als legitimatie om te interveniëren als 
samenleving. Wanneer we spreken over de jeugdhulp, spreken we over een ingrijpen vanuit de 
samenleving in de private sfeer van jongeren en hun familie. Er moet een bepaalde legitimatie 
zijn om dit te mogen doen. ‘in het belang van het kind’ is zo’n legitimatie 

- Omwille van de kinderen 
- Omwille van pedagogische onwil/onkunde van de opvoedingsfiguren. Het is niet 

mogelijk om de ontplooiingskansen van de jongere te maximaliseren. De kinderen 
verblijven in een context waar dit niet mogelijk is.  

- Onduidelijk en verwarrend containerbegrip – het is verwarrend en het roept heel wat vragen 
op 

- Bekwaamheid van de minderjarige? 

Je krijgt een conflict tussen verschillende belangen. 

- Belang van de ouders?  
- Belang van de samenleving? 
- Belang van de bescherming? 
- Onderscheid huidige en toekomstige belangen? 
- Generaliseerbaarheid van ‘het belang van het kind’? 
- Misbruik van het ‘belang van het kind’ als concept?  

 
2.2. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, GENERAL COMMENT NO. 14 (2013) ON THE RIGHT OF 

THE CHILD TO HAVE HIS OR HER BEST INTERESTS TAKEN AS A PRIMARY CONSIDERATION (ARTICLE 
3.1), PARAGRAPH 34.  

“This flexibility: may also leave room for manipulation; the concept of the child’s best interests has been 
abused by Governments and other State authorities to justify racist policies, for example; by parents to 
defend their own interests in custody disputes; by professionals who could not be bothered, and who 
dismiss the assessment of the child’s best interests as irrelevant or unimportant." 

Het belang van het kind is een containerbegrip en dit laat ook heel wat ruimte voor manipulatie. Het 
belang van het kind wordt misbruikt voor bijvoorbeeld racistisch beleid te volgen. Er kan ook gebruik 
gemaakt worden van dit concept om het gewoon opzij te zetten. Het begrip leidt ook tot discussies.   
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2.3. EEN AANTAL VOORBEELDEN 
 
1. Is het bij een scheiding in het belang van het kind dat de minderjarige beide ouders als 

zorgfiguur kan behouden? En is dit in het belang van beide ouders? 
2. Armoede, slechte huisvestiging en een niet stimulerende ontwikkeling om in op te groeien, is 

duidelijk niet in het belang van het kind. Betekent dit dat kinderen die in armoede leven uit huis 
moeten geplaatst worden? 

3. Dispuut tussen een lesbisch koppel en biologische vader waarbij rechtbank moest beslissen wat 
in het belang van het kind was met betrekking tot verblijf en opvoeding. In sommige gevallen 
kan dat een twee-ouder gezin zijn, maar hier oordeelde de rechter dat een drie-ouder gezin in 
het belang van het kind was. 
 

2.4. OPINIESTUK DE MORGEN VOORMALIG KINDERRECHTENCOMMISSARIS 

“Recht op onderwijs en op een veilige omgeving, aandacht voor het belang van het kind bij alle 
beslissingen die grote impact hebben op het leven van kinderen,... het zijn de afgelopen 25 jaar zaken 
geworden waarvoor steeds meer beleidsverantwoordelijken aandacht hebben. Dat is een goede zaak. 
Helaas vergeet men vaak dat deze rechten telkens een vertaling vragen naar het leven van elk kind. En 
dus ook naar het leven van het kind op de vlucht” 

3. VLUCHT DOORHEEN DE TIJD 

3.1. BELANG VAN HET KIND ALS INZET VAN MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE STRIJD 

- Eerste wet op de Kinderbescherming (1912) kende een zeer lange politieke strijd 
- Deze wet is er pas gekomen naar een lange politieke strijd. Er waren eerst heel wat 

aanpassingen voordat de wet er effectief kwam. De wet was het gevolg van een 
veranderde politieke en economische context 

- Gevolg van wijzigende economische en maatschappelijke realiteit (industrialisering met 
proletarisering als gevolg) 

- Proletarisering zorgde voor een onderscheid tussen private en publieke sfeer (cfr. les over 
kennisbasis en diagnostiek) 

- De meerderheid van de bevolking wordt loonafhankelijk. De industrialisering zorgde 
voor een proletarisering waarbij de bestaanszekerheid van een gezin afhankelijk is van 
hun plaats op de arbeidsmarkt.  

- Onderscheid private en publieke sfeer zorgde voor een herschikking van de gezinsfuncties 
(feminisering van de huishoudelijke taken en explicitering moederrol) 

- Dit onderscheid zorgde voor een verandering in samenstelling van het gezin. De 
functies, taken werden verdeeld. De vader moest zorgen dat hij een loon kreeg die 
zorgde voor bestaanszekerheid. De moeder had als taak om de kinderen op te voeden. 
Het is de moeder, de vrouw die moet koken en kuisen terwijl de man voor geld zorgt. 
Dit is een zeer klassieke verdeling van de rollen in een gezin. 

- Opkomst van een doorsnee burgerlijk opvoedingsmodel als antwoord op sociale problemen 
zoals armoede en criminaliteit 

- Je krijgt verschillende klassen : burgerlijke klasse, arbeidersklasse, .. 
- De burgerlijke klasse gaat ervan uit dat burgerlijk opvoeden hét antwoord is op sociale 

problemen. De burgerij zal zich bemoeien met de opvoeding van iedereen die niet in 
het normatief opvoedingsbeeld past. 

- Via emancipatie konden tekorten uit het thuismilieu waar nodig gecompenseerd worden 
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- Burgerij ging zich mengen met de opvoeding van allen vanuit normatief burgerlijk kader: 
vertaalslag in termen van opvoedingsbekwaamheid die resulteerde in roep om 
overheidstussenkomst 

- Interventies om ‘ongewenste effecten’ van kinderarbeid en niet adequate opvoeding te 
corrigeren 

- Tussenkomen in gezinnen waar men van denkt dat er andere normen en waarden zijn 
- Kinderen die arbeid verrichten zorgen voor een extra loon. MAAR dit zijn beelden die 

men wil vermijden volgens het burgerlijk opvoedingsmodel.  
- Een diversiteit aan maatregelen 
- Uitdelen van melk aan jonge moeders die dat niet kunnen betalen. Dit is een voorbeeld 

van hoe men vanuit een normatief, burgerlijk kader zal ingrijpen voor ‘het belang van 
het kind’.  

- Het belang van het kind kreeg vorm vanuit dit burgerlijk en normatief gedachtengoed (inclusief 
uithuisplaatsing)  

- Introductie van de Wet op de Kinderbescherming was het sluitstuk van deze ontwikkeling. 
- Controle van verbod op kinderarbeid (1889) & leerplicht (1914) 
- Op deze manier kan men ook controleren dat kinderen zeker geen kinderarbeid meer 

verrichten 
 

3.2. BELANG VAN HET KIND ALS VERTALING VAN EEN PEDAGOGISCH MENSBEELD 
 
- Ontwikkeling van de Kinderbescherming en daaropvolgende wetgeving is geïnspireerd door de 

Verlichting én door de daarmee gepaarde aandacht voor de oorzaak van sociale problemen 
- Sterke invloed van de (individueel georganiseerde) ontwikkelingspsychologie (cfr. attachment-

theorie) 
- Het burgerlijk opvoedingsmodel, het belang van de moeder komt naar voor 
- Een goede ontwikkeling is afhankelijk van de moeder en de hechting 

- Naoorlogs besef dat opgroeien in een instelling nadelige effecten kon teweegbrengen 
- Hechting is ook een basale noodzaak om te kunnen ontwikkelen. In die instellingen is 

het moeilijk om de hechtingen te genereren.  
- Kindgericht denken waarbij belang van het kind (als concept) werd gekoppeld aan aanwezigheid 

van ouderschap 
- Groeiende dichotomie tussen belang van kinderen en belang van ouders 
- Je krijgt een evolutie van een koppeling aan opvoeding in termen van het burgerlijk 

opvoedingsmodel naar een koppeling aan aanwezigheid van ouderschap 
 

3.3. BELANG VAN HET KIND ALS ONDERDEEL VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 
 
- Kindgericht denken werd vertaald in een beschermingsmodel in de wet op de 

Jeugdbescherming (1965) 
- Verregaand ingrijpen in de private sfeer werd mogelijk o.b.v. een ‘gevaarsituatie’ en 

niet langer ‘delict’. Een situatie waar het kind in gevaar was, door de omgeving of de 
handelingen van de ouders. 

- Er wordt ingegrepen bij kinderen die zich in gevaar bevinden 
- In de wet van 1912 : ingrijpen bij jongeren die een gevaar vormen voor de maatschappij 

of waar ouders het ‘te bond’ maken 
- Ontwikkeling naar jeugdrecht, maar ook naar kinderrechten as such (cfr. laatste les) 
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- Belang van het kind wordt naast een pedagogisch, ook een juridisch construct. 
- Het wordt ook in juridische teksten verankerd.  

 
3.4. TWEE MOGELIJKE BENADERINGEN 

Het belang van het kind is een indicatie over hoe je nu kan tussenkomen 

- Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
- Op basis van samenhang met de concrete opvoedingssituatie 

Beide benaderingen zijn belangrijk!! Er zit een spanning tussen beide 

4. OP BASIS VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
- Belang van het kind is een juridisch en pedagogisch concept dat geen discretionaire invulling 

verdraagt. 
- Je gaat kijken naar het belang van het kind als een gedefinieerde invulling. Er mag op 

geen enkele manier discussie bestaan. Je kan dit dan gebruiken als toetsing 
- Zoektocht naar objectieve criteria over wat het belang van het kind zou kunnen zijn, extern 

bepaald (wetgever en wetenschap) 
- Deze objectieve criteria moeten ervoor zorgen dat geen andere invulling mogelijk is. Je 

kan dit door enerzijds te vragen aan wetgeving en anderzijds aan de wetenschap. 
- Gaat het niet om wat het best is voor het kind op zich, maar wat het best is om de ontwikkeling 

van het kind en de realisatie van zijn/haar rechten te garanderen en te maximaliseren 
- Moeilijke evenwichtsoefening 

“the basic best-interests assessment is a general assessment of all relevant elements of the child’s best 
interests, the weight of each element depending on the others. ... The content of each element will 
necessarily vary from child to child and from case to case, depending on the type of decision and the 
concrete circumstances, as will the impor- tance of each element in the overall assessment.” 

4.1. OPTIMALE ONTWIKKELINGSCRITERIA VAN BARTELS EN HEINER (1994) 

Deze criteria omvatten het belang van het kind. Op basis hiervan kan een toetsing gedaan worden. Deze 
criteria worden vandaag gebruikt om het belang van het kind te toetsen. 

Een poging om op basis van wetenschappelijk onderzoek criteria op te stellen 

- Vaak gebruikt in juridische praktijk als toetssteen 
- Lijst met ontwikkelingsvoorwaarden die als risicofactor dienen bij langdurige niet-naleving. Ze 

brengen dan het belang van het kind in gevaar 

Adequate verzorging 

Zorg voor gezondheid en voor fysiek welbevinden, zoals het bieden van ruimte, verwarming, kleding, 
persoonlijke eigendom, voeding en inkomen 

Een eerste spanningsveld : wat betekent het om op te groeien in een gezin die te maken krijgt armoede? 
Is dit dan in het belang van het kind om ze uit huis te plaatsen? 

Een veilige fysieke omgeving 

De woning is niet gevaarlijk, evenmin de omgeving en er zijn geen bedreigende toxische invloeden. 
(geen druggebruik) 
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Stabiliteit en continuïteit 

Stabiliteit in de levensomstandigheden, continuïteit in de verzorging en het voortzetten van gunstige 
ontwikkelingen op gebied van spraak, cognitie en sociaal-economisch. 

Interesse 

Interesse in de jongere, in zijn leefwereld én in zijn persoon. 

Respect 

De behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van de jongere worden serieus genomen. In elk geval 
door de opvoedingsverantwoordelijke, maar het is ook wenselijk dat dit gebeurt door andere met wie 
de minderjarige in aanraking komt. 

Emotionele veiligheid 

De behoefte aan een zorgfiguur die overzicht en structuur brengt in het leven van de minderjarige, 
wiens aanwezigheid angstreducerend werkt, die continuïteit en stabiliteit bewerkstelligt en die de 
minderjarige voldoende ruimte laat voor eigen wensen en initiatief. 

Adequate voorbeelden 

De minderjarige komt in contact met andere kinderen en volwassenen van wie hij gedrag, optreden, 
normen en waarden kan overnemen die voor hem nu en waarschijnlijk later van belang kunnen en 
zullen zijn. 

Educatie 

Kinderen en jongeren dienen scholing en opleiding te krijgen, alsook de gelegenheid tot het 
ontplooien van talenten zoals sport en muziek. 

Omgang met leeftijdsgenoten 

De minderjarige komt in contact met leeftijdsgenoten in variërende situaties die mee helpen om de 
identiteit op een positieve manier te vormen. 

Kennis over en contact met het eigen verleden 

De minderjarige heeft recht op een zo eerlijk mogelijk verhaal over de eigen afkomst als hij daar aan 
toe is, en zo nodig hulp bij het verwerken ervan. Dit impliceert contact met de biologische ouders of 
andere significante figuren uit het eigen verleden en de integratie van vroegere ervaringen in het 
huidige leven om het psychosociaal functioneren te verbeteren, indien dat gewenst zou zijn. 

4.2. OP BASIS VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
- Criteria (cfr. Bartels en Heiner) zijn normatief van aard. Er wordt een standaard opgesteld. 

Mensen die hier niet aan voldoen, worden als risicovol benoemd.  
- Uiting van een optimaal wenselijke situatie 
- Tussen wenselijkheid en feitelijkheid van opvoedingssituaties staat vaak een wereld van  

verschil. Er is een verschil tussen hoe we hopen dat iets verloopt en de effectieve situatie 
- Vergroot de kans tot en de gronden van interventie. Als je al die criteria bekijkt, dan zijn er 

ongetwijfeld momenten in je eigen opvoeding die een risico vormden. Het werken met 
objectieve criteria die losstaan van de context zorgen voor heel wat legitimatie om een 
interventies op te zetten.  
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- Belang van het kind krijgt een extern bepaalde invulling, op basis van normatief en doorsnee 
kader 
 

5. OP BASIS VAN SAMENHANG MET DE CONCRETE OPVOEDINGSSITUATIE 
 
- Indicatoren worden niet extern bepaald of op basis van wat doorsnee wenselijk is 
- Indicatoren worden bepaald in nauwe samenhang met de concrete opvoedingssituatie én met 

de betrokken kinderen en zorgfiguren 
- Alle actoren die zich binnen de opvoedingssituatie bevinden : holisme 
- Er wordt ook rekening gehouden met de microkosmos en hoe deze een invloed heeft. 
- Je zal samen met het gezin kijken hoe je kan handelen in het belang van het kind. Je 

gaat samen met het gezin aan de slag om binnen de context te kijken 
- Sociaal en cultureel leerproces, dat rekening houdt met de historische en maatschappelijke 

context waarin opvoeding plaats vindt, eerder dan een absolute standaard. 
- Tussenkomsten in de opvoeding worden afgetoetst aan hun meerwaarde tot de realisatie van 

ontplooiingsmogelijkheden 
- Belang van het kind is geen toepassing van standaarden of criteria 

- Het komt in stand door in dialoog met elkaar te gaan. Het is allemaal niet zo zwart – wit 
dan wanneer gewerkt wordt met objectieve criteria 

- Belang van het kind is een uiting van interactie met jongeren en zorgfiguren, beseffende dat zij 
elk hun eigen lezing van de situatie kunnen hebben 

- Belang van het kind is hierdoor veranderlijk en tegensprekelijk, maar niet minder belangrijk 
- Praktijk heeft nood aan basisvoorwaarden om dit te kunnen realiseren (Hubeau en Parmentier, 

1991) 
- De zogenaamde 5 B’s 

- Een aantal basisvoorwaarden 

Bereikbaarheid 

Actieve inspanningen wat betreft het verstrekken van informatie en lokalisatie van voorzieningen waar 
ouders elkaar kunnen ontmoeten en beroep op kunnen doen  bij vragen en problemen met de 
opvoeding van hun kinderen. 

Beschikbaarheid 

De vereiste elke vraag om ondersteuning van kinderen en volwassenen te horen, en aldus uit te sluiten 
dat mensen enkel voor vooraf bepaalde aanmeldingsproblemen beroep zouden kunnen doen op 
bijstand en hulpverlening. 

Betaalbaarheid 

De eis van een redelijke verhouding tussen maatschappelijke voorwaarden en beschikbaarheid (vraag 
en aanbod). De prijs moet betaalbaar zijn naar economische maatstaven (financiële kostprijs), sociale 
maatstaven (moeten mensen geen privacy opgeven) en persoonlijke maatstaven (is er erkenning) 

Er moet een verhouding zijn tussen vraag en aanbod. 

Bruikbaarheid 

Het effect van de tussenkomst en de vraag of de beoogde verandering daadwerkelijk gerealiseerd 
wordt, en in welke mate eventuele contraproductieve effecten vastgesteld worden 
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Begrijpbaarheid 

Aan- of afwezigheid van transparantie en tegensprekelijkheid van de tussenkomst waarbij mensen niet 
noodzakelijk hun situatie uit handen moeten geven, maar er ook mee zelf beleid kunnen op voeren en 
dit op een meer adequate manier dan zonder beroep te doen op de tussenkomst. 

De 5 B’s zijn erg belangrijk om het belang van het kind als indicator te zien.  

6. CONCLUDEREND 
 
- Van noodzaak aan interventie naar betekenis van interventie 
- Traditioneel staat de eerste benadering (als wetenschap) centraal. 
- Focus ligt hier op de realisatie van ‘het belang van het kind’, eerder dan op de betekenis van 

interventies voor het welzijn van kinderen én hun ouders (benadering twee). 

”The background, knowledge and communicative skills of the individual who performs the best 
interests assessment may be more important than the tool that is used for the assessment. Best 
interests determinations are not merely a matter of applying a certain instrument or filling out a 
checklist. The individual knowledge, background and personal characteristics of the professional 
performing the assessment may play a more decisive role in the process.” ( Op de Beeck et al, 2014, p. 
33) 

”Het is dus belangrijk om het debat over het belang van het kind open te houden en deze notie aan te 
grijpen om de discussie te verleggen van de noodzaak aan interventies naar de betekenis van 
interventies” 

Het belang van het kind is een legitimatie om in te grijpen. MAAR waarom doen we wat we doen en is 
dit op zich ook nodig?  
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HOOFDSTUK 7 : CONTEXTGERICHT WERKEN EN DEINSTITUTIONALISERING 

1. MEERDUIDIGE BETEKENIS DEINSTITUTIONALISERING 

Een debat om contextgericht, netwerkgericht te werken.  

In ontwikkeling jeugdhulp zien we toenemend pleidooi voor/beleid inzake deinstitutionalisering 

Meerduidige betekenis deïnstitutionalisering (weg van het residentiële + andere invullingen) 

- Van ‘plaatsing’ naar ‘alternatieven voor plaatsing’ 
- Van expertendenken naar pleidooi voor eigen krachten en kracht van netwerken 

- Zorg ook zien als een vertrekpunt uit eigen krachten, netwerken 
- Minder de focus op professionele, dure zorg 

- Van plaatsing als afgeschermd gegeven naar een meer ‘open’ benadering 
 

2. DEINSTITUTIONALISERING 

Stappen naar contextgericht werken, een ontwikkeling als vooruitgangsbeweging 

- 1912: Plaatsing als voornaamste interventie 
- 1965: Opvoedingsbijstand als nieuwe maatregel  
- 1985:  Aandacht voor gezinsgericht werken en erkenning alternatieve werkvormen 
- Integrale jeugdhulp: contextgericht werken en recent aandacht voor positief leefklimaat in 

residenties 
- Een verbreding van het gezin naar de context 

 
3. VAN PLAATSING NAAR ALTERNATIEVEN VOOR PLAATSING 

 
3.1. PLAATSING 

Reeds van in de 16 eeuw vormen van opvang via vondelingenhuizen (vondelingenschuif) 

- Ouders die hun kinderen niet kunnen opvoeden en anoniem hun kind kunnen afstaan 
- Weeshuizen en vondelingeschuiven worden uitgebreid 

Met vooral vanaf 19de eeuw verdere uitwerking, bijvoorbeeld ook via oprichting hervormingscholen 
(vanaf 1848) 

- De voorlopers van de gemeenschapsinstellingen 
- Met verdere professionalisering en legalisering adoptie en pleegzorg.    

1912: wet op de kinderbescherming 

- Plaatsing was het grootste interventiemiddel – een plaatsingsdynamiek 
- Een langdurig karakter, onderbrengen in residenties 

- Alles of niets karakter maatregelen 
- Ook idee dat kinderen best zo ver mogelijk van het gezin werden geplaatst 
- In de natuur  
- Ouders worden mogelijk uit de ouderlijke macht ontzet 
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3.2. KRITIEK OP PLAATSING 

Belangrijke invloed van de gehechtheidstheorie van Britse psychiater John Bowlby in de jaren 1940-
1950 

- Nefaste gevolgen van het scheiden van kinderen van hun kinderen, het wisselende karakter 
van opvoeders – een slechte binding 

- Delinquentie vindt oorzaken in vroegtijdige scheiding primaire opvoeders als jong kind 
- Rapport voor de WHO over traumatische gevolgen gescheiden worden van ouders bij jonge 

kinderen 
- Veel impact op aandacht voor het vermijden van plaatsing 
- Actueel weer veel aandacht: cf. pleidooi voor pleegzorg als eerste keuze bij plaatsing, in een 

stabiele situatie  
- Niet per definitie altijd beter, maar pleegzorg wel als eerste keuze voor plaatsing 

Totale instituties van Goffman (Asylums, 1968).  

- “A total institution is a place of work and residence where a great number of similarly situated 
people, cut off from the wider community for a considerable time, together lead an enclosed, 
formally administered round of life” 

- Een plaats waar je woont en werkt en waar mensen met eenzelfde problematiek 
zitten. Een voorbeeld : ziekenhuizen, weeshuizen, gevangenissen, jeugdzorg 

- Verschillende reactiewijzen 
- Terugtrekking, mensen die apathisch worden en zich terughoudend opstellen 
- Rebellie (cf. One Flew over the Cuckoo’s Nest) – een aanklacht tegen totale instituties.  

- Identiteitsverlies 
- Colonisatie: internalisering van idee dat dit het leven is, aanvaarden dat dit het leven 

is (parallel tussen een institutie en het echte leven) 
- Conversie: zo goed mogelijk gedragen. Je volledig identificeren met de machthebbers 

in zo’n voorziening, je best willen doen voor opvoeders. 

Er zijn nog veel andere discussie over plaatsing.  

3.3. ZOEKTOCHT NAAR ALTERNATIEVEN 

Wet 1965: Opvoedingsbijstand als nieuwe maatregel – contexbegeleiding avant la lettre 

- Kinderen thuis te laten en daar ondersteuning aan te bieden in plaats van een uithuis zetting. 
Hoe kunnen de kinderen toch thuis blijven? Men richt zich op de ondersteuning van ouders 

Ook invloed van de systeemtheorie:  problemen ontstaan in relaties – bijvoorbeeld ontstaan van 
vormen van gezinsbehandeling: “primaat van het gezin” 

- We moeten problemen proberen zien in de relaties binnen het gezin 
- We focussen ons vooral op het gezin (bronfenbenner) 

Plaatsingdynamiek en ontzettingsdynamiek blijft harnekkig: Experiment Dendermonde en Mons om 
opvoedingsbijstand te versterken vanaf 1972  

- De alternatieven voor plaatsing leiden vaak tot een verruiming van interventies in plaats van 
een verandering. Het aantal uithuis geplaatste kinderen daalt niet 
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Zie eerdere les: vaststelling Eugeen Verhellen dat probleem van plaatsingdynamiek ligt in het 
indviduele en psychologiserende ipv dialogische benadering 

- “Hulp is deel van het probleem” we zijn een deel van het probleem omdat we op een niet 
participatieve manier werken. We nemen de kinderen niet serieus.  

- Cf. ook kritiek Walgrave: plaatsing treft vooral kwetsbare gezinnen. We moeten de kwetsbare 
gezinnen meer ondersteunen.  

- De systeemtheorie was een sterke inspiratiebron 

Maatschappelijke ontwikkelingen jaren 1970: kritische praktijken en zoektocht naar alternatieven 

- We kijken kritischer naar de jeugdproblematiek. Er ontstaan steeds meer alternatieven. Maar 
deze alternatieven leiden echter niet tot minder plaatsing 

- Vb. Oikoten 
- Vb. Thuisbegeleiding en dagcentra 
- Vb. Jongeren adviescentra (JAC) 

Experimenten leiden echter niet tot fundamentele wijzigingen 

Maar eerder ‘meer’ interventies’ dan impact op plaatsing 

3.4. GEZINSGERICHT WERKEN 

Decreten bijzondere jeugdbijstand 1985 – 1990 

- Gezinsgericht werken als centrale leidraad 
- Van zorg naar bijstand. Bijstand verwijst naar een meer participatieve benadering.  
- Maatschappelijke verschuiving van autoritatieve benadering naar onderhandelingshuishouden 

als norm. Dit zit ook in een maatschappelijke ontwikkeling waar we in de samenleving meer 
focus leggen op onderhandeling. De ideeën veranderen hier maatschappelijk over. 

Maar dynamiek van plaatsing en kwetsbaarheid blijft 

- De plaatsingsdynamiek blijft hardnekkig.  
- AVA (algemeen verslag van de armoede) rapport 1994: stem van de mensen in armoede die 

wijzen op negatieve plaatsingsdynamiek 
- We moeten kwetsbare mensen serieuzer nemen.  
- “Het kind plaatsen is het probleem verplaatsen”    
- We moeten aan armoedebestrijding doen in plaats van een plaatsing in de jeugdzorg. 

Moet er niet meer aan maatschappelijk beleid doen? 
- “Het zwaard van Damocles”: negatieve verhalen 

- Probleem van “Wet op de verlatenverklaring” 
- Hoe ouders herkennen in hun ouderschap? 

- Oproep aandacht voor armoede te vergroten vanuit leefwereld mensen in armoede 
- Moeten we kinderen niet sneller voor adoptie kunnen vrijgegeven? 
- Men probeert maximaal in te zetten op het ondersteunen van ouders en het 

vermijden van plaatsing 
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3.5. EEN HARDNEKKIGE RELATIE 

Relatie tussen jeugdhulp en armoede is/blijft hardnekkig. ‘armoede is het belangpapier van de 
jeugdhulp’.  

- Cf.  Agora-onderzoek in België (Bouverne-De Bie, et al, 2010) 
- Cf. Internationaal: Children Welfare Inequalities van professor Bywaters in Coventry 

(https://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2014/child-
welfare-inequality-uk/) 
 

3.6. CONTEXTGERICHT WERKEN 

Ontwikkeling naar integrale jeugdhulp 

- Aandacht voor vraag gestuurd werken maar ook een vraag naar participatief werken 
- Een overgewicht aan interventies moet bediscussieerd worden, hoe werken we zo 

participatief mogelijk?  
- Van gezinsgericht naar contextgericht werken. Armoede verdwijnt naar de achtergrond, het 

wordt een context probleem. Armoede bediscussiëren we niet als een problematiek waar 
jeugdhulp mee bezig moet zijn 

- Tezelfdertijd verdwijnt aandacht voor interventies in armoede als onrechtvaardig ten voordele 
van een debat over ‘participatief werken’ 

- Armoede wordt contextprobleem ipv kernprobleem 
- Actueel weer aandacht – ook internationaal – voor armoedebewuste hulpverlening 

(cf. onderzoek John Decoene) of internationaal het werk van Krumer-Nevo: roept de 
vraag op naar invulling concept “context” 

- We moeten nadenken over hoe we in interactie gaan, hoe we met mensen 
spreken 

- Wat is context? Is dit het gezin of kijken we toch ruimer? 
 

4. VAN GEZINSGERICHT NAAR CONTEXTGERICHT 
 
4.1. CONTEXTGERICHT WERKEN 

Notie context is ruimer dan gezinsgericht, een ruimere benadering dan het gezin 

- Van expertenperspectief naar aandacht voor leefwereld kinderen en ouders 
- Ervaring dat vanuit leefwereld andere prioriteiten naar voor kunnen komen 

- Vb. huisdier 
- Invloed van contextuele benadering van Nagy:  

- Context is er ‘altijd’: respect voor de ouders, meer dan gewoon aan huis gaan 
- “De bus naar Sint Niklaas” 
- Belangrijk ook in bijvoorbeeld discussie NBBM 

Een verruiming van het concept 

- Focus op netwerken, mede in het kader van de aandacht voor de vermaatschappelijking van 
de zorg: eigen kracht inzetten 

- Bijvoorbeeld ontwikkelingen naar “1Gezin 1 Plan” 
- Ruimere familie of vrienden, vrijetijdsbesteding, andere welzijnsorganisaties, … 
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- Recent ook focus op het sociaal-ruimtelijke aspect van de zorg: linken met de omgeving – 
organisaties in de stad en met linken naar de stad 

- Organisaties die zich inbedden in de buurt 

Een blijvend beperkte invulling van het concept 

- Aandacht blijft vaak op gezin 
- Context blijft vaak gezien als het gezin, hoewel het ook breder kan 

- Wat is de aandacht voor het ruimere sociale? – link tussen jeugdzorg en andere 
welzijnsactoren niet evident uit te bouwen 

- Plaatsingsdynamiek blijft aanwezig:  
- cf. debat over de “beveiligende opvang”: ‘Fysieke’ plaats ipv ‘opvang als engagement’ 

: zie cahier integrale jeugdhulp (een gevaar voor zichzelf of anderen) 
- Beveiliging zouden we moeten invullen als een engagement 
- Hoe de jongeren ondersteunen?  

 
5. REFLECTIES OVER PLAATSING 

 
5.1. CONTEXTGERICHT WERKEN VANUIT DE PLAATSING 

Er zijn wisselende ervaringen. Er is de laatste tijd een zoektocht naar openheid en meer 
verbondenheid. Er wordt gezocht naar verbindingen tussen de voorzieningen, instellingen en de 
buurt.  

MAAR er zijn nog steeds voorzieningen die erg onbereikbaar zijn. Er is echter wel een ontwikkeling 
bezig. 

- Ook verschuivingen in de residenties zelf 
- Cf. verhalen vaak zeer negatief: cf. onderzoek “In- en afdrukken van de jeugdzorg” van 

Ilse Luyten 
- Met bijvoorbeeld ontstaan CANO voorzieningen (https://www.canovlaanderen.be/) 
- Met blijvende zoektocht naar alternatieven 

- Vb. zorgouders (https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten/introductie-van-
professionele-zorgouders-in-de-jeugdzorg)  

- Vb. vormen van gezinsopvang (niet thuis kijken naar de opvoeding, maar de ouders 
naar de organisatie laten komen om daar ouder te zijn) 

 
5.2. POSITIEF LEEFKLIMAAT 

 
- Ook dynamiek in residenties zelf: focus op vermijden plaatsing leidt tot beeld ‘plaatsing als last 

resort’ ipv  mogelijke ‘keuze’ 
- Vroeger had plaatsing een negatieve connotatie, ondertussen kan dit ook een goede 

vorm van ondersteuning vormen.  
- Hoe in residenties beter omgaan met ouders en jongeren?  

- Leidt tot vaststelling dat residentie op zich minder aandacht krijgt 
- Recente oprichting Academische Werkplaats Leefklimaat 

(https://votjeugdhulp.be/voorstelling-AWL)  
- Aandacht voor ‘het normale’ >< beheersing en management 
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- Levrouw, D., Devlieghere, J., Vandevelde, S. & Roose, R. (2020). Developing a 
positive living climate in residential youth care: a qualitative study.  Children & 
Youth Services Review: TE LEZEN 

We moeten meer loslaten en inzetten op de relatie.  

6. BESLUIT 
 
- Vooruitgangsbeweging van individu naar context 
- Met een verruiming van de notie context (nog steeds de focus op het gezin, minder op de 

buurt, samenleving of armoede context) 
- Tezelfdertijd blijft de opvatting van context mogelijk beperkt 
- En blijft de plaatsingsdynamiek zeer hardnekkig 
- Wordt benadering opvoedingsproblemen fundamenteel bevraagd?  

- Cf. debat pleegzorg 
- Cf. debat verplichte adoptie – moeten we niet sneller uithuis plaatsen?  
- Cf. debat gebrek betrokkenheid ouders bij pleegzorg 
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HOOFDSTUK 8 : INTEGRAAL WERKEN 

1. VOORUITGANG 

Ontwikkeling jeugdzorg:  

- Van individueel naar integraal werken 
- Meer samenwerken, netwerken tussen voorzieningen, meer verbindingen 

- Kans op vooruitgang naar gedeelde verantwoordelijkheid 
- Maar ook risico’s. Samenwerking leidt niet per definitie tot betere hulpverlening, er zijn enkele 

voorwaarden aan verbonden. 
 

2. INTEGRALE JEUGDHULP 
 

- 1998 een debat in Vlaams Parlement over de bijzondere jeugdzorg 
- Aanleiding is toenemende druk op de sector 

- Verhoogde ongerustheid over jeugd als dader en slachtoffer (kindermishandeling) 
- Toenemende complexiteit van problemen met meer nood aan betere en vluggere 

ondersteuning 

Eén van de problemen in de eerste discussies : een versnippering van de jeugdhulp. Er is weinig 
samenwerking, veel verscheidene sectoren hebben een bevoegdheid inzake jeugdzorg, met 
verschillende missies en strategieën. Heel wat sectoren doen hetzelfde, er is veel overlap. MAAR er 
zijn ook dingen die niet gebeuren. Er zijn veel kinderen en gezinnen die hulp krijgen, door de 
versnipperde hulp en er zijn ook gezinnen waar we teveel mee werken. We moeten het dus beter op 
elkaar afstemmen. 

Weinig samenwerking: 

- De jeugdzorg is voor de hulpvrager ondoorzichtig 
- Het gebrek aan afstemming geeft blinde vlekken en overlappingen 
- De verzuiling van de sectoren roept vragen op over efficiëntie en effectiviteit en staat een 

integrale, naadloze en samenhangende jeugdzorg in de weg 
- Er is een ontwikkeling waarbij diensten elkaar beter leerden kennen en meer begonnen 

samen te werken. Ook op beleidsniveau is er integratie, naast de praktijk. 
- Een voorbeeld : kind en gezin 

Beleidsdoelstelling: herstructureren van de jeugdzorg in functie van het uitbouwen van een integrale 
kind- en jeugdhulpverlening met de bijzondere jeugdbijstand als sluitstuk. Het betreft een 
intersectoraal georganiseerde en behoeftegestuurde jeugdzorg. Deze herstructurering moet ervoor 
zorgen dat de jeugdzorg toegankelijker wordt en zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat jongeren 
in de bijzondere jeugdbijstand terechtkomen 

- Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind als centraal referentiepunt 

Een mooie ambitie waar sommige zaken van gerealiseerd zijn en andere nog steeds ter discussie 
staan. 

6pijlers van integrale jeugdhulp 

(1) Het algemeen welzijnswerk  
(2) De geestelijke gezondheidszorg 
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(3) Kind & Gezin 
(4) Onderwijs, in hoofdzaak de CLB’s 
(5) Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (nu Vlaams Agentschap) 
(6) De bijzondere jeugdbijstand (nu Opgroeien) 

 
- Dus doelstelling integrale jeugdhulp: de zorg moet meer op elkaar worden afgestemd 
- Meer en meer evolueren naar een geïntegreerde, overkoepelende regelgeving 
- Omwille van efficientie en effectiviteit 

 
1. Efficiëntie : doen we wat we doen met de juiste inzet van middelen voor het gepaste 

resultaat?  
Veel energie (geld, middelen, tijd) gaat verloren omdat we de zorg niet goed organiseren of 
niet goed op elkaar afstemmen. Omdat we hetzelfde doen / lacunes (een terrein in de 
jeugdhulp waar je niets over weet, een problematisch tekort) aanwezig zijn 
 

2. Effectiviteit : werkt wat we doen? Is wat we doen werkelijk ondersteunend voor de mensen 
ten aanzien we het aanbieden?  
Veel multi-probleemgezinnen, met de nood de zorg beter op elkaar af te stemmen. We 
moeten de hulpverlening beter laten aansluiten bij de probleemgezinnen.  

 
3. INTEGRALITEIT ALS ZORGPRINCIPE 

 
3.1. MULTIPROBLEEM GEZINNEN 

Vaststelling dat veel gezinnen meerdere problemen hebben: gebruik van de term multi-
probleemgezin. Het zijn gezinnen met een combinatie van problemen op diverse levensterreinen.   

à Idee dat we dan best samenwerken om problemen aan te pakken: netwerkvorming op zorgniveau 

Term multi-probleem gezin verwijst echter niet enkel naar gezinnen met een combinatie van 
problemen op diverse leefgebieden, maar  ook naar de vraag of we wel aansluiting bij die gezinnen 
zullen vinden. Multiprobleemgezinnen zijn gezinnen die veel middelen en tijd van de hulpverlening 
gebruiken, niet noodzakelijk met een goed resultaat. De hulpverlening kan niet weg met die gezinnen.  

- Naar gezinnen waarmee we moeilijk aansluiting vinden  
- Cf. het onderzoek van Pol Ghesquiere (1993): de vaststelling dat klein deel van de 

gezinnen groot deel van de hulp gebruikt 
- Is dus een interactioneel concept: probleem van aansluiting 

‘moeilijk begeleidbare jongeren’ ligt dit aan de jongeren of aan de hulpverlening? Waarom wordt de 
hulp geweigerd?  

3.2. INTEGRALITEIT ALS ANTWOORD 

Vraag naar aansluiting roept vraag op naar betekenis die wordt gegeven aan ‘integraliteit’. Wat 
verstaan we onder integraliteit? Hoe vat de hulpverlening dit op? Hoe vatten gezinnen dit op? 

- Vanuit de hulpverlening: afstemmen van mandaten op de noden van mensen 
VS 

- Vanuit de gezinnen zelf: ruime aanspreekbaarheid van de hulpverlening. Iemand die niet 
vanuit z’n mandaat werkt, maar iemand die naar alles wil luisteren.  
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Spanning tussen beide logica’s:  

- Ruime aanspreekbaarheid wijst op nood van gezinnen op veilige plaatsen om verhaal te 
kunnen vertellen, zonder dat ‘noodzakelijk’ direct een interventie plaats vindt. Gezinnen 
hebben nood aan een aanspreekbare hulpverlening. Het is niet nodig dat de hulpverlener elk 
probleem oplost, maar ze moeten aanspreekbaar zijn. Als je enkel vertrekt uit je eigen 
deskundigheid, dan geraak je nergens. Er wordt gezocht naar veilige plaatsen om verhalen te 
vertellen, zonder dat er direct een interventie plaatsvindt. Toch is luisteren en niets doen 
eigenlijk ook een interventie.  

- Kwaliteit van aanwezigheid (Warmenhoven, 1973)  
- Hulpverleners moeten er in de eerste plaats zijn. Ze moeten niet vanalles proberen 

beheersen, maar ze moeten leren luisteren 
- Cf. “de onderzoeker die onbedoeld effect had” 

Integraliteit vanuit hulpverleningslogica kan dan bedreigend zijn 

- Men overziet niet noodzakelijk problemen?  
- Op zoek naar de salamitactiek (Notredame, 1998) het is een verwachting dat mensen 

hun problemen in samenhang zien, maar veel gezinnen zien één probleem per keer. 
Het idee van alles in één keer aanpakken, is er een hoog gegrepen verwachting. We 
moeten probleem per probleem bespreken 

- Men wil net problemen ook vertellen aan zij die er niets mee kunnen doen? Een voorbeeld : 
problemen vertellen aan bijvoorbeeld de klusjesman, die hun niet zal doorverwijzen. De 
drempel is minder groot 

- Men moet kunnen ontsnappen aan de zorg 
- Vangnet (samenwerking als ondersteuning) of strop (negatief bekeken worden door 

hulpverleners werkt bestikkend)? Wat als ik bijvoorbeeld ruzie maak? Deze ruzie zou 
niet mogen resulteren in een afstraffing op een andere dienst.  

- Geloven we in de hulpverlening dat alle modellen effectief werken?  
- Cf.  ‘de koelkastcontrolerende OCMW voorzitter’  

Risico van diffusie i.p.v. gedeelde verantwoordelijkheid: het bijstander effect 

- “Er zal wel iemand anders de verantwoordelijkheid nemen” 
- Je krijgt een onduidelijkheid door de gedeelde verantwoordelijkheid, wie moet wat nu doen?  

Specifieke problematiek van gegevensdeling, beroepsgeheim 

- Van ‘beroepsgeheim’ naar ‘gedeeld beroepsgeheim’ (ook een spannende in de integrale 
jeugdhulp). Als we alleen hulp verlenen, vanuit één dienst, dan hebben we de moeilijkheid 
niet van welke info gedeeld mag worden. Het is een juridisch construct dat nefast is.  

- Hoe bedreigend is dit voor gezinnen? Durven ze nog zaken te vertellen als ze weten dat er 
informatie gedeeld kan worden.  

- Cf. actuele discussies afschaffen beroepsgeheim in bepaalde situaties en weerstand 
vanuit de hulpverlening. Als we dit afschaffen, dan hebben gezinnen een hogere 
drempel om iets te vertellen 

- Vraag of mensen kunnen ‘herbeginnen’/bewegingsruimte? 
- Vraag naar veilige ruimtes voor cliënten 
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Vragen naar jullie als professional 

- Werken we begrenzend (dat is niet voor ons ….) dan wel ontgrenzend (we luisteren naar elke 
vraag …): verdeelde of gedeelde verantwoordelijkheid  

- Cliënten verwijzen naar engagement, niet naar organisatie 
- We moeten de cliënt naar de juiste dienst verwijzen. Toch spreken mensen 

eerder over de hulpverleners waarmee ze in contact komen, dan over de 
dienst. Bepaalde termen zeggen heel wat mensen niets. Engagement is voor 
hen belangrijker dan de ‘juiste’ dienst. 

- Ook hulpverleners verwijzen naar collega’s, niet noodzakelijk naar organisaties 
- Hoe nemen we samen met de hele hulpverlening verantwoordelijkheid?  

- Nemen we beroepsgeheim ernstig?  
- Laten we ruimte voor ontsnapping? Zijn we bereid dat mensen niet exact doen wat we 

vragen? 
 

4. INTEGRAAL WERKEN ALS VERZORGINGSBUREAUCRATISCHE VRAAG 
 
4.1. BLOKKENDOOS? 

Modulering: het hulpaanbod van een voorziening wordt omschreven in (een combinatie van) duidelijk 
afgelijnde eenheden van hulp of functies (modules). Het aanbod van hulpverlening wordt 
omgeschreven in modules. Het is de bedoeling dat het aanbod van elke voorziening, de mogelijkheden 
en de grenzen ervan, duidelijker geëxpliciteerd wordt, ook in hoofde van de voorziening zèlf 

“Blokkendoos”-idee; op maat van de nood of de vraag van het gezin worden modules op elkaar 
gestapeld.  

MAAR een grote hoeveelheid modules, dus geen overzichtelijk beeld meer. Nadien werd dit 
gereduceerd. 

- Muurtjes bouwen om er nadien over te kijken? Worden de muren niet versterkt in plaats van 
afgebroken? 

- Wat betekent afbakening /profilering in taal over werkelijke praktijk 
- Vb. ene contextbegeleiding is de andere niet 

- Was op bepaald moment ook reden om dingen niet meer te doen 
- Verdeelde ipv gedeelde verantwoordelijkheid 
- Iedereen trekt zich terug in z’n sector en zijn module om te zetten wat ze doen, maar 

ook wat ze niet doen. 
 

4.2. MYTHE 

Onderzoek wijst op moeilijke beweging om netwerkvorming vanuit betekenis cliënten te denken. Het 
onderzoek gaat over de netwerkvorming in de zorg. De netwerkvorming gebeurt vaak vanuit de 
hulpverleners zelf, in plaats vanuit de cliënt. Hierdoor creëren we een doorverwijzingsgedrag.  

- Netwerkvorming als “geïnstitutionaliseerde mythe” 
- Belang van ‘gezamenlijk referentiekader’: bijvoorbeeld recht op hulp – ‘we zijn hier 

voor de cliënt’ vanuit welk idee werken we samen?  
- En van discussie: professionals als “institutional enterpreneurs” (De Corte et al, 2017).  

- Degene die kritisch blijven, die willen dat het over de cliënt blijft gaan 
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‘samenwerking is beter’ MAAR het is niet zo evident dat dit ook een meerwaarde vormt voor de cliënt. 

5. BESLUIT 

Realiseren recht op hulp:  

- Integraliteit als kans:  
- Gezamenlijk engagement 
- Elkaar beter leren kennen 

- Maar geen evidente meerwaarde: belang van ‘ontgrenzende’ benadering  
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HOOFDSTUK 9 : CONTINUÏTEIT EN DISCONTINUÏTEIT 

1. CONTINUÏTEIT 

Zoektocht naar integraliteit, naar continuïteit in de zorg.  

Problemen van discontinuïteit in de jeugdhulp 

- Doorverwijzingscarrousels en uitval. Er wordt veel doorverwezen, dit is een kritiek op de 
jeugdhulp. Jongeren en gezinnen moeten steeds nieuwe relaties aangaan met hulpverleners. 
Bepaalde jongeren vallen door de mazen van het net. De trajecten, relaties en 
begeleidingsvormen worden doorbroken. Netwerkvorming is belangrijk. Cliënten moeten de 
linken blijven zien tussen voorzieningen die op elkaar volgen. 

- Specifiek probleem van overgang naar volwassenheid: de transitieproblematiek . De 
discontinuïteit tussen jeugdhulp en volwassenenhulp, de breuk die daar ontstaat. Jongeren 
vinden geen aansluiting bij de volwassenenhulp en vallen daar uit de boot.  
 

2. PROBLEEM VAN TRANSITIE 
 

- Transities zowel een probleem van de jeugdzorg als van de volwassenen zorg 
- Transitie is een actief proces dat start in de vroege adolescentie en dat niet synoniem is met 

een specifiek moment of overgang 
- Maar 18 jaar wel vaak scharnierleeftijd, ook in kader van “emerging adulthood” 

- Maar heeft niet enkel te maken met die leeftijd. Toch wordt dit gezien als een 
wettelijke leeftijd om volwassen te zijn. Het is een belangrijke leeftijd omdat je 
bijvoorbeeld afstudeert, dit is een fundamentele verandering in je leven.  

- Hoe beleven jongeren deze scharnierleeftijd? Jongeren stellen het volwassen worden 
steeds meer en meer uit. Een voorbeeld is ‘hotel mama’. Vroeger kregen mensen 
bijvoorbeeld ook op een jongere leeftijd kinderen dan nu. Het is een vaststelling, (!) 
geen waardeoordeel. Heel wat jongeren gaan ook niet direct werken eens ze 
afgestuurd zijn. 

- De luxe van te kunnen uitstellen, nog beroep te doen op ondersteuning van ouders, is 
voor heel wat jongeren die in contact komen met de jeugdhulp een andere situatie. Zij 
hebben heel vaak geen netwerk waar ze beroep op kunnen doen. Op de leeftijd van 
18jaar begint de volwassenheid voor hen écht.  

- In 2008 luidde het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de alarmbel: “jongvolwassenen tussen 
wal en schip” 

- Kwetsbare groepen: jongeren uit de bjz, NMBM, jongeren met psychische problemen, 
… 

- Vaststelling van gebrekkige aansluiting tussen de jeugdhulpverlening en de 
hulpverlening aan volwassenen 

Heel wat problemen voor jongeren, een diversiteit van problemen 

- Schoolproblemen (1/2 zonder diploma middelbaar)  
- Slechte aansluiting op de arbeidsmarkt, minder kansen 
- Thuisloosheid, thuisproblematiek 
- Contact met politie en justitie, doorstroom naar het strafrecht 
- Druggebruik 
- Fysieke gezondheidsproblemen 
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- Psychische problemen  

à een groep jongeren die uit de jeugdzorg uitstroomt waarbij het belangrijk is dat ze veel 
ondersteuning krijgen, MAAR de volwassenhulp vindt geen aansluiting bij de jongeren 

2.1. BELEIDSMATIG MEER AANDACHT 

Projecten ontstaan : hoe kunnen we de overgang beter maken? Men wil de transitie naar 
volwassenheid beter ondersteunen. 

- Vb. Beleidsnota ‘Voorstellen van acties voor een Vlaams gecoördineerd beleid rond kwetsbare 
jongvolwassenen dd. 16 oktober 2009 

- Vb. Bruggen na(ar) 18: afstemming hulp jongvolwassenen en jeugdhulp zodat geen vacuüm 
ontstaat 

- 2017: actieplan jongvolwassenen!! 
- Mogelijkheden jeugdhulp uitbreiden tot 25 jaar. Jongeren, die dit willen, kunnen 

langer in de jeugdhulp blijven 
- Groeiplan opstellen, een ondersteuningsplan opstellen 

- Een team transitie die voor deze problematiek aandacht heeft en hier voor 
samen zit om te zorgen dat de overgang vlotter verloopt. 

- Er zijn meer jongeren die na de leeftijd van volwassenheid toch nog 
ondersteuning krijgen van de jeugdhulp 

- Doorgangshuizen; huizen waar jongeren tijdelijk kunnen wonen om niet in de 
thuisloosheid terecht te komen. à een meer structureel antwoord op de 
problematiek ontwikkelen. 
 

2.2. VEEL KWANTITATIEF ONDERZOEK 

Dit probleem krijgt internationaal aandacht, er gebeurt veel onderzoek naar.  

- Zie internationale onderzoeksgroep “Transitions from Care to Adulthood International 
Research group” (INTRAC) – Mike Stein 

Weinig zicht op perspectief van de jongeren zelf 

- Doctoraatsonderzoek Criminologie Sharon Van Audenhove (UGent): Overgang naar 
volwassenheid: belevingsonderzoek bij jongeren die de bijzondere jeugdbijstand verlaten 

- Doctoraatsonderzoek pedagoog Jan Naert (UGent): Een leefwereld perspectief op continuïteit 
van zorg in de jeugdhulpverlening 

Wat betekent perspectief van jongeren in de beleidsvorming? 

3. OVERGANG NAAR VOLWASSENHEID : BELEVINGSONDERZOEK BIJ JONGEREN DIE DE BIJZONDERE 
JEUGDBIJSTAND VERLATEN 
 
3.1. FOLLOW – UP 

Kwalitatief follow-up onderzoek 

- Eerste fase; in de jeugdzorg ouder dan 17 – 71 jongeren (die op het punt stonden op uit te 
stromen) 

- Vragen naar toekomstperspectief 
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Tweede fase: minstens 18 maanden later - 58 jongeren 

- Vragen naar verschillende levensdomeinen : onderwijs, werk, huisvesting, gezondheid, 
contact politie en justitie, sociaal netwerk, algemeen welbevinden 
 

3.2. GOED INZICHT 

Resultaten 

- 2/3 positief toekomstperspectief 
- 1/3: negatief beeld van onoverkomelijke moeilijkheden 

Goede inschatting van transitie (!!) 

- Meerderheid goede transitie 
- Soms beter dan verwacht 
-  >< staat haaks op beeld van jongeren die geen inzicht hebben in hun eigen realiteit  

Hulpverleners kijken soms te weinig naar de perspectieven van jongeren. Het is van belang om tijd en 
ruimte te nemen om aan de slag te gaan met de jongeren, erover te spreken én vertrouwen te hebben 
in hun eigen inschatting. Luisteren naar jongeren zelf is belangrijk 

3.3. 3 TYPES 

3 verschillende types van uitstromers (Stein) 

- Those moving on: geen moeilijkheden. De volwassenheid ingaan zonder noemenswaardige 
problemen 

- Survivors: problemen, maar slagen er in deze weg te werken (grootste groep) 
- Strugglers: slagen er niet in barrières weg te werken (kleine groep) 

- >< massieve benoeming van probleem: “DE” jongeren uit “DE” jeugdzorg versus 
“diversiteit” Het is echter veel diverser. Er zijn ook jongeren die dit doen zonder 
dramatische gebeurtenissen. We moeten de diversiteit zien en weten waar we 
middelen moet inzetten.  We moeten jongeren hun stem zeer serieus nemen. 

 
3.4. EEN DIVERS PROBLEEM 

 
- Dus wel een probleem, maar diverser dan vaak voorgesteld. Het is relativering van het 

probleem.  
- Belang van goede relaties: waar “strugglers” toch goede transities doorlopen zijn ook 

geëngageerde hulpverleners aanwezig 
- Een voorbeeld; contact opnemen met politie, eens bellen en vragen hoe het gaat, 

meegaan naar de politie, …  
- Hierdoor willen de jongeren in contact blijven met de hulpverlening en niet volledig 

uit het beeld verdwijnen. MAAR dit is echter niet zo bij elke jongere.  
- Belang van nazorg, samenwerking overheen jeugdhulp, … (cf. vorige les over ontgrenzende 

samenwerking), ...  
- Zijn voorzieningen nog beschikbaar? Verdwijnt een jongere uit het beeld van de 

hulpverlening of kunnen ze er nog beroep op doen? 
- Maar eigenlijk is nazorg een deel van de zorg? Nazorg is een fundamenteel deel 
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- Mogelijke meerwaarde trajectbegeleiding (advocacy functie!) iemand die opkomt voor de 
jongere, iemand die de stem van de jongere in het debat laat horen en zijn of haar rechten zal 
verdedigen wanneer ze het zelf niet kunnen 

Als de samenwerking gebeurt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, dan hebben jongeren daar 
meer aan. Er wordt gewerkt vanuit een engagement om samen die jongeren te ondersteunen.  

3.5. NOOD AAN PERSPECTIEF JONGEREN 

Maar continuïteit echter vaak gezien vanuit perspectief organisaties, niet vanuit perspectief jongeren 
(Naert, Roose, Rapp & Vanderplasschen, 2017).  - zie onderzoek 2  

4. EEN LEEFWERELD PERSPECTIEF OP CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE JEUGDHULPVERLENING 
 
4.1. VERSCHILLENDE ELEMENTEN 

 

4.2. JONGEREN ZELF AAN HET WOORD 
 

- Noden zijn groot: existentiële chaos in hun traject! 
- Jongeren vinden ergens wel steunfiguren en hebben toekomstdromen waar ze voor gaan en 

samen aan bricoleren 
- Werkende en minder goed werkende interventies 

 
4.3. EXISTENTIËLE CHAOS IN HUN TRAJECT OP DIVERSE NIVEAUS 

“wanneer we op straat leefden in Brussel, dat was een beetje crisis, we zochten een huis ja … het was 
een moeilijke periode […] er was niets, alleen de integratiedienst, anders niets niets niets … dan na drie 
of vier maanden, ik weet het niet meer, wist een vriend een kraakpand zijn in Gent en we kwamen daar 
terecht voor enkele jaren […] Ik heb de plaats zelf opgelapt, maar er was geen water en alles was 
kapot. Het is daar dat ik Annie ontmoette, ze kwam langs en heeft me geholpen met papierwerk. Vanaf 
dan kon ik werken … het was veel beter, ik moest niet meer denken ‘waar ga ik slapen?’ ‘Wat ga ik 
eten?’ ‘Ik heb geen dak’ enz enz.”   (Ahmed, 28) 
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4.4. DE ZOEKTOCHT NAAR STABILITEIT EN STEUNFIGUREN 
 

- Familie 
- Vrienden 
- Volwassenen: vrijwilligers, professionele hulpverleners, professionelen in onderwijs of vrije 

tijd 
4.5. ERVARINGEN VAN JONGEREN OVER ‘DE JEUGDHULP’ 

 
- Reguliere jeugdhulp staat veraf 
- Wordt aanzien als niet bereikbaar 
- Wordt ervaren als niet zinvol 
- Wordt ervaren als beschuldigend  
- “ik ben/was altijd het probleem” 
- Te weinig steun in beginfasen van het traject -  soms veel impact later in het traject 

Uitzonderingen? 

- Steun vanuit de leefwereld door o.a. vrijwilligers, jeugdwelzijnswerkers, andere ‘toevallige’ 
volwassenen 

- Mensen die binnen ‘het systeem’ een bijzondere rol opnemen  
 

- Een opstap, connectie  
- Engagement als vertrekpunt 

“nu weet ik waar naartoe maar in het verleden was het moeilijk, ik wist mijn weg niet. Versta je, van 
Caroline uit leerde ik mensen kennen in het jeugdhuis in de wijk, van één persoon leerde ik dertig à 
veertig personen kennen, dat is geluk hebben! [] Ja, zie je, nu kan ik naar Evelyne gaan van het 
jeugdhuis voor ondersteuning met papieren of andere dingen, ik weet gewoon dat het goed komt. Ik 
word sterker, ze kan met mij meekomen een eerste keer, een tweede keer doe ik het zelf. Zo word je 
sterker denk ik.”  (Silvia, 28 jaar) 

“Ja, maar met de sociale dienst, ja … ik had niets te maken met hen, met het jeugdhuis en Evelyne wel! 
Je doet activiteiten, kampen en je begint elkaar te kennen. Maar met de sociale dienst is het anders, je 
zit daar gewoon en je hebt geen contact met hen. Met Evelyne en David en het jeugdhuis … dat is een 
groep die je kent, dat is belangrijk, het feit dat je dingen kan delen met iemand waarvan je weet dat 
het tussen die muren zal blijven!”  (Jonas, 23) 

Wat bieden die dan? 

- Blijven staan en meer doen dan verwacht … buiten de lijnen kleuren - ontgrenzend werken 

“Ze deed meer dan wat een hulpverlener of opvoeder zou moeten doen voor een jongere. Ja, we 
hebben een sterke band! En nu, in deze plaats hier [jongere zit momenteel in residentiële voorziening] 
komt ze naar hier, ik krijg een cadeau met kerstmis en nieuwjaar. Ik zend haar iets via facebook, haar 
persoonlijke facebook en dat van haar man, dus ja, ik heb nog steeds veel contact met haar.” (jongere 
van 16) 

Staat tegenover wat jeugdhulp in hun ervaring vaak niet biedt 

- Tijd en ruimte om connectie op te bouwen? 
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“Ze leken niet echt een goed zicht te hebben op mijn context [] je werd verkeerd benaderd … omdat de 
mensen die me benaderden, ik deelde daar de verkeerde zaken mee … Ik gedroeg me op een bepaalde 
manier, waarschijnlijk om mezelf te beschermen, en men keek niet door dat gedrag. Er was, of 
misschien was het doordat ik toen al zo’n sterke persoonlijkheid had … Maar ik heb nooit het gevoel 
gehad dat er iemand een idee had van wat er aan de hand was …” (jonge man van 32) 

Luisteren naar de vragen/noden van jongeren zelf? 

“Het was niet het juiste [interventie CLB], het was helemaal niet cool, het hielp helemaal niet, weet je … 
Door wat er gebeurd was liet ik het pesten wat achter mij en focuste ik op mijn familie, maar zij 
haalden alles terug … van de laatste jaren van mijn leven, alles wat ik zelf aan het verwerken was, waar 
je aan denkt op dat moment, ze haalden dat allemaal naar boven … naast alles wat al aan de hand was 
… het was gewoon echt niet ok” (Laura, 22) 

A priori, individuele en intra-psychische probleemvertaling 

“Ik was het probleem, ik had vanalles. Ik veranderde van voorziening naar voorziening [] Op het einde, 
alles is van korte duur en je gaat niet zo gemakkelijk meer een band aan met een nieuwe opvoeder, 
omdat … versta je … Ik ga van één plaats naar een andere [] wat continu was doorheen mijn traject in 
de jeugdzorg was “wat gaat niet goed met hem?” Ja, met hem! Zeker, zeker! … dat is het eigenlijk … 
dat is wat een continu ding was” 

Inspraak in / eigenaarschap over het eigen traject? 

“het verlies van controle, dat is zo’n gevoel dat ik heb als ik terug kijk en erover nadenk … ja … wie ben 
ik om het zo te zeggen, dus in feite vraag ik me af … het is alsof als je in de jeugdhulp zit, in een 
voorziening zit … je hebt het gevoel dat je een robot bent, versta je?, je zit in de voorziening en je denkt 
dat je controle hebt over je leven maar hoe ouder je wordt, zeg je … shit … ik had geen enkele controle, 
dat is wat er hard is voor mij nu. Zij beslisten voor mij en over mij, zij zeiden wat je moest doen en 
wanneer … maar uiteindelijk moet je je eigen beslissingen nemen over je leven … dat is het probleem … 
nu dat ik moet beslissingen nemen … het is moeilijk omdat je gewoon bent aan het feit dat iemand 
anders dat voor jou doet” (Kim, 22) 

Antwoorden van de jeugdhulp: netwerken en samenwerking 

- Vraag:  
- In hoeverre slaagt deze oplossing erin om aansluiting te realiseren met de jongeren? 
- Helpende en steunende interventies te realiseren? Te ontgrenzen? 

 
5. BESLUIT 

 
5.1. DISCUSSIE : MICRONIVEAU 

 
- Leefwereld? 
- Plaats: “Van loketten naar de straat” 
- Tijd: “Aansluiten vergt tijd en ruimte om het ritme van jongeren zelf te volgen” 
- Houding: “Eigen doelen/oordeel on hold om het verhaal van de jongere te beluisteren” 
- Proces: “Co-productie in een zorgend proces” 

 
5.2. FUNDAMENTELE VRAGEN 

Niet enkel probleem van transitie maar van ganse (jeugd)hulp 
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- Ruimte voor dialoog en respect? >< diagnose, evidence based werken, ..  

 

Fundamentele vraag scheidslijn jeugdhulp – volwassenenhulp 

- OCMW Paradigma Verhellen als idee (begin jaren 1980 maar nog steeds actueel?) 
- Afschaffen onderscheid als denkpiste?  

OCMW paradigma 

- OCMW  (1976) wet “verzekert recht op maatschappelijke dienstverlening teneinde een 
menswaardig bestaan te leiden” 

- Vraag: waarom niet openstellen voor minderjarigen?  
- Recht op hulp zonder apart ‘jeugdland’ 
- Recht op hulp niet vanuit een controlerende finaliteit 
- Ouders niet afhankelijk van de hulp aan jongeren en vice versa 

 
5.3. BESLUIT 

 
- Meer oog voor continuïteit  
- Maar ook hier de vraag vanuit welk perspectief dit gebeurt 
- Ook hier radicalisering van het recht op hulp als belangrijk aandachtspunt!! 
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HOOFDSTUK 10 : KINDERRECHTEN 

We mogen de kinderrechten niet zien als iets dat er ‘plots’ is. 

1. VERANDERENDE KINDBEELD 

Kindbeeld omhelst de wijze waarop we maatschappelijk naar kinderen kijken. Als we spreken over 
kinderrechten, dan spreken we ook over wat je als maatschappijbeelden kan zien. Hoe we kijken naar 
kinderrechten verandert doorheen de tijd, het evolueert. De manier waarop naar kinderen gekeken 
wordt, is steeds anders.  

- Is geen statisch gegeven (individuele kindbeelden kunnen afwijken) 
- Je hebt sociale kindbeelden, hoe de maatschappij kijkt 
- Maar er zijn ook individuele kindbeelden, waar individuen anders kijken naar 

kinderen. Individuele kindbeelden kunnen variëren van maatschappelijke evoluties 
- Bepaalt mee het professioneel handelen, zowel op macro, meso als microniveau 
- Wijzigen zich doorheen de tijd en verschillen van cultuur tot cultuur 
- Kindbeelden zijn historisch en contextueel bepaald. Kindbeeld is dus een sociale constructie. 

Het voordeel hiervan is het feit dat het kan wijzigen doorheen de tijd. Het is dynamisch, een 
sociaal construct. Maatschappelijke invloeden kunnen inwerken op dat sociaal construct.  

 

1.1. MIDDELEEUWEN 
 

- Hoge graad van onverschilligheid t.o.v. kinderen 
- Pas wanneer kinderen de eerste levensjaren overleefden, dan ontstond er een band. 

Dit komt omdat er op dat moment heel wat kinderen niet overleven. Als gevolg 
daarvan werd het kind niet als een aparte sociale categorie gezien, het was geen 
speciaal gebeuren. Er was weinig hechting 

- Geen aparte sociale categorie 
- Hoge kindersterfte 

- Geen sprake van kinderrechten 
 

1.2. 18DE EEUW 
 

- Philippe Ariès met de ‘Ontdekking van het kind’ 
- Kinderen worden een aparte sociale categorie 

- In de burgerij groeide de zorg rond de kinderen, de kindersterfte en de kindermoord 
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- Beginnende eigen kind kenmerken en specifieke gedragingen 
- Kinderen zitten in een moratorium status 

- Als ‘nog-niet volwassene’ wachten op de volwassenheid (een wachtperiode)  
à geen volwaardige sociale categorie, ze kregen de ‘nog – niet’ status 

- Nog niet competent, nog niet volwassen, nog niet verantwoordelijk, nog niet… Er 
worden nog amper rechten aan gegeven. 

- Weinig sprake van kinderrechten, wel van bescherming 
- Napoleon : een vondelingenschuif bij elk vondelingentehuis. Een grote stap in de 

erkenning van kinderen, maar ook in de bescherming van kinderen 
- Wetgeving volgt mee hoe de samenleving kijkt naar kinderen 
- Kind als het ‘onschuldige’ en ‘kwetsbare kind’ (cfr decreet Napoleon tot 

vondelingentehuis) 
- Verbod op Kinderarbeid (1889) : een enorme impact op heel wat gezinnen 
- Het beeld van het onschuldige kind in de kunst 

 
1.3. 20STE EEUW 

 
- De eeuw van het kind 
- Kinderen worden een volwaardige aparte sociale categorie 

- Verschuiving van passieve (die moeten wachten tot volwassenheid) naar actieve 
wezens 

- Kinderen worden volwaardige partners van de samenleving 
- Via participatie hun stem/mening/visie laten horen 
- We laten kinderen kind zijn, ze moeten het kunnen beleven 
- Geen sprake meer van moratoriumfase (‘nog – niet’) kinderen zijn kinderen en dat 

alleen is voldoende om ze als actors in de samenleving te benaderen 
- Weg ligt open naar kinderrechten 

- Wetgevend, beleidsmatig, in professioneel handelen en praktijk 
- Een niet-exhaustief overzicht 

- 1912 Eerste wet op de Kinderbescherming 
- 1914 Wet op de leerplicht 
- 1924 Verklaring van Genève, beschrijft verplichtingen van volwassenen tegenover 

kinderen. Focus op protectie 
- 1959 Verklaring voor de Rechten van het Kind, niet enkel ingezet op primaire noden 

maar ook ruimte om de noodzaak van familiaal leven duidelijk te maken.  Focus op 
provisie  

- 1965 Wet op de Jeugdbescherming.  
- 1989 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) focus op 

participatie 
- 2004 Decreet Rechtpositie van de Minderjarige (DRM) een aantal rechten die enkel 

minderjarigen hebben (bijvoorbeeld in de jeugdhulp) 
- 2014 Decreet Integrale Jeugdhulp (IJH) 
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2. IVRK 

Adoptie van het IVRK in de Verenigde Naties in 1989 

- Belgische ratificatie in 1991 
- 193 landen ratificeren (erkennen) het verdrag (Somalië en USA niet) deze namen het ook op 

in hun eigen wetgeving. Het is een wereldwijd gedragen verdrag 

Van soft law (morele code, een engagement, een verklaring) naar hard law (een juridisch past, 
juridiscu binding) : pacta sunt servanda (niet wet is de wet en niets anders) 

Er is dus een juridisch bindind document, wat gemonitord moet worden 

- Naleving wordt gemonitord door Comité voor de Rechten van Kind in Genève 
- Anderen initiatieven in België : Rol voor Kinderrechtencommissariaat, Commisie van Toezicht, 

Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencoalitie, Jo-lijn et cetera 

4 basisbeginselen 

- Non-discriminatie beginsel (art. 2) 
- Belang van het kind (art. 3): cfr notie in huidige decreetgeving Vlaanderen 
- Recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6) 
- Recht op participatie (art. 12): cfr decreet rechtspositie in Vlaanderen 

Uitbreiding naar 3 P’s in comprehensiviteit, alle 3 even belangrijk binnen IVRK 

- Protectie rechten (bescherming tegen kindermishandeling, …) 
- Provisie rechten (recht op onderwijs en gezondheidszorg, op basisbehoeften, …) 
- Participatie rechten (recht op eigen mening en om serieus genomen te worden) 

Art. 22 bis in de Belgische Grondwet stelt: 3 p’s in de grondwet (hard law) 

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.  
Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening 
wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.  
Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.  
Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.  

Vertaling naar o.m. de jeugdhulp (cfr: DRM in 2004) decreet rechtspositie voor kinderen in kwetsbare 
posities (11) 

- Recht op jeugdhulp 
- Recht op instemming met en vrije keuze van de buitengerechtelijke jeugdhulp 
- Recht op informatie en duidelijke communicatie 
- Recht op respect voor het gezinsleven 
- Recht op inspraak en participatie 
- Recht op toegang tot het dossier 
- Recht op bijstand 
- Recht op privacy 
- Recht op een vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) 
- Recht op een menswaardige behandeling 
- Recht op een klacht 
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3. 4D PROGRAMMA 

Gedachtegoed van de kinderrechtenbeweging werd naar de jeugdbescherming vertaald in een 4 D 
Programma (cfr: Verhellen, 1996)  

- Diversie: er moeten alternatieve maatregelen ontwikkeld worden (niet enkel plaatsing) als 
gevolg van een kinderrechtenbeweging.  

- Om jongeren te helpen, moeten andere maatregelen getroffen worden. Deze 
maatregelen zijn anders dan strafrechtelijke maatregelen (bijvoorbeeld ondersteuning 
in de eigen context) 

- Deïnstitutionalisatie: plaatsing enkel als ultimum remedium. Het niet langer toekennen van 
zorg enkel aan instituties, hoe kunnen we kinderen helpen buiten de instituties, in hun eigen 
context? 

- Het deïnstitutionaliseren van een instelling, verder kijken dan instituties en plaatsing 
- Due-process: aanwezigheid van rechtswaarborgen (cfr mogelijkheid om klacht in te dienen en 

proportionaliteitsbeginsel) jongeren moeten de mogelijkheid hebben om klacht in te dienen 
- Het voorzien van rechtswaarborgen voor jongeren die er ook zijn voor volwassenen 

- Decriminalisatie: statusdelicten worden afgeschaft (niet criminaliseren wat voor volwassenen 
ook niet wordt gecriminaliseerd) als een volwassene niet gestraft zou worden voor een 
bepaalde daad, dan mag dit bij jongeren ook niet zo zijn  

- Een voorbeeld : spijbelen, thuis weglopen of weglopen bij een voorziening, pesten, 
zichzelf prostitueren   

 
4. DIVERSE LEZINGEN VAN RECHTEN 

 
- Evolutie naar o.m. IVRK wordt beschouwd als een vooruitgangsbeweging 

- Meer rechten betekent echter niet per definitie meer respect voor kinderen, noch 
hun rechten 

- Het IVRK blijft een open tekst, een referentiekader dat je op verschillende manieren 
kan invullen. Er worden ook verschillende lezingen van gemaakt die verschillende 
implicaties kunnen hebben. 

- Rechten kunnen op verschillende manieren gelezen worden. Het leidt niet noodzakelijk tot 
een meer respectvolle omgang met rechten van kinderen. 

 

4.1. TECHNISCHE LEZING 
 

- Vertrekt vanuit geloof in ‘rightstalk’. Het zoeken naar oplossingen gebeurd in de individuele 
rechten van de betrokken partij.  

- Wettelijk vastleggen van rechten wordt als voldoende beschouwd om ze te realiseren 
- De discussie wordt een rechtspositionele discussie, een juridische 

- Nadruk op autonomie en competenties 
- Realisatie van die rechten dreigt bij het individu terecht te komen 
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- Het wordt de individuele verantwoordelijkheid van kinderen of jongeren om hun 
rechten te realiseren. Indien dit niet het geval is, dat moet je naar de rechtsbank. De 
verantwoordelijkheid ligt bij het individu 

- Rechten dreigen gemethodisieerd te worden. Men gaat in de praktijk bepaalde methodieken 
gebruiken om deze rechten te realiseren. Rechten worden gezien als de slotsom. Men gelooft 
in kinderen die een autonome burger zijn en hun eigenlijk rechten moeten garanderen. Maar 
wat betekent de realisatie van die rechten? Door geen dialoog te hebben, is er een dichotome 
discussie, een zwart – wit discussie 

- Vb: recht op participatie 
- Een voorbeeld : een postbus bij het kantoor van de directeur waar kinderen hun 

klacht kunnen brengen (maar er is geen dialoog!!) 
- Rechten worden dus niet noodzakelijk nageleefd 

 
- Rapport Kinderrechtcommisariaat over leven in detentie & Commissie van Toezicht. Er zijn 

formele regels die voor interpretatie vatbaar is en die dus niet worden nageleefd. 
- Geen mogelijkheid om zelf licht uit te doen 
- Verplichting om kledij van de instelling te dragen (geen recht op eigen kleren dus) 

- Doctoraatsonderzoek  Clemence Francoise “Comparaître devant le juge de la jeunesse Etude 
de l’interaction entre le juge et le mineur” (VUB) 

- Hoorrecht wordt niet gerespecteerd (formeel wel) 
- Schending 4D Programma 

- Invoering GAS boetes; statusdelicten worden opnieuw ingevoerd 
- Formele naleving zegt niets over realisatie van rechten. Het is niet omdat je een map met 

rechten afgeeft, dat dit iets zegt over de manier van werken met de kinderen.  
- Cfr: Recht op informatie 

 
4.2. SOCIAAL POLITIEKE LEZING 

Kinderrechten worden als startpunt van dialoog gezien, juridische aspecten zijn geen eindpunt 

- Rechten van het kind zijn geen invulling van ‘het belang van het kind’ door derde  
- Rechten van het kind as such zijn ook geen prioriteit  
- Centraal staat dat kinderen een mede-actor zijn in de dialoog over hun belang, over ‘het 

belang van het kind’ 
- Rechten worden gekoppeld aan de vraag of mensen ook tot hun recht komen 
- Perspectief van jongeren en kinderen wordt in rekening genomen, niet enkel en 

alleen het juridisch perspectief 
- Weg van het contractdenken 

- Niet ‘ik heb rechten dus’, maar ‘hoe kunnen rechten worden vormgegeven in de 
praktijk’ (cfr: participatie) 

- Een zoektocht naar wat participatie betekent 
- Impliceert een opvatting over burgerschap zonder vertrek vanuit norm 

- Het normatief kader is voor een stuk verdwenen. Er wordt samen met kinderen 
gezocht naar hoe men burgerschap ziet. Het wordt samen met kinderen en jongeren 
ontwikkeld. Het wordt een dynamisch begrip en kan verschillen van kind tot kind 

- Het normatief kader (technische lezing) resulteert in een onderscheid tussen goede 
en slechte burgers. Er is een dichotomie 
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- Visie op burgerschap wordt ontwikkeld vanuit een dialoog in relatie tot en met 
mensen 

- Hulpverlener is hierdoor geen deskundige die moet opleiden tot volwaardig burgerschap 
volgens bestaande normen 

- Referentie naar ‘rechtendenken’ betekent niet per definitie een ander perspectief op kinderen 
en ouders en niet per definitie meer respect 
 

5. DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN 

 

- Jeugdrechter kan minderjarigen in gemeenschapsinstelling plaatsen indien: 
- Misdrijf Omschreven Feit (MOF) 
- Verontrustende Opvoedings Situatie (VOS) 

- Diverse mogelijkheden 
- Open Campus (12 jaar) 
- Gesloten Campus (14 jaar) 
- Detentiecentra Tongeren (16 jaar) 

- Per definitie forum waar rechten en context in spanning komen 
- Cfr: Commissie van Toezicht 

Spanningen na de video : vrijheid wordt ingeperkt, geen eigen kleren, deur op slot, straffen, belonen 
en straffen, gevangenis ‘light’, extreme structuur, dagelijks beoordelen van gedrag, statusdelicten (na 
spijbelen terecht komen in instelling), geen privacy 

Binnen de gemeenschapsinstellingen doen ze hun best om aan die spanningen tegemoet te komen, 
maar de context laat dit moeilijk toe. 

6. COMMISSIE VAN TOEZICHT 
 
- Toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren 

verblijven.  
- 11 voorzieningen/instellingen 

- Vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen (maandelijks op bezoek) 
- Tussentijdse verslagen waar spanningen naar voor gebracht worden 

- Isolatie, infrastructuur, sancties, privacy, dossier 
- Een kinderrechtenverdrag wordt vanuit een sociaal politieke lezing bekeken, maar met een 

juridisch ondergrond 


