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Samenvatting jeugdrecht en jeugdhulp 
 

Dit is een samenvatting op basis van de PowerPoints en eigen notities, ik beloof geen garantie op 
volledigheid en juistheid (al is dat natuurlijk altijd het doel "#$% ). 

Er werd voor de structuur gebruik gemaakt van ‘koppen’. Dus een inhoudstafel toevoegen kan of je 
kan de structuur volgen via navigatie (CTRL F à koppen). 

Succes!  

 

Opbouw cursus: 

• 28/09/21 - Alicia 

• 05/10/21 - Van kinderbescherming naar jeugdrecht en jeugdhulp  

• 12/10 - Omgaan met verontrusting  

• 19/10 - Diagnostiek en dialoog en de kennisbasis van de jeugdhulp (Jochen Devlieghere) 

• 26/10 – Besluitvorming in de jeugdhulp (Koen Gevaert) 

• 09/11 – Kinderen in gevaar en gevaarlijke kinderen 

• 16/11 - Contextgericht werken en deinstitutionalisering  

• 23/11 - De GI als casus (Bert Ducatteeuw, o.v.) 

• 30/11 – Kinderrechten als referentiekader (Jochen Devlieghere) 

• 07/12 – Integraal werken. ` 

• 14/12 - Afsluitende les 
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1 Inleiding 
1.1 Tekst jeugdhulp 
1.1.1 Situering en inleiding 
• Voor 2014: bijzondere jeugdbijstand 
o Maatregelen die welzijn van bijzondere groep jongeren wou beschermen en bevorderen via 

bijzondere vorm van bijstand 
§ Bijzondere doelgroep: POS & MOF 

• 2014: Nieuw decreet integrale jeugdhulp 
o Globale en integrale visie op hulp aan alle jongeren met vraag om hulpverlening 

§ Integraal: alle sectoren werken samen 
o POS werd VOS 

1.1.1.1 Geschiedenis: 
Tot 
begin 
20ste 
eeuw 

 Jonge landlopers en jeugddelinquenten werden berecht & 
bestraft als volwassene 

1912 Wet op de 
kinderbescherming: 
 

Jeugddelinquentie werd uit strafrecht gehaald 
Gerechtelijke jeugdbescherming: aparte jeugdrechtbanken 
voor jongeren -16 met (pre)delinquent of wangedrag 
 

Begin 
20ste 
eeuw 

 Nadruk  van overheidsbeleid: jongeren bewaren  
Minder nadruk van overheidsbeleid op: voorkomen van 
strafbare feiten, begeleiden en opvoeden, ingrijpen in 
familiale context van kinderen van wie welzijn in gevaar 
was (sociaalpreventieve en pedagogische bijstandsluiken) 

1965 Wet op jeugdbescherming 
Of  
Jeugdwet  

Sociale bescherming door jeugdbeschermingscomité 
àals gezondheid, veiligheid, zedelijkheid van minderjarige 
gevaar liep door leefmilieu, bezigheden, 
opvoedingsomstandigheden 
MOF 

1980 Staatshervorming Uitvoering van de maatregelen werd overgedragen aan 
gemeenschappen:  
Vlaamse overheid: bijzondere jeugdbijstand >< federale 
beschermingsbeleid 
Meer aandacht en BH voor sociaalpreventief werk & 
pedagogische begeleiding + rechten van jongeren stonden 
centraler 
 

1990 Decreet van 1990 Vlaamse gemeenschap verruimde sociale en preventieve 
maatregelen à POS (voor opvoedingssituaties die zonder 
deskundige hulp geen perspectief hebben) 

2002  Aparte gesloten instelling (door federale regering) 
2006 Federaal Nieuwe sociaalpedagogische maatregelen voor MOF à 

bemiddeling tussen slachtoffer en dader (herstelgerichte 
overlegmomenten) 

2009  Nieuwe jeugdgevangenis 
Jongeren tussen 16-18: uit handen gegeven (=overdragen 
naar gewoon strafrecht voor +18) 

2014 Decreet integrale jeugdhulp  
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2019 6de staatshervorming à  
 
nieuw decreet betreffende 
het jeugddelinquentierecht 

Vlaamse gemeenschap verantwoordelijk voor 
jeugddelinquentierecht  
Uitgangspunten: 
- jongere beschouwen als verantwoordelijk jong mens ipv 
handelingsonbekwaam, onverantwoordelijk, te 
beschermen van hun ouders 
-in alle stadia van de procedure: mogelijk tot herstelgericht 
werken (aanmoediging+aanbod) 

 

1.1.1.2 De integrale jeugdhulp: 
7 doelstellingen: [Ezelbrug: TV FC VOS CIP ] 

• [T] Tijdige toegang  
• [V] Vermaatschappelijking van de zorg (versterken omgeving van de cliënt) 
• [FC] Flexibiliteit & continuïteit van jeugdhulpverlening met aandacht voor overgang naar andere 

vormen + continuïteit in jeugdhulp met aandacht voor overgang naar andere vormen 
• [VOS]Gepaste & alerte reactie op VOS 
• [C]Aanbod crisisjeugdhulp voor HV 
• [I] Integrale aanpak 
• [P] Maximale participatie van minderjarige en gezin 

Moeilijke leefsituaties is opdracht voor alle jeugdhulpaanbieders, overheid kan ook ingrijpen indien 
maatschappelijk nodig). 

POS à VOS àjeugdbescherming evolueerde doorheen de jaren van situatie zonder bescherming 
naar jeugdbijstand waarin: 

•  pedagogische maatregelen belangrijker zijn dan opsluiting 
• Maatregelen en projecten hebben steeds meer vormen 
• alle jongere en omgeving wordt betrokken en (indien nodig) aangepakt 

1.1.1.3 Uitleg van de organisatie van de jeugdhulp in Vlaanderen:  
Jeugdzorg wordt in verschillende niveaus georganiseerd, met verschil tussen niet-rechtstreekse en 
rechtstreekse hulp: 

 

- Jeugdhulp wordt regionaal opgevolgd door IROJ (=intersectoraal regionaal overleg 
jeugdhulp) 
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o Kernopdracht= beleidsuitvoering, coördinatie aanbod op regionaal niveau, bottum-
up-visieontwikkeling over kernopdrachten integrale jeugdhulp  

o Omvat: cliëntvertegenwoordigers + vertegenwoordigers uit: 
§ De 6 sectoren van integrale jeugdhulp 
§ Intersectorale toegangspoort 
§ Dienst voor pleegzorg 
§ Kinderpsychiatrie 
§ Jeugdmagistratuur 
§ Vlaamse gemeenschap 

1.1.1.3.1 Rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp 
- Hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is: cliënt kan naar diensten stappen voor: 

Informatie, hulp, ondersteuning 
o Algemene diensten: huisarts, lkr, politie, ziekenhuis, OCMW, sociaal huis, 

kinderopvang, preventieteams van Kind & Gezin 
§ Waaronder de brede instap: inloopteams van Kind & Gezin, CLB, CAW, JAC 

• 3 kernopdrachten:  
o Vraagverheldering 
o Informatieverstrekking 
o Kortdurende hulp 

• één gezin, één plan wil hen laten samenwerken à sneller antwoord 
op hulpvragen 

• Via doorverwijzing van brede instap of via HV: gespecialiseerde 
diensten in bepaalde probleemgebieden: CGG, CKG, rechtstreeks 
toegankelijke thuisbegeleiding, COS1, DOP2 van het VAPH 

- Voorkeur voor rechtstreeks toegankelijke hulp à principe van de minst ingrijpende hulp! 

1.1.1.3.2 Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
- Toegang via toegangspoort 
- Groot aanbod van gespecialiseerde jeugdhulp voor problematieken die niet adequaat 

kunnen worden opgelost of aangepakt door diensten en organisaties van rechtstreeks 
toegankelijke hulp 

o Gespecialiseerde voorzieningen van bijzondere jeugdbijstand 
o Gespecialiseerde voorzieningen voor kinderen en jongeren met een handicap 

Modulering in private organisaties voor bijzondere jeugdzorg 

Organisaties voor bijzondere jeugdzorg bieden modules aan. 

- In 1994 werden 7 hulpverleningsvormen verankerd in 7 erkenningscategorieën van 
voorzieningen 

o Begeleidindstehuizen, gezinstehuizen, onthaal- oriëntatie- en observatiecentra 
(OOOC’s), dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, centra voor integrale gezinszorg 
(CIG), diensten voor begeleid zelfstandig wonen, diensten pleegzorg 

- In 2009: 2 categorieën werden toegevoegd: diensten voor herstelgerichte en constructieve 
afhandeling en diensten voor crisishulp aan huis 

- 2013: modulair kader: opdeling in erkenningscategorieën verdween grotendeels 

 
1 Centrum voor ontwikkelingsstoornissen 
2 Diensten ondersteuningsplan 
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o Overgegaan naar à organisaties voor bijzondere jeugdzorg 
o Diensten voor pleegzorg  gewijzigd door à decreet inzake pleegzorg (2014) 

Hulpverleningsmodules= afgebakende pakketten van diensten en hulpverlening om zorg op maat aan 
te bieden. Een voorziening kan een pakket aan hulp inzetten en aanbieden aan cliënt (combineren 
kan ook). 

1.2 INLEIDING LES 
1.2.1 3 Interventiegronden in de jeugdhulp 

- Op vraag van ouders en/of kinderen 
- VOS (Verontrustende Opvoedingssituaties): situaties die we verontrustend vinden 
- MOF (als Misdrijf Omschreven Feit – jeugddelicten): situaties die we normovertredend 

achten 
 

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

o Interventies zijn vrijwillig (buitengerechtelijk) of gedwongen (gerechtelijk) 
o Interventies zijn ambulant, semi-ambulant of residentieel 

1.2.2 Is er voortuitgang in de jeugdhulp? 
- >< resultaten: 

o Gebrek aan transparantie, participatie, continuïteit 
o Ongelijke interventies tav arme gezinnen 

1.2.3 Probleem van capaciteit? 
Discussie over antwoord op besef te kortschieten: gaat vaak over beperkte capaciteit in verhouding 
tot complexiteit, in diverse vormen 

- Te complexe problemen (onbegeleidbare gezinnen) 
- Onvoldoende middelen (wachtlijsten) 
- Onvoldoende samenwerking (nood aan netwerken) 
- Onvoldoende methodieken (meer evidence based werken) 
- Te laat tussenkomen (detectie & preventie) 

1.2.4 Probleem van logica’s? 
Er is meer aan de hand dan een probleem van capaciteit! à de problemen in de jeugdhulp hebben 
(ook) te maken met logica’s van waaruit jeugdhulp werkt… 

- 2 benaderingen in de jeugdhulp: 
o Focus op capaciteit: jeugdhulp als oplossing 
o Focus op logica: jeugdhulp als constructie 

- Verschillende benaderingen van de rol van sociaal werker 
o Capaciteitsprobleem: als oplosser (essentialistische visie) 
o Logicaprobleem als drager van constructies (constructivistische visie) 

 

1.2.4.1 Professional als oplosser 
Het idee dat we via de juiste diagnose het probleem juist kunnen definiëren om dan via de juiste 
methode het juiste antwoord te kunnen geven dat moet leiden tot het juiste resultaat…  
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Oplossingslogica zit ingebed in vooruitgangsdenken: 

- We ontwikkelen een steeds betere diagnostiek, betere methodieken (cf. EB methodieken) 
- Waarbij we ook steeds meer kinderen en ouders zelf betrekken en empoweren 

(vraaggestuurd, krachtgericht werken, etc.) 

Een oplossing is een essentialistisch concept: 

- We kunnen de werkelijkheid kennen en zo kunnen we tot een wenselijke situatie komen 

Oplossingslogica leidt tot een beheersingsgerichte en non-communicatieve pedagogie 

- Historisch en actueel: vaststelling dat dergelijke benadering zeer contraproductief kan zijn 
- Non-communicatieve pedagogie, want professional wordt uitvoerder van methodieken die 

moeten slagen à weinig ruimte voor omgaan met ambiguïteit en complexiteit… 
o >< ervaringen van jongeren en gezinnen van gebrek aan ruimte, tijd, kansen, 

transparantie… 
§ Vb Alicia… 

Vaststelling dat jeugdhulp ‘niet werkt’, leidt historisch vaak tot meer van hetzelfde… à  we moeten 
vroeger/beter/strenger/meer tussenkomen… 

- Belangrijk om van die logica van ‘meer van hetzelfde’ te stappen & kijken naar anders 
tussenkomen door logica’s van tussenkomsten te bevragen 

 

1.2.4.2 Professional als drager van interventies 
Een communicatieve pedagogiek veronderstelt een constructivistische benadering 

- Interventie als constructivistische logica:  
o Geen relativisme 
o Wel voortdurende reflectie over opvattingen die we hanteren bij tussenkomen in 

situaties die we als problematisch benoemen (een MOF of VOS) 
§ Bijvoorbeeld: dat is een slechte moeder… is het zo? Waarom? 

De wijze waarop we problemen benoemen, de opvattingen over wat goede en wenselijke 
tussenkomst is, de opvatting over wat delinquentie en goede opvoeding is… à niet neutraal!!! 

- Dit zijn constructie die tijdsgebonden, perspectiefgebonden en contextgebonden zijn. 
o Tijdsgebonden: vroeger was spijbelen een MOF, niet niet meer 
o Contextgebonden: drugsgebruik in rijkgezin >< in arm gezin: mogelijk op andere 

wijze geproblematiseerd 
o Perspectiefgebonden: sociaal werker kijk naar andere aspecten in situatie dan 

psycholoog, criminoloog… 
- Omgang: 

o Constructivisme betekent noodzaak van kritisch blijven kijken naar eigen 
uitgangspunten (constructies) en de context waarin hulp wordt verleend, ook in 
extreme gevallen (vb incest, pedofilie) 

1.2.5 Evidenties reconstrueren 
Kritische benadering van jeugdrecht en jeugdhulp= evidenties van logica’s die in het tussenkomen 
aanwezig zijn ook in de praktijk deconstrueren/in vraag stellen 
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Het belang van: 

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

- Historisch perspectief: continuïteit en discontinuïteit ipv (enkel) vooruitgang 

1.2.6 Centrale vraagstelling in de cursus 
- Vanuit welke maatschappelijke en professionele logica’s wordt historisch en actueel 

ingegrepen op situatie van ouders en kinderen, wat betekent dit voor hen? 
- 2 spanningen in deze logica’s 

o MOF en VOS als opvoedings/gedragsprobleem versus maatschappelijk probleem 
§ Het gezin als koningin en gevangene van de jeugdhulp en jeugdbescherming 

(Donzelot) 
§ De hardnekkigheid van de opvang van het gezin als veilige haven (Lasch) 

• >< oog van maatschappelijke problemen in relatie tot opgroeien en 
opvoeden 

o Vb. armoededebat 
o Interventierecht versus recht op hulp 

§ Spanning tussen recht op hulp of interventierecht als referentiekader: 
• Opvoeding als wederzijds leerproces en tegensprekelijke activiteit 

(recht op hulp) of extern geproblematiseerd (interventierecht)? 
• Vb manier waarop diagnostiek wordt ingezet (handelingsgerichte 

diagnostiek) 
- Spanningsvelden met historisch en actueel ontsnappingspogingen en terugslagbewegingen 

(continuïteit en discontinuïteit) dat voortdurend terugkomt: 
o Spanningsvelden kunnen we niet oplossen, negeren, vermijden à wel aan werken 
o Vb ontsnappen: kritische praktijken, nieuwe praktijken 
o Vb terugslag: meer nadruk op risico’s & dwang 

2 Geschiedenis – van jeugdbescherming naar recht op hulp 
- Examen: logica’s in jeugdhulp inzien: ze veranderen of blijven gelijk 

2.1 Belang van historische kadering 
- Idee van jeugdhulp is er een van vooruitgang: evolutie: interventierecht à recht op hulp 
- Recht op hulp zou moeten verwijzen naar benadering waarin focus ligt op  

o Communicatieve pedagogiek 
o Op de kadering van opvoedingsvraagstuk in ruimer sociaal kader: niet enkel focus op 

gedragsverandering maar ook kritische kijk op maatschappelijke context 
- Formeel is er vooruitgang als je kijkt naar de regelgeving, maar oude logica’s blijven 

doorwerken of terugkomen (cf wet van 1912) à niet evident! 
- Nood aan historische besef als achteruitkijkspiegel om genuanceerd vooruitgangsperspectief 

tegen te gaan! 
o Blijvend kritisch kijken naar de praktijk en ontwikkelingen in de jeugdhulp 
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- formeel gezien gebeurden 
grote wijzingen 
- Onderscheid POS en MOF 

 

 

 

 

 

 

 

- Is er vooruitgang naar recht 
op hulp? 
- Schematisch wel: 
o Wet 1912 vanuit 
moraliserend en dwang 
o 1965 participatie van ouders 
- Maar dit is niet zo eenduidig! 

 

 

 

2.2 Wet op de kinderbescherming 1912 
- 19de eeuw: groeiende ongerustheid over deel van de jeugd à als bedreigend voor de sociale 

orde 
- Industrialisering en mechanisering stimuleren vooruitgangsgeloof, maar lage levenspeil 

arbeidersbevolking breng vooruitgang in gevaar 
- Bezorgdheid om proletarische3 jeugd en link wordt gelegd tussen armoede en 

jeugddelinquentie 
o Bv: ze doen bepaalde feiten door gebrek aan juiste waarden en normen 

- Mensen in armoede gekenschetst als gedegenereerd (cf actueel debat over de onderklasse) 
- Transformatie van arbeidersklasse à gevaarlijke klasse 

o Bv: men had het gevoel dat delinquentie aangeboren was à arbeidersklasse had 
vaak crimineel gedrag 

- Centraal: Leer van het sociaal verweer: vervangt klassieke notie van aansprakelijkheid door 
anti-socialiteit à niet kenmerk van misdrijf, maar gevaarlijkheid van de dader werd centraal 

o Behandeling ipv straf en loslaten legaliteit en proportinaliteit 
o Sociaal verweer= we moeten ons beschermen tegen dit soort anti-sociaal gedrag 

door niet te reageren op feit, maar op achterliggende oorzaken interveniëren en 
door feiten te voorkomen (preventie).  

 
3 Proletariaat= is de sociale klasse die bestaat uit mensen die loonarbeid verrichten, de armste klasse van de 
samenleving 
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o Preventie wordt zo de centrale notie 
o Groeiende aandacht voor ‘verwaarloosde’ kids en idee dat criminaliteitspreventie 

moet beginnen bij het verwaarloosde kind 
- Voor de wet van 1912 was tussenkomen in gezin zeer uitzonderlijk 

o Discussie toen: mag de overheid tussenkomen in private opvoeding? 
§ Willen rechten van kinderen en gezin als eerste opvoedingsmilieu vrijwaren 
§ Gezin als koningin (ideaal gezin nastreven) en gevangene (gezin is ook 

vatbaar voor interventies): we vinden het zo belangrijk dat we goede 
opvoeding willen realiseren met interventies 

• Zo ontstond jeugdhulp doordat overheid zich wel wou bemoeien: 
kiem van sociaal werk en vzw’s!! (Examen) 

• Spanning: kinderen willen beschermen maar zonder gezin te 
beschadigen 

- Constructie gezin als eerste opvoedingsmilieu 
o Gezin als probleem en aangrijpingspunt: doorheen volledige ontwikkeling blijft dit 

paradox 
o Gezin als veilig haven in harteloze wereld (Lasch), maar haven kan nooit worden 

gerealiseerd, dus experten zijn nodig om dit te begeleiden 
§ Er waren veel maatschappelijke problemen, maar het gezin kan dat niet dus 

we zetten allerlei professionals in om gezin daarbij te ondersteunen. Met de 
vaststelling dat we daarin falen (kindermishandeling, criminaliteit wordt niet 
opgelost). à constructiefout in onze logica: veel problemen hebben oorzaak 
buiten het gezin. 

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

§ Ontstaan in ontwikkeling jeugdhulp: door industrialisatie veel problemen 
(hygiëne, alcoholisme) à rijke burgerij wist dat slechte huisvesting oorzaak 
was, maar wilden fundamenteel samenleving niet in vraagstellen à 
constructie als veilige haven om dit niet te moeten begrijpen 

- Stelsel van gesubsidieerde vrijheid: private actoren (privé-organisaties) die in opdracht van 
overheid taken uitvoeren 

o Er was nog geen verzorgingsstaat, maar overheid wou ingrijpen 
o In kader van 1912: patronagecomités 
o Eerst vooral rijke vrouwen à taak die buitenshuis kon vervuld worden en 

aanvaardbaar voor vrouwen  
- Maar praktijk geeft aan niet voldoende instrumenten te hebben om in gezinnen int e breken 

en vraagt wetgevend kader die grond voor interventie realiseert 
o Willen beschermen tegen mensen die ze lastig vinden (niet om mensen te willen 

helpen): bij de opvoeding werd gericht op gedrag van de ouders en kinderen om 
delinquentie te voorkomen. 

o Patronagecomités hadden nood aan kader bij ondersteuning doordat ze geen oog 
hadden voor de noden van het gezin (geen fundamenteel antwoord op de 
leefsituatie van het gezin à interventies werkten niet à ontstaan dwang) 

- Leidt na veel discussie tot installatie van zogenaamde kinderwetten 
o Wet van de kinderbescherming 1912 
o Wet op verbod kinderarbeid (1889) 
o Wet op leerplicht (1914) 

- Parallelle evolutie in verschillende Westerse landen 
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- Dwingende, controlerende interventies 
o Niet verwonderlijk in die tijd: idee van ‘recht op hulp’ bestond nog niet à kwam 

later tot stand met ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
- Kinderbeschermingswet van 1912 had 3 interventiegronden (doelen): 

o Pre-delinquentie: eigen gedragingen minderjarige die ‘kunnen leiden tot ‘ 
delinquentie  

§ Vb ontucht, spel, handelingen die kunnen leiden tot bedelarij, landloperij, 
criminialiteit) 

o Delinquentie: jongeren (-16jaar) worden onttrokken aan strafrecht 
o Bescherming van kinderen tegen onwaardige ouders 

- Geen straffen, maar maatregelen (opheffen rechtswaarborgen4) 
o Maatregelen leiden tot interventies: niet gekoppeld aan legaliteit en 

proportionaliteit 
§ Kind genezen van slechte moraliteit 
§ Maatregelen in principe van onbepaalde duur teneinde gepaste 

heropvoeding mogelijk te maken (ook tav predeliquentie) 
§ Vb geesteszieke delinquent à jarenlang in gevangenis 
§ Later discussie over willekeur/het ontbreken van rechtswaarborgen 

- Kinderrechter  
o Wordt opgevolgd door afgevaardigden ter kinderbescherming (vrijwilligers, later 

professionelen: de consulten) 
o Alles of niets karakter van interventies (gelaagdheid zoals nu bestond nog niet) à 

zeer veel plaatsingen en ontzetting van ouderlijke macht 
§ Ontstaan eerste school voor sociaal werk (ministerie van justitie wou 

gezinnen opvolgen) 
- Eigen dynamiek kinderrechtbank 

o Verschuiving roldispositie kinderrechten: van juridische naar rechter van sociale 
opvoeding 

§ Interpretatie delicten als ‘symbool’ onaangepastheid (sociaal verweer) 
§ Verschuiving van (pre)delinquentie naar ‘onaangepastheid’ & ‘kind in gevaar’ 
§ Ruime interventiegrond! 

- Interventionisme is onomkeerbaar=aansturing interventionisme vanuit basisprincipes wet op 
de kinderbescherming 

o Individualisering maatschappelijke problemen tot opvoedingsproblemen 
o Samenbrengen kinderbescherming en aanpak jeugddelinquenten in 1 wettelijk kader 
o Preventie als sleutelbegrip tot legitimering interventie 

- Dit systeem leidde tot veel interventies (iets wel snel gezien als delinquent) 
o Elk gedrag dat problematisch leek à interventie à exponentiële toename van 

plaatsing van kinderen 
o Ook impact van WO2 op situatie van kinderen bv wezen 
o Plaatsing wordt geproblematiseerd vanuit hechtingsdenken (Bowlby) 
o Vraag herziening van de wet van 1912 

2.3 Wet op de jeugdbescherming 8 april 1965 
- Na WO2: problematische situatie (overlevingscriminaliteit, wezen) 

 
4 Rechtswaarborgen= De jongere heeft recht op bijstand van een advocaat, telkens hij voor de 
jeugdrechter komt, nog voor de jeugdrechter een beslissing neemt. De jongere heeft het recht 
gehoord te worden, voor de jeugdrechter een beslissing neemt. 
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o Stijging aantal ontzettingen, plaatsingen, jeugddelinquentie 
o Zoektocht naar andere antwoorden: meer diversiteit in interventies (verwettelijking 

officieuze praktijken) 
o Nota: reden van de  overgang & nieuwe wetten  
o Meer nadruk op samenwerking met ouders 

§ Invloed professionalisering sociaal werk: case work 
• Ontstaan: handelingsplannen, samen stappenplan opstellen met 

ouders 
§ Aandacht voor’ vrijwilligheid’ (dwang vermijden), wat beter zou werken 

(instrumentele opvatting participatie: mensen overtuigen om samen te 
werken) 

o Kernnotie= kind in gevaar  

2.3.1 2 luiken: 
- Sociale jeugdbescherming 

o Vrijwillig (zonder dwang van de rechter)  
o Sociale bescherming enkel op vraag of aanvaard door de ouders 
o Toenemen van interventies: Er waren 3 soorten acties (niet vanbuiten kennen)  

§ Individueel preventieve actie (hulpverlening) 
• Optreden jeugdbeschermingscomité 
• Op basis van gevaarsituatie 
• Hulp gevraagd of aanvaard door ouders 
• Uitwerking maatregel in en door het gezin 
• Vermijding plaatsing buiten gezin 

§ 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! 

§ Medewerking met bevoegde rechterlijke overheden (stok achter de deur) 
- Gerechtelijke jeugdbescherming 

o = Alle maatregelen die door gemeenschap genomen kunnen worden ter 
bescherming van minderjarigen wiens gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar 
loopt 

§ Wat betekent kind in gevaar??? 
§ Kind in gevaar:  

• Door eigen bezigheden vd minderjarige  
o Maatregelen mogelijk ten aanzien van minderjarige die in 

gevaar verkeert 
• Door ouderlijk gedrag  

o Maatregelen mogelijk ten aanzien van ouders die te kort 
komen in uitoefening 

• Andere aanleidingen maatregelen: ouderlijke klacht, bedelarij, 
landloperij, MOF, schoolverzuim, zedelijke bescherming van de jeugd 

• Wisselfunctie ‘kind in gevaar’: een passe-partout5 functie 
o Interne wisselfunctie 

 
5 Een loper (sleutel die op alle sloten past) 
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§ Aanwending kind in gevaar voor ook andere 
aanleidingen. Bv MOF wordt ‘omgezet’ in ‘kind in 
gevaar’ 

o Externe wisselfunctie 
§ Medewerking vd ouders als criterium onderscheid 

sociale en gerechtelijke jeugdbescherming 
§ Toepassing via gerechtelijke weg omwille van 

pragmatische6 voordelen 
§ Vb. Actueel: wisselfunctie VOS en VOS-MOF 

Examen: wisselfunctie van dit soort notities: notie kind in gevaar: we werken met constructies (bv 
belang vh kind, kind in gevaar: wat is het?). In hulpverlening w er mee gegoocheld en zomaar inzet. 
Er is een onderscheid tss een interne en externe wisselfunctie. 
- intern binnen het gerechtelijk systeem:  jongere w aangemeld voor jeugddelinquentie: men geeft 

opvoeding de oorzaak: van mof naar kind in gevaar. (Omgekeerd werkt dit natuurlijk nt) 
- extern: ze gaan van een gerechtelijke situatie naar een buiten gerechtelijke situatie 
- !! of het gerechtelijk of buitengerechtelijk is: heeft nt te maken met de zwaarte vh feit 
 

- Sociale en gerechtelijke jeugdbescherming: complementair 
o Niet medewerking van de ouders àdoorverwijzing naar gerechtelijke 

jeugdbescherming mogelijk 
o Vereiste medewerking aan gerechtelijke overheden 
o Stok achter de deur: vrijwilligheid in zoverre externe diagnose van probleem wordt 

vervolgd >< recht op hulp 
- Focus op gezin van de minderjarige (cf hechtingsdiscussie) 
- Introductie van de ‘opvoedingsbijstand’ (voorloper van thuisbegeleiding) als nieuwe 

maatregel: persoonlijke begeleiding van het gezin om ontzetting uit de ouderlijke macht te 
vermijden (advies geven om kinderen thuis te laten blijven) 

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

 

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

- Meer diversiteit maatregelen: 
o Officieuze maatregelen (vb advies) 
o Gewone maatregelen (berisping, onder toezichtstelling, plaatsing, 

opvoedingsbijstand) 
o Buitengewone maatregelen (tbs, in bewaring geving, uit handen geving, plaatsing in 

huis van arrest 
o  + Onderscheid voorlopige maatregelen en maatregelen ten gronde7 

- Preventie blijft dus uitgangspunt, en wordt uitgebreid: van preventie van delinquentie naar 
preventie van gedwongen hulp (nog een logica van preventie: buiten gerechtelijke hulp) 

- Ook algemene preventie: leidt soms tot meer structurele kijk 
- Probleem wordt dominant blijvend als ‘gezinsprobleem’ gezien (cf supra) 

 
6 Iets is pragmatisch wanneer het zich richt op het nut en de bruikbaarheid 
7 Wordt de jongere gedagvaard, zal de jeugdrechtbank zich ten gronde kunnen uitspreken (bepalen of de jongere zich schuldig heeft 
gemaakt aan de ten laste gelegde feiten) en kan hij de gepaste sanctie opleggen (bijvoorbeeld een vervolg van de ambulante reactie maar 
dan als sanctie). 
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- Aandacht voor vrijwilligheid, maar me stok achter de deur: interventierecht 
- Zeer ruime interventiegrond (kind in gevaar), leidt tot zeer veel interventies en toename 

plaatsingen 

2.3.2 Discussie wet op de jeugdbescherming 1965 
- Kritiek: minister Vermeylen): wet wordt niet goed toegepast 

o Meer inhoudelijke kritieken 
§ Verwarring hulp en controle en selectiviteit (Walgrave) 
§ Pedagogisch concept: pleidooi voor kinderrechten (Verhellen) 

- Kritiek op verbinding hulp en recht (Walgrave) 
§ Discussie dubbelkarakter jeugdzorg: interne contractie jeugdbescherming, 

namelijk samenbrengen hulpverleningsrationaliteit en juridische rationaliteit 
die onderling tegenstrijdig zouden zijn 

• Het werkt niet om vrijwillig naar dwang te gaan 
- Kritiek op nefaste gevolgen complementariteit sociale en gerechtelijke jeugdbescherming 

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

- Kritiek op grote selectiviteit tav kwetsbare gezinnen 
- Discussie over rechtspositie minderjarige en pedagogisch concept (Eugeen Verhellen8) 

à Veel zaken waar Verhellen voor stond zijn nu terug te vinden op ons huidig 
jeugdbeschermingsstelsel 

o Vraag naar ander pedagogisch concept 
§ Kritiek op ‘nog niet status’ minderjarige 
§ Bescherming=bevoogding + vooraf bepaalde finaliteit opvoedingsproces 
§ Jeugdwelzijn=’nog niet’ welzijn 
§ Aandacht voor handelingsbekwaamheid minderjarige/betekenisverlening 

minderjarige /rechten minderjarige 
o Kritiek vanuit kinderrechten op jeugdbeschermingswet 1965 

§ Vraag strafwaardigheid / vraag rechtswaarborgen (cf onbepaalde duur 
maatregelen) 

o Streven naar: 
§ Subjectieve rechten op hulpverlening 
§ Jeugdsanctierecht met ingang van rechtswaarborgen 

o Kinderrechtengedachtegoed later veel impact mede door ratificatie IVRK 1989, zowel 
op beleid MOF als POS/VOS  

2.4 Staatshervorming 1980 
Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol: 

- Ontwikkeling van de verzorgingsstaat, met ook aandacht voor mensenrechten en pleidooi 
voor emancipatie i.p.v. controle 

- Verdere professionalisering/differentiëren van de zorg 
- Staatshervorming 1980 biedt mogelijkheid hervormingen door te voeren: er was een 

bevoegdheidsverdeling   
o Jeugdbescherming: gemeenschapsbevoegdheid  

- Decreet jeugddelinquentierecht (Vlaamse) en rechters zijn federaal 
- Er kwam een dubbel beleid: verschillen op federaal en Vlaams niveau! 

 
8 Man van de kinderrechten in Vlaanderen en internationaal, vertrok vanuit kritiek op wat minderjarigen nog niet zijn 
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2.5 Decreten bijzondere jeugdbijstand 1985/1990 
- Kind in gevaar à problematische opvoedingssituatie (POS) 
- Begrip uit ortho: 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. 

- Buitengerechtelijke hulp wordt versterkt, met intrede bemiddelingscommissies 
o Als buffer tussen buitengerechtelijk en gerechtelijke luik 
o Commissie: beslist of zaken worden doorverwezen naar parket 
o Element van hulpverleningsrechtbank 
o Discussie: buffer vs sluis 
o Hulp wordt afgedwongen want systeem werkte niet zoals men het wou 
o Studiereflectie: sta hier stil bij logica van het systeem en wat er mee gebeurt! 

- Jongeren vanaf 14 jaar: ook zeggenschap  
o Nu: vanaf 12 jaar 

- Ook rechtbank kan optreden tav POS, in hoogdringendheid of indien vrijwilligheid niet werkt 
- Differentiatie van maatregelen: 1990 ontstaan thuisbegeleidingsdiensten, 1980: ontstaan 

dagcentra… 
- Slogan: we zijn er voor iedereen à in ontwikkeling naar decreten: er is verschuiving in 

logica’s: meer participatie en vrijwilligheid radicaliseren, meer recht op hulp 
o Toch liep het nog niet goed…  

2.6 Naar een integrale jeugdhulp 
We zijn er voor iedereen, maar: 

- Toenemend interventionisme 
- Problemen worden complexer en druk in praktijk verhoogt 

o Meer scheidingen, migratie, diverse gezinsvormen… 
- We komen te laat tussen en te fragmentair 

o Er was veel hulpverlening, maar ze werkten naast elkaar 
- Nood aan integrale, vraaggestuurde, particpatieve jeugdhulp! 
- Debat begin in 1998 en leidt tot decreet integrale jeugdhulp in 2013 (zie les integraliteit) 

2.6.1 Decreet integrale jeugdhulp 2013 
Van jeugdbijstand naar jeugdhulp, met oog voor contextgericht werken 

Recht op hulp omschreven in decreet 2013, maar: 

- Binnen beschikbaar aanbod, 
- Gekoppeld aan vermaatschappelijking, 
- Gericht op vermijden van verdere hulpverlening (uitbreiding preventie) 

o Vreemde logica, echter, zelfredzaamheid nastreven in goed, maar we mogen het niet 
verwachten. Dat kan culpabiliserend werken. We moeten aansluiten bij wat mensen 
zelf kunnen en willen. Het kan dat iemand levenslang hulp nodig heeft! 

- Sterke focus op verontrusting 



Hanne Dewachtere Jeugdrecht en jeugdhulp, 2021-2021  Prof. Rudi Roose 

15 
 

o Een residuele benadering9 recht op hulp 

2.7 Decreet jeugddelinquentierecht 2019 
De scheiding afhandeling VOS en MOF (zie verder) biedt kansen (vb invulling verantwoordelijkheid), 
maar ook risico’s (vb. essentialistisch idee van ‘daders’ en focus op evidence based ‘behandelingen’) 

2.8 Besluit 
- Naar een recht op hulp? 

o 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 (ipv gezin), maar dezelfde logica? 
§ Uitbreiding interventionisme: ok want krachtgericht? 
§ Residueel model recht op hulp 
§ Risicodenken komt sterker naar voor 
§ Individuele kijk >< maatschappelijk perspecteief? 

- Historisch zijn er logica’s en ontwikkelingen die positief zijn, maar een aantal logica’s blijven 
terugkeren en zijn niet positief. Vb. bij gezinnen: wat doen we daar beleidsmatig mee in de 
jeugdhulp? 

3 Diagnostiek en dialoog: kennisbasis van de jeugdhulp 
3.1 Belang van diagnostiek 

- 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 (soort vergelijken van methoden in 
Vlaanderen met andere provincies en andere landen). 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.” 

3.2 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).” 

3.3 Maatschappelijke tendensen/ontwikkelingen 
- Examenvraag: geef de verschillende tendensen 

o Managerialisme 
o Risicobeheersing 
o Evidence based benadering 
o Premisse 

 
9 In een residuele benadering wordt de kwaliteit hiervan overwegend bepaald vanuit het denken als 
voorziening en getoetst aan vooraf bepaalde standaarden die vanuit de dienstverlening en het 
wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld worden. 
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3.3.1 Managerialisme 
- 1973: oliecrisis met begrotingstekort, krimpende economie à groeiende werkloosheid 
- Politici zoeken (en vinden) antwoord in ideologie van het neoliberalisme 

o Binnen deze ideologie ligt de nadruk op competitiviteit, het belang van 
vrijemarktprincipes, het in- dividu en een zo minimaal mogelijke overheid. Om deze 
ideologische basis om te zetten in de praktijk wordt beroep gedaan op de filosofie 
van het New Public Management (NPM). Deze wordt gekenmerkt door wat we 
omschrijven als managerialistische principes. Dit is voor alle duidelijkheid niet 
hetzelfde als management. Goed management is nodig. Managerialisme betekent 
echter het geloof dat alle problemen kunnen worden aangepakt door het 
reorganiseren van de zorg. Het betekent dat principes die gebruikt worden in het 
bedrijfsleven ook ingezet worden om sociale problemen op te lossen. Zodoende 
vinden deze principes ook hun weg naar praktijken zoals het sociaal werk. 

o  Nadruk op efficiëntie boven effectiviteit 
o Nadruk op performantie, benchmarking 
o Vergt standaardisering, uniformisering en controlemechanismen 

- Neoliberale ideologie heeft impact gehad op huidige samenleving. 

3.3.2 Risicobeheersing 
- Gevallen waarbij hulpverlening in grote getallen aanwezig was, maar waarbij signalen niet 

opgepikt werden (dood van kinderen kon niet vermeden worden): 
o 2000: VK: tragisch overlijden Victoria Climbié 
o 2006: NL: tragisch overlijden Gessica Gomes (Maasmeisje) 
o 2015: US: tragisch overlijden Adrian Jones 

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

o Inzet op vroegdetectie van alarmsignalen: dit vergt standaardisering, uniformisering, 
controlemechanismen  

§ Vb. elektronische informatiesystemen waarbij HV aangeeft bij zorgen bij 
gezin (rode vlag activeert systeem, bracht HV samen rond gezin) 

3.3.3 Evidence based benadering 
- Benadering die voorgestructureerdheid en rationaliteit in de praktijk tracht te brengen  
- Stelt dat handelingen van professional 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, maar bewust zijn van 
aantal nadelen van dit paradigma: 

o Wat met situatie die onoplosbaar is en waar geen EBB voor bestaat? Exit 
engagement? 

§ Met andere woorden, hetgeen in het vizier komt van de sociaal werkers 
wordt bepaald door hetgeen ze denken te kunnen oplossen met de voor 
handen zijnde methodiek. Zo wordt het probleem eigenlijk bepaald door de 
methodiek in plaats van omgekeerd. Alles wat sociaal werk denkt niet te 
kunnen oplossen, verdwijnt uit het vizier waardoor het geen sociaal werk 
probleem meer wordt. Dit leidt in sommige gevallen zelfs tot een 
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individualisering van problemen. Individuele problemen lijken nu eenmaal 
‘makkelijker’ om op te lossen dan maatschappelijke problemen.  

o Sociaal werker als technicus à beperkte discretionaire ruimte doordat sociaal 
werker binnen programma handelt: doing the things right, before doing the right 
things (voeren bij de dingen uit zoals we ze zouden moeten uitvoeren, is dat wel mijn 
taal, doe ik het goed zo?) 

- Vb.  Positive Parenting Programma  
o Het Triple P (Positive Parenting Programma) werd ontwikkeld door Professor Mat 

Sanders aan de Universiteit van Queensland in Australië. Het vertrekt van 5 
principes om positief opvoeden te stimuleren waaruit 17 concrete 
opvoedingsvaardigheden ontwikkeld werden die ouders, maar ook hulpverleners 
helpen om een positieve relatie met het kind op te bouwen, om ongepast gedrag 
te stoppen en gepast gedrag te stimuleren. Het Triple P wordt tegen betaling 
aangeboden als een wetenschappelijke onderbouwde opvoedingsmethode die 
wereldwijd toegepast kan worden. Het evidence-based karakter van deze 
opvoedingsmethode zit hem in de effectstudies die gebeurden en die volgens deze 
studies aantonen dat positief opvoeden onder meer bijdraagt tot een veilige band 
tussen de opvoeder en het kind, een positief zelfbeeld en minder 
gedragsmoeilijkheden. Ze stellen dat het werkt, dus VL. kocht het programma en 
opleidingen. 

o probleem: deurwaarder staat bij gezin aan de deur, probeer maar positief op te 
voeden…  

3.3.4 Premisse 
= een vooronderstelling dat iets waar is 

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

voorspellende dimensie van de methodiek om het risico te beheersen 
- Diagnostiek staat centraal in de Integrale Jeugdhulp: 

o Er is nadruk op diagnostiek in het A-DOC als toegang tot nRTJ 
o Er is nadruk op Signs of Safety als methodiek om veiligheidsrisico’s te identificeren 
o Was reeds aanwezig in 1912, maar kent sterke actuele opmars 

- Diagnostiek wordt geflankeerd door meten is weten principe 
o Wat meten we en wat weten we daarmee? 

3.4 Meten is weten  
3.4.1 Inleidend 
3.4.1.1 Historisch en actueel belang 

- Ontdekking van jeugdcriminaliteit (cfr socioloog Quetelet: grondlegger van statistiek) 
- Actueel belang van statistiek 

o Risicobeheersing en efficiëntie 
o Zicht krijgen op evoluties in jeugdhulp 
o Overzicht van aantal jongeren in jeugdhulp (vraag en aanbod) 

- Vraag naar registratie, cijfers, statistieken blijft actueel! 

3.4.1.2 Vraag naar cijfers 
- Beleidsplan 2019 – 2024 van Minister Beke 
- 2 operationele doelstellingen waarbij EBB van belang is 
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o We definiëren, meten en monitoren de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en 
informeren gebruikers hierover op een toegankelijke en begrijpelijke manier. 

o 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” 

3.4.2 Dataverzameling 
- Diversiteit aan manieren: 

o Surveys (diversiteit aan thema’s in beeld brengen, vb jongeren onderzoek platform) 
o Zelfrapportage (vooral bij onderzoek naar delinquentie, met nadelen en 

beperkingen: eerlijkheid?) 
o Voorgestructureerde registratie-instrumenten (internationaal fenomeen in diverse 

sectoren, verschillende systemen 
§ Weinig vrijheidsmarge  
§ Wordt gebruikt om aanmelding te doen voor iemand bij nRTJ 

(informaticasysteem voor intersectorale toegangspoort) 

3.4.3 Moeilijkheden met statistiek 
3.4.3.1 Wat leren cijfers ons? 
Vertrouwenscentrum kindermishandeling kreeg in 2018 579 meldingen, het had op 819 kinderen 
betrekking. 33% was melding op lichamelijke mishandeling (grootste categorie van meldingen) 

Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg had in 2018 (+6.2%) stijging in aantal wachtende kinderenen 
jongeren tov 2017 voor een voorziening of pleegzorg. 

Voor Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) gelijkaardige trend met stijging van 10% wachtenden tov 
2017 

Jaarverslag Jongerenwelzijn 2014: in 2014 werden 3106 jongeren aangemeld bij sociale diensten 
voor gerechtelijke jeugdhulpverlening (merendeel via gemandateerde voorziening die melding 
maakte van VOS). Het meest in Antwerpen, dit toont niet aan dat jongeren daar minder bereid zijn 
om vrijwillige hulpverlening te krijgen bij een VOS!! 

Omgevingsanalyse Jeugdrecht 2015: in 2013: 27.579 jongeren kwamen in aanraking met jeugdparket 
door MOF (7.935 15jarigen & 7.393 16/17jarigen). Dit toont aan dat groep 14 tot 17 jarigen grootste 
deel uitmaakt van totaal aantal geregistreerde jogneren die in 2013 in aanraking kwamen met 
jeugdparket door MOF. 

Conclusie: let goed op met cijfermateriaal en statistiek. Het gaat over menselijke interacties die 
moeilijk te vatten zijn binnen cijfergegevens! 

- Verhellen: “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.”  

3.4.3.2 Filters van Michard 
EXAMENVRAAG Zet de filters van Michard op een continuüm.  Er zit een filter op 
probleemomschrijving, een tweede filter op meldingen…  
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Continuüm: onderscheid tussen basisfenomeen en registratie ervan. Verschil tussen feiten en 
geregistreerde feiten. Vb de filters leggen verschil uit tss basisfenomeen en de registratie vd 
fietsdiefstallen.  

1. Een eerste filter ligt in de probleemomschrijving zelf.  
- Definiëring van het probleem is bepalend voor de omvang van de registratie: 

o Vb: definitie van spijbelen anno 2015. Probleemdefinitie wijzigt, dus 
er is een stijging bij spijbelaars: er zit een filter op de 
probleemomschrijving 

o Vb: De opeenvolgende regelgeving inzake jeugdbescherming en 
bijzondere jeugdbijstand is hiervan een voorbeeld. Waar in 1912 de 
focus lag op enerzijds de delinquentie en predelinquentie en 
anderzijds de bescherming van kinderen tegen ‘onwaardige’ 
ouders, is deze probleemomschrijving in de latere wetgeving en 
decreten verruimd, waardoor er toenemende gronden ontstonden 
voor mogelijke interventie. De interventiegronden zijn nu breder 
dan in 1912 

 

2. Een tweede filter ligt op de meldingen. 
- Verschillende interpretaties van de situatie 

o Zo bijvoorbeeld kan het besef van een verontrustende 
opvoedingssituatie gesignaleerd worden binnen de algemene 
jeugdhulp en daar opgenomen worden (binnen een CAW of een 
CLB), waardoor er geen verwijzing plaatsvindt naar de bijzondere 
jeugdzorg. Eenzelfde situatie kan evenwel ook snel doorverwezen 
worden naar de bijzondere jeugdzorg, bijvoorbeeld bij gebrek aan 
kennis van en/of gebrek aan adequate opvangmogelijkheden binnen 
de algemene jeugdhulp.  

- Verschillende rolopvattingen van de basisvoorziening 
o Ook de inschatting van een situatie kan verschillend zijn, evenals de werking van 

basisvoorzieningen als bijvoorbeeld de school. Deze kan haar rol definiëren als 
afgebakend tot opvoeding en onderwijs, dan wel ook zorgtaken opnemen. Ook het 
optreden van de politie kan sterk verschillend zijn. Deze inschattingsverschillen maken 
dat de instroom in bijvoorbeeld de bijzondere jeugdzorg sterk verschilt van 
arrondissement tot arrondissement (Bouverne-De Bie et al., 2010).  

 
o onderzoek 2010: doorverwijzing in oost-Vl was minder frequent dan doorverwijzing 

in Antw. 
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3. Een derde filter ligt in de interventies zelf. Verwijzers als het parket en 
de gemandateerde voorzieningen kunnen een actieve verwijspolitiek 
voeren of zich terughoudend opstellen. Deze politiek kan verschillend 
zijn naargelang het soort feit (vb met of zonder slachtoffers) 
 

4. Een vierde filter ligt in de registratie. Deze kan volledig of onvolledig 
zijn, doch ook een onjuist beeld geven doordat bijvoorbeeld 
registratiecodes verschillend geïnterpreteerd worden, of data foutief 
ingevoerd worden.  
 
Ook methodologische fouten zijn belangrijk. Zo bijvoorbeeld wordt vaak geïnterpreteerd, 
zonder dat gerefereerd wordt naar mogelijke wijzigingen in bijvoorbeeld de totale populatie. 
Een stijging van de jeugddelinquentie kan aldus vastgesteld worden, doch zich in realiteit niet 
voordoen, doordat de totale populatie jongeren sterk gestegen is (en dus te verwachten is 
dat ook het segment mogelijke delinquentie verhoudingsgewijze kan stijgen).  
Binnen registratiesysteem: sociaalwerkers hebben andere interpretatie van codes. 

3.4.4 Tussenconclusie 
Belang van cijfers: 

- Statistiek belangrijk als indicatie 
o Krachtig instrument voor beleidsvorming en bestuderen van tendensen 
o Geen objectieve weergave, maar lezing van de werkelijkheid door oog van registratie 
o Registratie geeft ook mee vorm vaan bepaalde fenomenen (cfr voorstructurering) 

- Belang van registratiefilters 
o Besef van dark number = ongekende, niet-geregistreerde 
o Deel van het probleem 

- Kritisch kijken naar cijfers en bijhorende verklaringen 
o vb omgevingsanalyse jeugdrecht 2015: we kunnen niets zeggen over 

jeugdcriminaliteit aangezien leeftijd van verdachten niet wordt geregistreerd 

3.5 de logica van de database 
3.5.1 elektronische informatie systemen 
3.5.1.1 Internationale ontwikkeling: 

- Elektronische Informatie Systemen (IS) als begrip 
o Diversiteit aan systemen in diversiteit van landen  

§ dragen bij tot nemen van beslissingen 
• vb. In Vlaanderen: INSISTO (helpt beslissen nRTJ via A-doc) 

§ dragen bij tot beperkingen van risico’s (cfr. preventieve surveillance state) 
• vb. verwijsindex Risicojongeren in NL 
• vb. CAF in Verenigd Koninkrijk 

§ Dragen bij tot vraag naar dataverzameling en monitoring 
• Vb. BINC in Vlaanderen (vb. wanneer stromen ze uit) 

3.5.1.2 Logica’s 
Examenvraag: 3 logica’s aan basis van inzet van elektronische informatie systemen 

1. Pedagogische logica’s 
a. Transparantie creëren (door samen in te vullen met jongere) 
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b. Continuïteit jeugdhulp verhogen (doordat het elektronisch is, niet nodeloos verhaal 
herhalen) 

c. Participatie vergroten 
2. Economische logica’s 

a. nRTJ voor diegenen die het echt nodig hebben 
b. juiste cliënt op de juiste plaats (cfr. effectiviteit en efficiëntie) 

3. beleidsmatige logica’s 
a. verantwoording afleggen aan o.m. samenleving 
b. monitoring doeleinden en benchmarking (wat gebeurt er met financiële middelen 

die besteed worden in jeugdhulp) 

3.5.1.3 beperkingen voor professionals 
- tijdsrovend 
- spanningsveld: doing the things right before doing the right things 
- discretionaire ruimte: zowel inperking als uitbreiding? 
- Van street-level naar screen-level bureaucraten 

o Naar tweet-level bureaucraten? 

3.5.1.4 Beperkingen voor cliënten 
- Decontextualisatie 

o Doorknippen levensverhaal (lego blokken).  
o Weinig ruimte voor extra info 

- Plaats zoeken binnen voorgestructureerde zorg 
o De verschillende niveaus bepalen in welk hokje de jongere valt (licht of matig 

beperkt bvb.) 
o Cfr verhaal jongeren met mentale beperking 

- Privacy-issues 
o Veel gevoelige gegevens worden gedeeld  
o Cfr discussie electronic eye 

3.5.1.5 Beperkingen voor sociaal werk 
- Ruimte voor onzekerheid en ambiguïteit verdwijnt 
- Gelijkheid is belangrijk, je kan niet bevooroordelen 
- Cliënt: niemand is gelijk, elke cliënt is uniek 
- Sociaal werk: Gaat om met neutraliteit, uniformiteit, maar moet ook responsief omgaan met 

noden van cliënten. Dit is een ambigue situatie, dit is een kernelement van sociaal werk. De 
beperking voor sociaal werk voor elektronisch informatie systeem: sociaal werk duwen 
richting overheid, waardoor responsieve karakter tegenover client voor een stuk verdwijnt. 

o Vb. de problematiek overschutten: systeem omzeilen voor problematiek van client 
zwaarder te maken dan in werkelijkheid. Gevaar: dit staat op papier (geen evidentie), 
moet besproken worden met client! 

3.5.2 Eindconclusie 
- Techniciteit en responsiviteit! 

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

o Spanning met responsief sociaal werk 
§ Afstemming op concrete situatie van client 
§ Aansluiting op leefwereld client 
§ Probleemconstructie op basis van verhalen 
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§ Complexiteit van problemen in beeld brengen 
§ Ambiguïteit van sociaal werk omarmen (cfr Happy Sisyphus= genoodzaakt 

om steen omhoog te rollen, maar steen rol terug naar beneden) 
- Genuanceerde kritische bril 

o aandacht voor: 
§ logica’s en ontwikkelingen die cijfers/statistiek/diagnostiek vragen 
§ instrumenten die cijfers/statistiek/diagnostiek vragen 
§ kritiek op cijfers/statistiek/diagnostiek zelf (cfr. discretionaire ruimte) 

4 Integrale jeugdhulp en prioriteitsbepaling als praktijk van 
besluitvorming 

- Koen Gevaert 

4.1 Overzicht 
- Het decreet integrale jeugdhulp 

o Doelstellingen 
o Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 
o Werking van de toegangspoort 
o Evoluties 

- Onderzoek naar prioriteitsbepaling 
o Onderzoeksvragen 
o Internationale literatuur 
o Wat gebeurt er werkelijk? 
o Hoe kijken de deelnemers naar hun opdracht? 
o Welke beleidskeuzes zitten daar achter? 

- Ruimere context van besluitvorming 
o Kenmerken van de situaties waarin besluitvorming plaatsgrijpt 
o Van een rationeel model naar een naturalistisch model 
o Intuïtie en besluitvorming 
o Emotie en (morele) besluitvorming 

4.2 Het decreet integrale jeugdhulp 
4.2.1 Doelstellingen 
De tekst van het decreet geeft mooi beeld van doelstellingen, maar botst nog op problemen in de 
praktijk: 

1. Inzetten op vermaatschappelijking vd jeugdhulp 
a. Instrumentele focussen op krachten vh gezin/de buurt: nt professionals inzetten in 

onze kaders en onze doelstellingen, in wat professionals willen bereiken. 
b. Vermaatschappelijking: eerder inzetten op ver’zorg’ing ipv ver’maatschap’pelijking 

2. Tijdige toegang tot de jeugdhulp organiseren 
a. Uitleg tss toegankelijk en niet-rechtsstreekse jeugdhulp. Er nog geen overzichtelijk 

inzicht in de werking voor HV 
b. Schaars aanbod van hulp 
c. Het is nt tijdig als er een wachtlijst is van 9 maand 

3. Flexibiliteit en continuiteit vd jeugdhulpverlening waarborgen. 
a. Continuiteit 3 soorten 
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i.  informele continuitieit: gaan mijn informatie vd client mee naar andere 
organisatie? 

ii. Management 
iii. Relaties: bleef onderbelicht bij invullen v continuiteit. Het zelf vragen aan 

jongeren is een goede stap. Hier grenst de doelstelling 
4. Gepast omgaan met verontrustende situaties 

a. Doelstelling op zich; gedeelde verantwoordelijkheid creëren hierrond (dat was 
ambitie 2014). CLB geeft bv snel VOS-dossier v client door ipv zelf te handelen. Hierin 
zijn we deels geslaagd, maar ng nt helemaal…  

5. Subsidiair aanbod v crisisjeugdhulpverlening voorzien 
a. Crisisnetwerken staan onder druk > bekeken als snelweg voor snelle en langdurige 

hulp > wachtlijsten omzeilen (jongeren zijn al dan nt in crisis) 
b. Gn wachtlijsten in crisisjeugdhulp, plaatsen zijn beperkt in tijd (max 14 dagen 

opvang) maar soms zijn ze langer in crisis (Maand), zo zijn er jongere die gn hulp 
krijgen 

6. Minderjarigen en hun context maximaal in de jeugdhulp laten participeren 
a. Hier w nt veel gebruik van gemaakt 
b. Hulpverlening ziet dit wantrouwig in 
c. Systemen om participatie waar te maken, maar vertegenwoordigers van 

minderjarigen willen basishouding v participatief werken die iets sterker zou kunnen 
w 

7. Integrale aanpak realiseren bij organiseren en aanbieden v jeugdhulp (manier waarop 
organisaties samenwerken, metadoelstelling) 

a. Grenzen in praktijk: botsen op financiëringsregelingen. 
 
 
4.2.2 Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

- Centra voor Leerlingenbegeleiding 
- Kind en Gezin (CKG valt onder K&G) 
- Centra voor Algemeen Welzijnswerk (breed aanbod hulpverlening voor kinderen, jongeren, 

volwassenen) 
- Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (iets minder rechtstreeks of vlot toegankelijk: veel 

specialisatie, probleemgebonden hulp, gericht op bepaalde doelgroepen en problematieken) 
- Ondersteunende pleegzorg: steungezinnen 
- Mobiele en ambulante hulp in ‘bijzondere jeugdzorg’ en in VAPH  

o Bijzondere jeugdzorg onder aanhalingstekens door decreetswijzigingen, maar w wel 
ng gebruikt in werkveld. 

4.2.3 Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
!Intensieve hulp kan ook niet-toegankelijk zijn! 

- Aanvraag aan toegangspoort  
 

• Langdurige residentiële hulp voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 (soms voortgezet tot 25), al 
dan niet in verontrustende situaties en/of met een beperking 

• Pleegzorg 
• Een aantal internaten in het onderwijs 
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• Andere woonvormen voor jongeren en jongvolwassenen (Contextbegeleiding voor autonoom 
wonen) 

• Persoonlijk assistentiebudget 
• Individuele materiële bijstand 
• Budget specifieke actie= budget dat toegangspoort inzet voor gezinnen met financiële 

problemen (familiehulp, maaltijden, kosten mee betalen) 
 

4.2.3.1 Schaarste in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: cijfers 
- Per jaar meer aanvragen dan opgestarte hulp 

o Nuance: 6000 hulpvragen, geen 6000 kinderen 
- Aantal unieke kinderen en jongeren op wachtlijst  NRTJ: stijgt over 4 jaar 

o Nuance: dit is een momentopname van uniek kinderen (elk kind telt 1 keer mee, ook 
al staan ze op andere lijsten). Het is niet omdat je op een wachtlijst staat, dat je nog 
nooit hulp kreeg of al hulp kreeg > ze hebben nood aan andere jeugdhulp 

- Aantal wachtenden PAB (persoonlijk assistentiebudget) 
o Veel mensen wachten (lang) op PAB 
o PAB= hulpverlening waarbij kind niet in voorziening verblijft, maar budget krijgt voor 

assistent voor dagelijkse zorgen. 
- Doorlooptijd effectief gestarte NRTJ hulp 

o In 2020: 
§ +/- 50%: wachtte 0-3 maand 
§ +/- 10%: wachtte 4-6 maand 
§ +/- 8%: wachtte 7-9 maand 
§ +/- 23%: wachtte langer dan 1 jaar 

o Nuance: enkel jongeren die gestart zijn 
- Aantal keer prioriteit: 

o Aangevraagd: 4.117 
§ Goedgekeurd: 1.865 
§ Geweigerd: 2.252 

- Oppassen met cijfers (zie vorig hoofdstuk) 
o Cijfers goedgekeurd en geweigerd worden gestuurd door de regel van het quotum. 

§ Regel van het quotum= toegangspoort kan maar bepaalt aantal het prior 
statuut toekennen 

o Quotum: er mogen maar zoveel priorstatuten toegekend worden als 30% van het 
vrijkomend aanbod. 

§ Vrijkomend aanbod= waar vorig jaar plaatsen vrijkwamen, 30% doordat het 
misschien weinig verschil uitmaakt als ze priorstatuur krijgen (veel 
priors=weinig voorrang) > voorrang moet beperkt worden > iedereen 
voorrang geven=niemand voorrang geven! 

o Rationale: maakt het priorstatuut nog een verschil? 
o Hoe vaak geweigerd wegens quotum: 1547 van de 2252 (=68,69%). 

 
4.2.4 Jeugdhulp buiten decreet integrale jeugdhulp 

- Revalidatiecentra 
- Kinder-en jeugdpsychiatrie: ferderaal (kan niet gevat worden door Vlaams decreet) 

o Wel samenwerkingspartner voor jeugdhulp 
- OCMW 
- Jeugdwelzijnswerk 
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- Straathoekwerk 
- Overkophuizen 
- Huizen van het kind 
- … 

4.2.5 Werking van de toegangspoort 
Er zijn 2 grote fasen in toegangspoort: 

1. Indicatiestelling:  
a. =bepalen van de wenselijke hulp 
b. Spanning op het mandaat van de toegangspoort 
c. Variaties controlerend/ondersteunend 

 

à wat is voor deze jongere in feite de wenselijke hulp, in zijn context? 

à Praktijk leert: spanning op toegangspoort > wat is wenselijk??? > aanvragers staan dichter 
bij situatie en kennen het beter dan indicatiesteller in toegangspoort > veel spanning: kan 
poort daar wel iets over zeggen, over wat wenselijke hulp is??? Zie A-document 

2. Jeugdhulpregie: 

à op zoek in regie, we gaan regisseren, matching zoeken naar concreet aanbod (koppelen 
van hulpvraag aan voorziening of dienst) 

a. Evolueert naar ondersteuning van ‘complexe’ trajecten: 

Evolutie in jeugdhulp: nog steeds koppelen, maar nu is dat nt de kern vd opdracht, 
kern is ondersteunen van complexe trajecten (waar hulpverlening moeilijk is of nt 
lukt omwille v complexiteit vd situatie) > wat is complex, wie bepaalt dat?  Enkele 
voorbeelden hieronder: 

Bv. meisje 14, verbleef in setting veilig verblijf, loopt weg, was spoorloos, w 
misbruikt, keert terug naar voorziening, problematisch, opgenomen in 
gemeenschapsinstelling, moest terug naar voorziening, maar wil nt terug, 
begeleider haalt haar op, meisje zegt dat ze nt in auto begeleider wil, ze zou 
toch weglopen. Voorziening ziet het nt meer haalbaar, personeel stopte al 
door gedrag meisje (gedrag seksueel geweld) > complexe situatie: hoe 
zoeken we een uitweg? 

Bv. Jongen in psychiatrische psychiatrie, valt vrouwelijk personeel lastig en 
bedreigt arts, veel incidenten, ze vonden dat ze uitbehandeld waren, wilden 
zorg doorschuiven, sanctionerend optreden met sterke regels > complex. 
Jeugdhulpregiseur moet zinvol traject bekijken.  

Tip: lees rapport (zie link): krc in samenwerking met poort > wat is complex, waar lopen we op vast? 
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/20354  

Vb concrete case in samenwerking kinderrechtencomm: jongen 16, houdt v muziek maken, buiten 
zijn, eigen ding doen, bij sociale situaties loopt het vast, diagnoses: ASS, ADHD, psychotische 
aanvallen, mentale leeftijd is jonger, heeft al begeleiding gehad in MFC (conflicten waar hij nt 
begrensd kan worden, gevaar voor zichzelf, zelfmoordpogingen), voorziening wou extra middelen 
(via toegangspoort), maar ze sluiten de deuren nog voor middelen er zijn. Jeugdhulpregisseur zoekt 
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oplossing. Hij verblijft thuis, mama stopt met werken om te zorgen. Opname gaat nt door: meer 
beveiliging nodig. Zomer erna is het dreigender; ging knuffel op, dreigde zus te vermoorden > 
crisisopname volwassenen psychiatrie. > naar fort K psychiatrie (beveiligd voor MOF): hij kreeg MOF 
dossier vroeger, dit werd terug opgehaald. Na behandeling terug naar huis, gn plaats waar hij zou 
moeten zijn,. Ouders krijgen thuis ondersteuning v therapeut en mobiel geestelijke zorg > hij mag 
werken op zorgboerderij, via PAB kan hij thuis blijven wonen, hij gaat voorlopig nt naar school. 

4.2.5.1 Over toegang en continuïteit 
Discussies binnen toegangspoort: 

Belang van hulp voor wachtenden >< belang van traject voor wie al in hulp zit. Voorbeeld: 

- Wat met kinderen/jongeren die binnen 1 organisatie de overstap maken van rechtstreeks 
toegankelijke hulp naar niet rechtstreeks toegankelijke? 

- Wat met kinderen/jongeren die van ene organisatie naar andere overstappen binnen de niet 
rechtstreeks toegankelijke hulp? 

Krijgen die voorrang? Hier worden regels rond gecreëerd, maar vaak geen uitzicht en oplossing 
omdat ze moeten kiezen 

4.3 Doctoraatsonderzoek naar prioriteitsbepaling 
4.3.1 Onderzoeksvragen 

• Hoe verhoudt de praktijk van de prioriteitsbepaling zich tot de beleidscontext? 
• Welk soort besluitvormingsproces speelt er zich in werkelijkheid af? 
• Hoe kunnen we prioriteitsbepaling benaderen als een moreel-politieke praktijk, gebaseerd 

op sociale rechtvaardigheid? 
- Dit is een dilemma: experts binnen geestelijke gezondheidszorg leggen casus voor en geven 

intuïtieve score. 

4.3.2 Internationale literatuur 
• Nadruk op het ontwikkelen van besluitvormingsinstrumenten, in concreto checklists. 
• Checklists zijn bedoeld om via objectivering maximaal tot het ‘juiste’ antwoord te komen. 
• Het ‘juiste’ antwoord is zelf een inschatting door een expert. 
• Debat speelt zich vooral af in de geestelijke gezondheidszorg. 

4.3.3 Vb. besluitvormingsinstrument 
 

- Door een instrument halen ze de angel van het moreel aspect 
eruit door het objectiever te benaderen 
- 4 items 
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4.3.4 Prioriteitsbepaling in het decreet integrale jeugdhulp 
- Beleidsteksten: toont dat problematische wachttijden worden geassocieerd met complexiteit 

o Complexiteit: organisatie kan de situatie niet meer aan. Dit gaat samen met 
opstapeling van diagnoses, incidenten 

- 3 strategieën: 
1. Beslissen vanuit een objectieve positie: geen vooruitgang voor vriendjespolitiek 
2. Beslissen door schaarste te beheren (cf quotumregel) 
3. Beslissing door aftoetsen aan criteria: dezelfde voor iedere jongere 

4.3.4.1 Wie mag beslissen? 
Er zijn 5 instanties met mandaat in voorrangsbepaling: 

1. Jeugdhulpregie 
2. IRPC (VAPH-aanvragen) 
3. Crisismeldpunt (binnen elke provincie is er een crisisnetwerk, daarbinnen een 

crisismeldpunt) 
a. Soort toegangspoort voor crisishulp 

4. Procureur: (VOS) kan situatie als hoogdringend labelen 

4.3.4.2 Op basis van welke criteria? 
Basiscriteria voor jeugdhulpregie en IRPC 

- Integriteit van de minderjarige en zijn/haar omgeving 
- Echo van doelstelling ‘meer ingrijpende hulp vermijden’: 

o Draagkracht van gezin/netwerk 
o Effect van de lopende hulp, hoe effectief? 
o Hulpverleningstraject (geschiedenis) 

Criterium voor crisismeldpunt: 

- Nood aan onmiddellijk aansluitende langdurige hulp (14 dagen is te kort) 
o Zie debat toegang vs continuïteit 

Criterium voor procureur 

- Hoogdringende maatregel: de facto integriteit 

4.3.5 Wat gebeurt er werkelijk? 
• Via INSISTO worden prioraanvragen ingediend 
• Gebaseerd op video-opnames prioroverleg jeugdhulpregisseurs. 
• Besluitvorming over geschreven prioraanvragen. 
• In de meeste casusbesprekingen geen debat (42/48) à snel advies over prior/niet prior 
• Besluitvorming blijft dus grotendeels ‘black box’. 
• Risico op confirmation bias op teamniveau. 
• Casussen waar besluitvorming ‘kantelt’ door het debat: key incidents. 

• Men leest tussen de regels om eigen verhaal te maken  
• Er is wantrouwen en ongeloof in de casussen die ze lezen (enkele A4 pagina’s 

lang). 
• Vb: aanvraag vol contradicties? Of kind gevangen in contradicties? 

• Contradicties worden argument om voorrang te geven 
• Criterium en beschrijving lopen door elkaar 

• Vb. ingrijpende hulp als rechtvaardiging voor nog meer ingrijpende hulp 
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• Vb. meisje, 12j, pleeggezin wil niet meer à reden tot voorrang 
omdat het anders crisishulp is die maar 14 dagen duurt en geen hulp 
biedt. 

• Andere criteria komt in spel: opportuniteiten 
• Vb. priorstatus zou ons helpen 
• Vb. plaats in nemen van zus die uit voorziening vertrekt (externe info zou 

geen rol mogen spelen voor beslissing) 
 

4.3.6 Hoe kijken de deelnemers naar hun opdracht? 
- Een belangrijke, maar ongemakkelijke opdracht. 

o Theoretische concepten voor dat ongemak: moral residue / moral distress (iets doen 
wat je niet wil doen) 

4.3.6.1 3 strategieën in beleidskader en hoe ze vast lopen 
- Men kan (en moet) beslissen vanuit objectieve positie >< aanvoelen van te grote macht vd 

raportage, nood om ontbrekende info zelf in te vullen en om zich betrokken te weten 
- Men kan (en moet) belissen door de schaarste te beheren >< aanvoelen van 

onrechtvaardigheid van quotum, aanvoelen dat men onvergelijkbare zaken met elkaar moet 
vergelijken, kunstmatigheid van omzetten in cijfers 

o Ze geven een cijfer voor integriteit en draagkracht. Dit doen ze omdat ze zaken 
moeten vergelijken die nt te vergelijken zijn (om schaarste te beheren) 

- Men kan (en moet) beslissen door criteria toe te passen >< soms zijn andere criteria dan die 
4 belangrijker, totaalplaatje is iets anders dan de optelsom van de criteria, wat met 
buikgevoel? 

4.3.6.2 Kritiek op moral distress als invalshoek 
- Als het probleem de stress is, is de oplossing dan het wegnemen van de stress? 

o Bij voorbaat, door ongevoelig te worden? 
o Achteraf, door psychologische begeleiding? 

- Of is de stress te beschouwen als individueel signaal van een breder probleem? 

 

4.4 Ruimere context van besluitvorming 
4.4.1 Kenmerken van de situaties waarin besluitvorming plaatsgrijpt 

- Complexiteit en onzekerheid 
o Tijdsdruk, workload 
o Onvolledige informatie 
o Onduidelijke indicatoren in onvoorspelbare situatie 
o Gegevens spreken protesteren tegen maatschappelijke toestanden 
o Emotionele geladenheid van de beslissing 
o Problemen in het gebruik van besluitvormingsinstrumenten (checklist, niet de 

bedoeling om mening te bekrachtigen) 
- Hoge inzet, verregaande consequenties 

o Uithuisplaatsing 
o In aanmerking komen voor bepaalde zorg 
o Ingrijpend in de levens van mensen 
o In extreme gevallen: levensbedreigende situaties (zie vorige les, Victoria Climbié) 
o Aansprakelijkheid en persoonlijke risico’s 
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- Ambiguïteit in de regels 
o Vaak bewust omwille van contradictorische belangen op beleidsniveau te verzoenen 

(zie bvb criterium ‘hulpverleningsgeschiedenis’) 
§ Hulpverleningsgeschiedenis is aandachtspunt, maar geen voorrangsregel en 

in welke richting kijken we dan? 
o Discretionaire ruimte: verdwijnt niet door meer regels, integendeel & toch moet men 

een standpunt innemen (gevolg voor verantwoordelijkheidsgevoel) 

4.4.2 Van een rationeel model naar een naturalistisch model 
Rationeel-analytisch model past niet op de realiteit waarmee en waarin men werkt. 
Het is ook niet de enige manier waarop ons denken werkt:  

• Kahneman, Thinking fast and slow 
Andere modellen: 

• Klein, ‘Naturalistic decision-making’ (spontaan) 
• Vb buikgevoel die zegt dat iets niet klopt 

• Recognition Primed Decision Making 
 

4.4.3 Intuïtie en besluitvorming 
̶ Heeft een groot ‘taboe’-gehalte 
̶ Stelt problemen op vlak van communicatie en verantwoording van beslissingen 
̶ Sluit nochtans wel aan bij noties als responsiviteit, reflectieve praktijk, breed gebruik van 

menselijke cognitie, opgebouwde ervaring en expertise 
̶ Te bevorderen via supervisie, reflectie tussen collega’s? 
̶ Zoektocht naar modellen om intuitie van ‘experten’ beschikbaar te maken voor onervaren 

medewerkers 
 

4.4.4 Emotie en (morele) besluitvorming 
Dominant discours = je zou je niet mogen laten leiden door emoties. 

• Kunnen nochtans een belangrijke signaalfunctie hebben. 
Anderzijds: empathie lijkt logisch als ‘fundament’ van morele perceptie, maar heeft ook nadelen: 

• Werkt als een ‘spotlight’, andere situaties verdwijnen in het duister 
• We zijn niet in staat om empathie te tonen voor grote en anonieme groepen, belang 

van aantallen valt weg 
• Bias op herkenbaarheid, identificeerbaarheid 

Bijvoorbeeld: baby Pia: spierziekte, dure mediactie, kreeg voorrang door acties à sociaal.net 
benoemt dit onrechtvaardige voorrang. Empathie kan valkuil zijn voor rechtvaardigheid 
 

5 Kinderen in gevaar en gevaarlijke kinderen 
Inhoud: 

- EBP 
- desistence (wat maakt dat jongeren stoppen met feiten plegen) 
- Presistence (wat maakt dat jongeren feiten wel plegen?) 
- Inleiding op gemeenschapsinstellingen (volgend hoofdstuk) 
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5.1 Vandaag 
- Historische sterke binding MOF en VOS 

o Wet 1912, wat leidt tot delinquentie > ingrijpen 
o Risico om koppeling niet te maken: delinquentie als essentialistische (delinquentie 

jongeren als andere jongeren die geen feiten pleegden). Link in VOS contexten en 
delinquentie is duidelijk 

o Jongeren die delinquentie feiten pleegden komen in instellingen met jongeren die gn 
feiten pleegden (ze delen een verontrustende situatie), er zijn gn 
jeugdgevangenissen. 

- Decreet jeugddelinquentierecht: scheiding 
- Roept vraag op naar benadering jeugddelinquentie 

o Hoe blijven we jongeren als jongeren zien, als ze zware feiten (overval, moord) 
gepleegd hebben?? Ze zijn de meerderheid, maar het is daarom nt minder 
problematisch. We zoeken naar een positieve pedagogiek (in 
gemeenschapsinstellingen).  

o Context van jongeren blijven zien! 
- Vraag naar kijk op delinquentie en aanpak met vraagstuk EBP en desistance 

àdelinquentie en opvoeding apart bekijken: kansen & risico’s! 
 

5.2 Aanpak delinquentie 
• Historisch verschillende theoretische kader 

- Individueel (bio-genetisch en ontwikkelingspsychologisch) en sociologisch 
positivisme (leertheorieën, straintheorieën en controletheorieën) 
><  

- Kritische theorieën: focus op criminalisering en vraag om “beyond criminalty” te 
denken 

- Naar “realisme”: focus op aanpak 
 

Ter inleiding: in criminologie is er een onderscheid tussen causaal (zoeken naar oorzaken van 
delinquentie) en kritische theorieën. 
Etiologische (=causale) theorieën: individueel positivisme (=denkkaders eind 19de eeuw, idee dat 
delinquenten biologisch gedenigreerd zijn met fysieke of mentale afwijking, delinquentie zit in de 
genen, ze zijn voorgestemd en het w doorgegeven waardoor ze feiten plegen) 

sociologisch positivisme (=oorzaak zit in de omgeving, slechte omgeving om opgevoed te w, het zit 
in het milieu) 

leertheorieën (= je kreeg het aangeleerd door te zien dat familielid of vriend (peergroup) bv 
crimineel is) 

straintheorieën(=stress, spanning tss doelen en middelen. We leven in samenleving om als jongere 
succes of status te hebben door bv smartphone te bezitten, dus ze zullen er eentje stelen om het te 
hebben. Ze bereiken succes via illegale weg door bv drugsdealing) 

Controletheorieën (=binding die men heeft met samenleving. Stelt dat jongeren gn binding voelen 
met samenleving, dan hebben ze er gn respect voor > heresie. Hoe meer positieve binding (positieve 
ervaringen op school, met vrienden, willen school nt missen) leidt tot prosociaal contact. 
Negatieve verbinding leidt tot delinquentie 
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Johan de Clerq (criminoloog) en Anouk Depuyt onderzochten delinquentie door het verbreken v 
banden en het herstellen v die banden. Onderzoek vond dat personeel v ziekenhuis zich nt 
verbonden en gerespecteerd voelde, begonnen te stelen uit wraak en als reactie op negatieve 
gevoelens met werkgever.  

Dit is een schematische manier om het te vertellen. Lieven Pauwens werkt ook aan geïntegreerde 
theorieën van verschillende stromingen. Dit zijn theorieën vanuit criminologie.  

Een ander type theorieën jaren 60,70: kritische theorieën. Gn focus op oorzaak, maar op definitie v 
delinquentie en criminialiseringprocessen en op de negatieve impact op interventies (secundaire 
deviantie: jongeren negatief behandelen door politie, kan leiden tot hevigere reactie v jongeren 
vanuit negatieve binding met instituut). Kritische focust op wat is criminaliteit en wie definieert dat 
en wat is de betekenis v onze interventies? Karel Smart: denk beyond crimes. Bv familiaal geweld 
neemt toe in zuiderse landen (matchoidee van de man die kostwinner moet zijn, werkloze man leidt 
tot stress en tot intrafamiaal geweld) Stelling van Smart is: definieer nt in termen v criminialiteit, 
maar in termen v armoede, matchogedrag, stress.  

àwat doet jongeren sanctioneren met GAS-boetes? Welke reacties lokt het uit bij jongeren? 

5.2.1 Realisme 
= Zoektocht naar adequate aanpak van delinquentie: zit in ons huidig Vlaams beleid. Er zit vooral een 
visie in over oplossingen in delinquentie 

- Zit ook vervat in decreet jeugddelinquentie (zie vorig hoofdstuk) 

Van Der Laan: Stelling dat interventies nog te vaak gebeuren zonder empirische basis: we hebben 
geen zicht op wat volgens onderzoek en praktijk ‘werkt’.  

Vraag naar ‘What works’-benadering: evidence based beleid en praktijk 

- Wat is een goede aanpak op jeugddelinquentie? Hoe pakken we die jongeren best aan? 
- Vlaanderen wil naar EB beleid en praktijk à willen zinvolle methodieken die zinvol zijn om 

mee te werken 

5.2.2 Evidence-based practice 
- EBP komt via de medische wetenschap(tussenkomen in geneeskunde is niet vanuit intuïtie), 

via psychologie tot sociaal werk en criminologie 
o Evidence-based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current 

best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice 
of evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the 
best available external clinical evidence from systemic research (Sackett, 
Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996: 71). 

o Vertaling: Evidence-based medicine is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig 
gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal bij het nemen van beslissingen over de 
zorg voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based medicine betekent 
het integreren van individuele klinische expertise met het best beschikbare externe 
klinische bewijs uit systemisch onderzoek (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & 
Richardson, 1996: 71). 

o Ook in criminologie en welzijnswerk steeds belangrijker 
- Vb. in Nederland: Databank Effectieve Jeugdinterventies 

o Programma’s voor hulp bij opgroeien en opvoeden, beoordeeld door onafhankelijke 
erkenningscommissie en erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ 
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o >< volgens Peer Van der Helm: veel interventies bleken bij meta-onderzoek helemaal 
niet effectief (of zelf contraproductief). Veel onderzoek bleek uitgevoerd te zijn in 
opdracht van/door medewerkers van de ‘uitvinders’ van programma’s! M.a.w. 
onderzoek gebeurde niet onafhankelijk en schoof negatieve resultaten weg. Er zijn er 
misschien 6 van de 240 die echt werken 

§ Sommige mensen hebben er belang bij als het werkt (vb. geld) 
o Vlaanderen wil ook zo’n databank 

§ Prof: pleit tegen: er zit veel ruis op! 
o Veel discussie met fel debat! 

§ Voorstanders:  
• mensen hebben recht op kwaliteitsvolle ondersteuning (goede hulp) 

en deze moeten dus wetenschappelijk bewezen ‘werken’ 
• Interventies zijn duur, dus moet verstandig worden geïnvesteerd 

§ Tegenstanders: 
• Praktische kennis wordt genegeerd (mens uit oog verliezen) 
• Reductie van problemen tot beheersbare definitie 
• A-politiek: in EBP debat: je mag niet meer discussiëren over waarden 

en normen in modellen. Onderscheid tss wetenschap (bewezen) en 
waarden (hoe kijk ik naar jongeren) geladen kennis. Als het neutraal 
en de waarheid is: je mag niet tegenspreken en niet kritisch kijken? 
Technische opvattingen op hulpverlening door methodieken. 

§ Vb. hechtingsmethodiek wordt vertaalt bij alle problemen, terwijl niet elke 
jongere hechtingsproblemen had… 

§ Vb. positief opvoeden: wordt beweerd te werken met ‘de juiste cliënten’, 
maar methodieken moeten zich niet aanpassen aan cliënten… 

5.2.2.1 EBP kritieken 
◼ Diverse kritieken op What works/EBP benadering, zowel ruime als enge benadering 

◼ Standaardisatie van handelen (programma volgen) >< flexibiliteit om af te stemmen 
op concrete situaties 

◼ Verengt sociale interventies tot behandelingsdenken ipv tot handelen en dus tot 
individuele problematieken: jongeren en gezinnen als ‘te behandelen’?  

◼ “Als het enige instrument dat je hebt een hamer is, is elk probleem een 
nagel” 

◼ Deze uitspraak wijst op risico dat we situaties definiëren in termen die 
passen bij het programma dat we promoten 

◼ Vb. Attachment Based Family Therapy: alles is een probleem van 
attachment, en als het dat niet is, dan helpen we de mensen niet?  

◼ Kritiek dat het het pedagogisch handelen (gericht op ook de context) dus verengt tot 
‘behandelen’ (medisch model) en dat interventies worden gedepolitiseerd 

◼ Vraag wie het probleem definieert wordt geneutraliseerd, door te doen of de 
diagnose en de interventie ‘objectief’ zijn?  



Hanne Dewachtere Jeugdrecht en jeugdhulp, 2021-2021  Prof. Rudi Roose 

33 
 

◼ Risico dat verantwoording voor handelen in model wordt gelegd ipv bij actor (vb. 
pedagoog) zelf 

◼ Ik maak geen keuzes, ik ben neutraal, want ik volg het programma 

◼ Risico dus op verenging van probleemdefinities en uitfilteren van problemen die niet in deze 
modellen passen 

 

M.a.w: EBP is niet slecht, maar er zijn risico’s bij het gebruik: 

- Belangrijk: Hoe verhoud een EBP ruimte voor flexibiliteit van onze pedagogiek?!! 
- Spreken in handelingstermen en niet in handelstermen! Methodieken zijn vaak individueel 

georiënteerd en minder op ruimer sociale context. Behandeling=ziek zijn, stoornis > 
genezen/te behandelen 

- Vergeet de ruimere sociale context niet! 
- Verantwoordelijk is heel belangrijk, daarvoor worden methodieken gebruikt en dit is niet 

altijd correct.  
o Vb. rots & water (methodiek op gedraguitingen) is niet voor iedereen geschikt en 

passend 
o Dit soort ontwikkelingen zijn zorgwekkend! 

Actuele populariteit verschillende rehabilitatiemodellen (cf debat GI) 

- Risk need responsivity model (Andrews & Bonta): focus op interventies tav risico’s, wat zou 
moeten leiden tot een beter leven: sluit aan bij “what works” idee 

- Good lives model (Ward): focus op ondersteuning van een beter leven, wat zou moeten 
leiden tot verminderen risico’s: oog voor ruimere factoren, ook diegenen die los staan van 
directe interventies – belang in het kader van aandacht voor spontane desistance (zie verder) 

- Discussie tss beide modellen:  
o R&R model: focus op individu en risico’s > meten van stoornissen, psychopathische 

trekken 
o Good lives model: focus op sociale, ondersteunen naar beter leven > disistence (in 

kader van er moet ruimte zijn voor de processen v de jongeren) 

Werk niet met gereduceerde modellen die ruimere sociale kijk verhinderen! 

5.2.3 Desistence 
• Actuele ontwikkeling: aandacht voor spontane desistance 

• Crime age curve: delinquent gedrag verdwijnt bij veel adolescenten met stijgen leeftijd - een 
kleine groep persistente delinquenten (veelplegers) 

• Traditioneel is criminologisch onderzoek overwegend gericht op oorzaken van delinquentie 
en voorspellende karakter van risicofactoren. Recent ook aandacht voor vraag naar de reden 
van stopzetten van delinquente carrière, ondanks risicofactoren: desistance from crime 

• waarom plegen mensen ondanks risicofactoren geen delicten (meer) i.p.v. oorzaken 
criminele carrière 

• Focus verschuift van eerder defensieve benadering gericht op risicofactoren 
(klassieke benadering) naar focus op protectieve factoren 
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• In onderzoeken van aanpak werkt repressie (onderdrukking vaak niet) 
• Vb. legerdienst om jongeren discipline te leren: werkt niet 

• Examen: Spontane desistance: vaststelling dat jongeren stoppen met delinquent gedrag, nt 
gerelateerd met interventies.  

• EBP stelt: vanuit juiste interventies de uitkomsten kunnen controleren.  
• Spontane desistance: wijst op feit dat het belang is om stil te staan bij agency v 

jongere zelf, nt te maken met interventies. Veel minder rechtlijnig dan EBP. Wat zijn 
elementen die ervoor zorgen dat ze stoppen met delinquent gedrag te plegen? 

• belangrijke vorm van desistance: delinquent gedrag verdwijnt vaak na 
adolescentie (fase id ontwikkeling)  

• Er zijn jongeren die beginnen met delinquent gedrag (verkeerde pad, nt 
verwacht…) en dan plots stoppen.  

• What works benadering (zoeken naar evidence based interventies)  

                                                                 ><  

• Benadering gefocust op spontane desistance (benadering waarin onderzoek zich eerder richt 
op desistance die niet duidelijk in directe relatie staat tot interventie) 

- Statistische en dynamische benaderingen 

 

5.2.3.1 Spontane desistance: een statistische benadering vs een dynamische benadering 
Statistische benaderingen: deterministische impact van ontwikkelingen op jonge leeftijd (lot bepaalt) 

Vb. desistance als natuurlijk proces: maturatietheorieën (link crime age curve, leeftijdsgebonden): er 
uit groeien 

Vb.  desistance als psychologische voorbestemdheid: Moffit: adolescence limited vs life course 
persistant traject 

- Kritiek: weinig aandacht voor sociale omgeving (focus op individu) en voor agency en zeer 
deterministisch 

Dynamische benaderingen: impact van gebeurtenissen op latere leeftijd  

- focus op structure:  
o desistance als gevolg van: 

§ bindingen (relaties, vriendschappen, goed werk) en life-events (huwelijk, 
werk, opleiding, ouderschap…) impact van gebeurtenissen op stopzetten 
delinquent gedragà turning points (zaken in leven die leiden tot beslissing 
om leven te veranderen) 

• complex, gezien intermediërende factoren: 
o vb. impact huwelijk: door relatie of door vaker thuis te zijn 

• Vaak kwantitatief onderzoek 
- focus op agency:  desistance als resultaat van rationele en cognitieve processen (beu dat ze 

zagen, rechtbank beu) 
o Nood aan interpretatief onderzoek 
o 2 benaderingen: 

§ Rationele keuzetheorie: kosten/baten afweging  
• Vb. het risico niet meer willen lopen 
• Vb. gevolgen voor familie is te groot bij detentie 
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• Nuance: jongeren zitten vaak niet zo in elkaar 
§ Chadd Maruna: Cognitieve transformatie theorie (of narratieve theorie): 

nadruk op intrapersoonlijke veranderingen en de agency van de dader: men 
ziet mogelijkheid tot zelfverandering: aandacht voor positieve ondersteuning 
in Good Lives Model, als meer positieve benadering dan risk needs 
responsivity model 

• Maruna: Gebeurtenissen (turning points) en shocks zijn belangrijk, 
maar voor impact is er nood aan geloof in kansen op 
identiteitsverandering. Aandacht voor omgeving is natuurlijk 
belangrijk: vb. woonplaats, niet criminele vrienden 

• Maruna: desisters gebruiken positieve illusies om zichzelf te 
overtuigen dat ze kunnen en mogen veranderen! 

o Ondersteun het gevoel van locus of control: gevoel dat ze 
kunnen veranderen: desisters zijn optimisten 

o Persisters zijn pessimisten die de mogelijkheid van 
veranderen niet inzien; nood aan status elevation 
ceremonies (status verhogende ceremonies) vb. bij vrijlating 
vertrouwen uitspreken 

§ Vb. Alba & Oikoten: 10voettochten naar Santiago de 
Compostella met engagement sociaal netwerk 

§ Vb. rol van herstelbemiddeling? 
o Maruna: in jeugdrecht geven we negatieve boodschappen en 

weinig vertrouwen dat ze kunnen veranderen. Bij vrijlating 
zeggen we niks ze mogen weer ‘proberen’. Er zouden 
momenten moeten zijn waarbij we vertrouwen uitspreken 
dat ze het kunnen! 

Desistance als een geïntegreerd proces: integratie van beide benaderingen in levenslooponderzoek 

àBelangrijk om oog te hebben voor motivationele en cognitieve processen die turning points mee 
bepalen: agency 

- M.a.w.: wrm heeft vaderschap/huwelijk/succes op school of werk al dan niet een positieve 
betekenis? Wat zorgt ervoor dat die gasten hun levensstijl verandert?  

- Oog voor agency: wat doen ze met overlijden van vriend tijdens overval, wat doen ze met 
arrestatie > wat zijn de gevolgen en wat leidt tot desistance? 

5.2.3.1.1 Positieve illusies 
Illusie, want het gedrag is niet weg. De illusies zijn dus een positieve strategie, belangrijk om dit te 
ondersteunen. 

Examenvraag: soms 3 types van positieve illusie op 

Maruna: drie types van positieve illusies 

1. Zichzelf definiëren als een veranderde persoon 
o Vroeger was ik een andere persoon: nieuwe narratieven ontwikkelen (vb. narratief 

van de verantwoordelijke vader) 

 
10 Alba & Oikoten ... Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg. Alba is werkgever van de 
diensten herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) . 
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2. Tragisch optimisme: iets positief doen met verleden: 
o Ervaringsdeskundigheid aanwenden, bijvoorbeeld ex-drugsverslaafden die andere 

ex-drugsverslaafden helpen 
o Eigen verleden wordt aangewend als iets positiefs, maar men bouwt dus een 

identiteit op op basis van vroegere miserie. 
3. Stoppen is een act van verzet 

o Men stelt het stoppen niet voor zichzelf, maar om de samenleving/ordehandhavers 
te snel af te zijn. Vb. ik ontzeg ze het plezier om mij te arresteren en daarom pleeg ik 
geen misdrijven meer! 

5.2.3.2 Complexiteit van empirisch onderzoek naar desistance 
- Niet betrapt worden is daarom niet stoppen met delinquentie 
- Vanaf wanneer is iemand gestopt? Nood aan onderzoek op lange termijn 

o Periode van suspension/intermittency 
o Verschillende conceptualiseringen 

§ Cutting point (na 1 jaar bvb.?) 
§ Procesmatig (hervallen is mogelijk) 

- Welke soort pedagogiek ontwikkelen we rond jongeren die feit pleegden? 
o Link kracht-en oplossingsgericht werken 
o Waaromvraag is slechte vraag, stel wondervragen en toekomstgerichte vragen: dit 

creëert iets in mensen hun hoofd, een beeld van verandering (coaching). Ze hebben 
het gevoel dat iemand in hun gelooft. DIT IS HEEL BELANGRIJK, ook bij zware feiten, 
maar wees niet naïef. 

5.3 Besluit 
Vraag naar pedagogiek tav jeugddelinquentie, mede gezien scheiding MOF en VOS in regelgeving 

Desistance benadering wijst op belang om perspectief van mensen in rekening te brengen: 
dialogische (communicatieve?) pedagogiek, ook in relatie tot delinquentie!  

  ><  

Dwingende karakter van veel interventies waarbij wordt geloofd in de beheersing van gedrag en 
problemen, bijvoorbeeld in enge benadering van What works/focus op stoornissen/ op agressie 
reageren met agressie (cf. Alicia) 

- Niet vervallen in negatief risicodenken, ook niet bij zware delinquentie of psychische 
problematiek 

6 Deinstitutionalisering 
In ontwikkeling jeugdhulp zien we toenemende pleidooi voor/beleid inzake deinstitutionalisering   

6.1 Meerduidige betekenis 
- Van plaatsing naar alternatieven voor plaatsing 
- Van expertendenken naar pleidooi voor eigen krachten en krachten van netwerken 
- Van plaatsing als afgeschermd gegeven naar een meer ‘open’ benadering 

Grote zorginstellingen worden afgebouwd, andere opvangvormen worden verkozen (pleegzorg voor 
jeugdzorg, thuisbegeleiding) zodat minderjarige niet meer in instituties geplaatst moet worden. 
Plaatsing is overnemen van de zorg, maar we moeten naar een model waarbij we het eigen netwerk, 
de eigen oplossingsmogelijkheden van de mensen gebruiken. Mensen ondersteunen in eigen situatie 
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en eigen netwerk. Het gaat over andere opvattingen van instituties zelf: het gaat over hoe we 
plaatsingen minder afgescheiden kunnen maken van samenleving (in verleden werden kinderen ver 
buiten stad geplaatst, natuur, bos). Instellingen kunnen terug connecteren met samenleving 

Vb. kinderen in instellingen vaker en gemakkelijker naar huis laten gaan, meer flexibiliteit, 
buitenwereld in voorziening binnen laten (bezoekregelingen, flexibeler opstellen) 

Deinsitutionaliseringsdebat heeft meerdere lagen. 

6.2 Geschiedenis 
1912: Plaatsing als voornaamste interventie (wet van de kinderbescherming: hulp was bijna enige 
maatregel om  kind te beschermen tegen onwaardige ouders) 

1965: Opvoedingsbijstand als nieuwe maatregel (ondersteuning van ouders om uithuisplaatsing te 
vermijden) 

1985:  Aandacht voor gezinsgericht werken en erkenning alternatieve werkvormen (thuisbegeleiding, 
dagcentra) 

Integrale jeugdhulp: contextgericht werken en recent aandacht voor positief leefklimaat in 
residenties 

Maar … (zie kanttekeningen op het einde) 

6.3 Van ‘plaatsing’ naar ‘alternatieven voor plaatsing’ 
6.3.1 Geschiedenis 
Plaatsingdynamiek bestond al voor de wet van 1912: 

- Reeds van in de 16de eeuw vormen van opvang via vondelingenhuizen (=weeshuizen, waar 
ook vaak geen wezen zaten) 

- Met vooral vanaf 19de eeuw verdere uitwerking, bv. via oprichting hervormingscholen (vanaf 
1848) 

- Met verdere professionalisering en legalisering adoptie en pleegzorg.   

6.3.2 Plaatsing 
- 1912: 

o Alles of niets karakter maatregelen (thuis of plaatsing) 
o Ook idee dat kinderen best zo ver mogelijk van gezin werden geplaatst 
o In de natuur 
o Ouders worden mogelijk uit ouderlijke macht ontzet als ze nt voor hun kind konden 

zorgen 

6.3.3 Kritieken op plaatsing 
1. Eerste kritiek 

Belangrijke invloed van de gehechtheidstheorie van Britse psychiater John Bowlby in de jaren 1940-
1950 (na de tweede wereldoorlog) 

àtheorie kwam er grotendeels omdat het als  problematisch werd gezien dat vrouwen gingen 
werken (vrouwen hoorden volgens hem aan de haard en zorgen voor kinderen) 

- Delinquentie vindt oorzaken in vroegtijdige scheiding primaire opvoeders als jong kind 
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- 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: 

kinderen opvoeden in iets dat gezinscontext zo dicht mogelijk benaderd 
 

2. Tweede kritiek 
Totale instituties van Goffman (Asylums, 1968): grote instituties leiden tot hervormen van identiteit > 
een geinstitutioneerde identiteit: 

- “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” 

- Verschillende reactiewijzen: 
§ Terugtrekking 
§ Rebellie (cf. One Flew over the Cuckoo’s Nest) 

• https://nl.wikipedia.org/wiki/One_Flew_Over_the_Cuckoo%27s_Nest  
§ Kolonisatie: internalisering van idee dat dit het leven is  
§ Conversie11: zich zo goed mogelijk gedragen 

 

6.3.4 Zoektocht naar alternatieven 
Wet 1965: Opvoedingsbijstand als nieuwe maatregel = Ouders ondersteunen en begeleiding thuis 
(voorloper contextbegeleiding) 

àWet van 1965 leidt tot opvoedingsbijstand. Werd beïnvloed door systeemtheorie: kinderen 
plaatsen is probleem verplaatsen (Eugène Verhellen). Want problemen ontstaan in interactie tss kids 
en hun ouders. Kind uit huis nemen, doet iets aan het kind, maar niks aan de dynamiek tussen kind 
en ouders.  

àIn de jaren 60, 70 waren deze inzichten nieuw. Inzicht dat gezin belangrijk is, dat het gezin 
aangepakt moet w in plaats van kind uit die situatie te halen. 

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

àAnn Buysse: Kind en ouder beïnvloeden elkaar, niet enkel ouder heeft impact op kind want kind 
maakt ouder ook (ouders kunnen moeilijk voorspellen hoe ze zullen zijn als ouder) 

• Plaatsingdynamiek en ontzettingsdynamiek blijft harnekkig ondanks wet van ‘65: Experiment 
Dendermonde en Mons om opvoedingsbijstand te versterken vanaf 1972  

• Zie eerdere les: vaststelling Eugeen Verhellen dat probleem van plaatsingdynamiek ligt in het 
indviduele en psychologiserende ipv dialogische benadering en culpabiliserend handelen (men 
nam ouders niet serieus, weinig dialoog en weinig aandacht voor wensen van gezin). Eugène had 
kritiek op jeugdbijstand vanuit kinderrechtenperspectief en zei dat we naar andere soort 
pedagogiek moesten 

• “Hulpverlening is deel van het probleem” door slechte interactie 

 
11 Omwisseling, transactie  
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à gezinnen werkten niet mee, maar hulpverlening begreep dit niet à toch 
plaatsen dus dynamiek w versterkt 

• Cf. ook kritiek Walgrave: plaatsing treft vooral kwetsbare gezinnen (armoede, slechte 
SES-situatie 

Maatschappelijke ontwikkelingen jaren 1970: kritische praktijken en zoektocht naar alternatieven 

• Vb. Oikoten (voettochten met jongeren naar Compostella) 
• Vb. Thuisbegeleiding en dagcentra (kwam uit NL) 
• Vb. Jongeren adviescentra: JAC (kwam uit NL) 
• Focus op vragen van jongeren, om ze serieus te nemen 

 
àExperimenten leiden echter niet tot fundamentele wijzigingen, maar eerder ‘meer’ 
interventies’ dan impact op plaatsing. Plaatsingsdynamiek bleef sterk aanwezig 

 
6.3.4.1 Gezinsgericht werken 
Decreten bijzondere jeugdbijstand 1985-1990: gezinsgericht werken als centrale leidraad 

- Van zorg naar bijstand 
o De bijstand is meer ondersteunend dan de zorg 

- Maatschappelijke verschuiving van autoritatieve12 benadering naar 
onderhandelingshuishouden als norm 

o Meer dialogische benadering van ouders en kinderen 
o Onderhandelingshuishouden: kind krijgt keuzevrijheid in schoolkeuze, hobby (ouder 

onderhandelt met kind) 
- Verschuiving in gezinnen en jeugdzorg rond wat goede opvoeding is 

Dynamiek van plaatsing en kwetsbaarheid blijft 

- Vb. AVA rapport 1994: stem van de kinderen in armoede die wijzen op negatieve 
plaatsingsdynamiek 

- Een constante in de jeugdzorg: negatieve verhalen van mensen die geplaatst werden: werd 
als culpabiliserend ervaren 

o Het kind plaatsen=probleem verplaatsen (verandert niets aan armoede) 
- Vb. Zwaard van Damocles: negatieve verhalen 

o Probleem van Wet op de verlatenverklaring 
- Oproep aandacht voor armoede te vergroten vanuit leefwereld 

6.3.4.2 Relatie tussen jeugdhulp en armoede 
De relatie is en blijft hardnekkig. Onderzoek naar relatie tussen armoede en interventies in 
jeugdzorg: vaststelling is dat men vaker tussenkomt in gezinnen in armoede (niet altijd negatieve of 
onnodige interventies, oorzaak is nt altijd armoede, maar relatie tss armoede en jeugdzorg moet 
geanalyseerd w) 

- cf. Belgisch Agora-onderzoek: Link 1ste inventie in jeugdzorg en SES-situatie: mensen weken 
af van wat we zien als normaal gezin en normale opvoeding. Kan dat hulpverleners terecht 
tussenkwamen, maar logica’s van interventies moeten doordacht zijn. 1 bevinding: meer 

 
12 Een autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend als 
controlerend, veeleisend en gezaghebbend is tegenover het kind. Deze stijl van opvoeden stelt redelijke 
grenzen, geeft uitleg, toont begrip en doet al deze dingen met gezag. 
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tussenkomst bij alleenstaande vader dan alleenstaande moeder (reden: slechtere opvoeding 
of vinden we dat problematischer en abnormaal?) 

o Voor welke logica’s hebben we oog?  
- Cf. Internationaal: 2016, Paul Bywaters, UK:  Identifying and Understanding Inequalities in 

Child Welfare Intervention Rates: doel om ongelijkheden in het welzijn van kinderen tot een 
kernbegrip te maken in beleidsvorming, praktijk en onderzoek in het VK en internationaal. 
Het onderzoek richtte de aandacht op het voorkomen van schade aan kinderen door het 
bestuderen van bevolkingsgroepen, structuren en systemen en door het leveren van 
feitenmateriaal dat zal helpen de richting en de focus van diensten voor kinderen te wijzigen. 
Het project had grote invloed op beleidsmakers en veranderde het dialoog over rol van 
armoede en ongelijkheid in sociale sector voor kinderen. 

6.3.4.3 Contextgericht werken 
Ontwikkeling van integrale jeugdhulp.  

- Van gezinsgericht naar contextgericht werken 
- !!!! tezelfdertijd verdwijnt aandacht voor interventies in armoede als onrechtvaardig ten 

voordele van een debat over participatief werken 
o Armoede blijft contextprobleem ipv kernprobleem 
o Actueel (inter)nationaal weer aandacht: armoedebewuste hulpverlening (cf. 

onderzoek John Decoene13) of internationaal het werken Krumer-Nevo: roept de 
vraag op naar invulling concept “context”. 

- In ontwikkeling naar contextgericht en participatief werken: jaren 1990 (verwijzing naar 
algemeen verslag over armoede, zwaard damocles etc) à er zit een zeer sterke 
onrechtvaardigheid en sterke nadruk op de onrechtvaardigheid van het selectieve 
tussenkomen t.a.v. mensen in armoede. Er is geen aandacht voor materiële context waarin 
men moet opvoeden. Hulpverlening heeft een probleem. Nu gebeurt in integrale jeugdhulp 
een verschuiving in debat van discussie van tussenkomst bij gezinnen in armoede naar we 
moeten participatief werken met mensen in armoede. Maw De discussie gaat minder over 
wat er maatschappelijk gebeurt (hoe kijken we naar opvoeden in armoede, moeten we 
armoedeprobl niet aanpakken à participatieve opvoedingsondersteuning in armoede). 
Beide zijn belangrijk voor alle duidelijkheid.  

- Ook bij gedetineerden: veel mensen zijn opgesloten, maar criminaliteit steeg niet. Vroeger w 
debat gevoerd naar oorzaak van opsluiting van veel mensen. Nu is er ook debat naar hoe 
gedetineerden terug geïntegreerd kunnen worden.  

- Wat doen we als mensen geen geld hebben voor bv vrijetijdsbesteding, om op bezoek te 
komen.  

- Plaatsing kost veel geld (residentie is de duurste vorm). Waarom niet meer geld investeren in 
armoedebestrijding en pedagogen laten werken met arme ouders om ze minder arm te 
maken: kan honger, verwaarlozing van hygiëne oplossen. Nog steeds is er ondersteuning 
nodig, maar de logica is duidelijk. 

- Armoede is een context: We weten dat mensen in armoede leven, maar interventies 
behouden focus nog altijd op gedrag van ouders en kind en minder op inkomen, huisvesting 

 

 
13 John Decoene: maakt proefschrift over armoede in jeugdzorg en armoedebewust handelen. Overheid ziet 
probleem, bewust van de aanwezigheid, maar het zo sterk aanwezig dat we het niet meer zien (armoede is het 
behangpapier van de jeugdzorg). Veel kinderen in jeugdzorg leven in armoede.  
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6.4 Van gezinsgericht naar contextgericht 
Als we armoedebewust willen handelen, moeten we nadenken over gezinnen met oog voor hun 
context en denken over deinstitutionaliseren: we moeten van gezinsgericht naar contextgericht gaan 
en vertrekken vanuit de vraag wat voor mensen zelf de context is. 

6.4.1 Contextgericht werken 
Notie context = ruimer dan gezinsgericht 

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

o Vb. huisdier missen 
- Invloed van contextuele benadering van Nagy 

o Context is er ‘altijd’ 
§ Hou rekening met loyaliteitsbanden (ook bij negatieve en destructieve 

banden) 
§ Vb. De bus naar “Sint Niklaas” (spel van kind die niet over ouders mocht 

spreken, woonde vroeger in Sint Niklaas) 
§ Ook belangrijk in discussie NBBM: hou familie levend (verhalen laten 

vertellen, etc.) 
- Een verruiming van het concept 

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

§ Vb. 1 gezin 1 plan 
o Recent ook focus op het sociaal-ruimtelijke aspect van de zorg: linken met omgeving, 

organisaties in de stad en met linken naar de stad 
- Bedenkingen 

o 1: een blijvend beperkte invulling van het concept 
§ Aandacht blijft vaak op gezin 
§ Wat is de aandacht van het ruimere sociale? àlink met jeugdzorg en andere 

welzijnsactoren (vb. OCMW) niet evident uit te bouwen 
o 2: plaatsingsdynamiek blijft aanwezig 

§ Cf. debat over de beveiligde opvang: ‘fysieke’ plaats ipv ‘opvang als 
engagement’: zie cahier integrale jeugdhulp 

§ Beveiligende opvang (termen veranderen wel eens): geen gesloten 
voorziening zoals gemeenschapsinstelling, maar ook niet open. Op Vlaamse 
niveau w beslist om ongeveer 20voorzieningen of leefgroepen van 
beveiligende opvang te creëren. Bv in Ieper. Vanuit G.I. en decreet 
jeugddelinquentierecht om die plaatsen bij te bouwen. Voorzieningen VAPH 
(jongeren die onder agentschap opgroeien vallen) bouwen hieraan. Visies tss 
organisaties verschillen (de ene al strenger beveiligd dan andere). Overheid 
riep op tot veiligheid, maar nu meer op pedagogische ondersteuning voor 
jongere 
Als het gaat over plaatsingsdynamiek en deinstitutionalisering: we hebben 
dit soort plaatsingsdynamiek niet nodig. Plaatsen kan nefaste gevolgen 
hebben 

6.5 Reflecties over plaatsing 
6.5.1 Contextgericht werken vanuit de plaatsing 

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

o Zoektocht naar meer openheid en verbondenheid, ook vb. vanuit de GI 
- Met bijvoorbeeld ontstaan CANO voorzieningen (https://www.canovlaanderen.be/) 
- Met blijvende zoektocht naar alternatieven 

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

o Vb. Simbahuizen (SOS Kinderdorpen): bouwen tijdelijk thuis  
- Vroeger kleine leefgroepen in huizen, afgebouwd voor kwaliteitszorg, maar nu terug 

opstarten omdat ze kleinschalig en huiselijk kinderen willen opvangen 

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

last resort’ ipv  mogelijke ‘keuze’ 
- Leidt tot vaststelling dat residentie op zich minder aandacht krijgt 
- Oprichting Academische Werkplaats Leefklimaat (https://votjeugdhulp.be/voorstelling-AWL)  

o Aandacht voor ‘het normale’ >< beheersing en management 
§ 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 

- Er wordt gezocht hoe het architecturaal zowel veilig als gezellig kan ingekleed worden. 
o Als een gast een kamer krijgt, mogen ze het schilderen zoals ze willen à 

eigenaarschap 
- Beheerslogica (jongeren moeten kunnen beheersen, ruzie en weglopen voorkomen) Het 

gewone dreigt weg te vallen (rustig blijven als ze ontsnappen, dagelijks handelen....). Veel 
spanningen.   

- Peer: positief leefklimaat is basis van pedagogiek. Een negatief klimaat (controlerend, geen 
ruimte voor herkenning, duidelijk en dialoog) à vergeet het maar met al die 
behandelingsplannen. 

o In residentie zelf op zoek gaan naar positievere pedagogiek. Er bestaat een negatieve 
definitie van ‘positief’, het lijkt alsof er dan nooit ruzie is en altijd vriendelijkheid.  

o Maar dit betekent respect voor elkaar, voor gasten, positief werkklimaat (respect 
voor personeel, goede werkcondities) 

 

6.6 Besluit 
• Vooruitgangsbeweging van individu naar context 
• Met een verruiming van de notie context. We kijken naar ruimere context, de buurt. Wat 

betekent dat in de praktijk? Hebben we in de praktijk het ruimere perspectief? 
• Tezelfdertijd blijft de opvatting van context mogelijk beperkt 
• En blijft de plaatsingsdynamiek zeer hardnekkig: Er blijft een vraag: worden de probleem in 

de jeugdzorg fundamenteel bevraagd en bekeken vanuit de discussie of het 
opvoedingsproblemen zijn? 

• Wordt benadering opvoedingsproblemen fundamenteel bevraagd?  
• Cf. debat pleegzorg: Evidentie van pleegzorg: altijd positief? Kunnen we ook anders 

hulp inzetten. 
• Cf. debat verplichte adoptie: maatschappelijke debatten: overleg met voorzitter spa 

en Rudi: veel sanctionering, slechte ouders… Achterliggende vraag: hoe kom je in 
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zo’n gedachtegang? Verplichten we dat beter of niet? Debat van ouders die nt 
voldoen aan norm 

• Cf. debat gebrek betrokkenheid ouders bij pleegzorg: Veel pijnpunten hoe 
pleegouders ondersteund worden, ouders w amper herkent als echte ouder.(waar is 
de grens? Wat mogen kinderen vd ouders en vd pleegouders?  

• Nadenken over de plaatsing zelf: verhalen van residenties zijn vaak schrijnend. Plaatsing kan 
ook traumatisch zijn voor mensen, we mogen nt blind zijn met dit thema. 

• Link eerste lessen: analyse Lash: gezinnen als buffer voor slechte buitenwereld. Armoede is 
door slechte arbeiderscondities, lage lonen. Oplossen door gezinnen 
opvoedingsondersteuning aan te bieden. Lash zegt dat gezin buffer is tegen die 
buitenwereld, maar we proberen het binnen gezin op te lossen, ook al zitten die problemen 
in de buitenwereld. Discussie in jeugdzorg: voldoende aandacht voor het feit dat problemen 
nt noodzakelijk te maken hebben met gedrag, of het psychische, maar ook te maken kan 
hebben door armoede. 

7 Gemeenschapsinstelling 
Jeugd-hulp/sanctie!? 

Inhoudsopgave 

1) De GI, een beleidsperspectief 
a. Het decreet (2019) 
b. De GI voor (1912, 1965, 2006, 2019) 
c. De GI na (2022-2024) 

2) Participatie-ruimte en/in de GI, een jongerenperspectief en begeleidersperspectief 
a. Bespreking 
b. Contouren van een participatief traject 

 

7.1 Het decreet (2019) 
7.1.1 De ‘geest’ van het decreet: principes en uitgangspunten 
Aanloop en traject: 2015 – 2019 

Het decreet werd in 2019 goedgekeurd, een aantal stukken (bv. stukje over GI) treedt pas in werking 
op 1/9/2022. Er is nog een overgang. Nu zien we nog de oude werking en al stukjes van de nieuwe 
werking van het decreet.  

Belangrijk: GI is niet het meest voornaamste van het decreet, maar het belangrijkste detail vh 
decreet is dat het pas ingezet mag worden in uiterste nood, eerst voluit inzetten op alternatieven. 
Daar zijn er al heel wat stukken in ontwikkeling en dat zal de komende 10 jaar nog zo zijn. Want: 
jeugdbeschermingsrecht en het splitsen in VL van gaan we ze helpen of straffen, zit in twee aparte 
decreten. Het zal dus 10 jaar duren vooraleer decreet doorgewerkt is in de werking.  

Het decreet kent een lange aanloop richting dit aparte decreet dat vorm geeft aan beleid rond 
jeugddelinquentie in Vlaanderen. Dan is de 6de staatshervorming daar heel belangrijk in: in België 
bestonden verschillende meningen (in Vlaanderen en in Wallonië) over hoe we spreken en omgaan 
met normoverschrijdend gedrag. Staatshervorming heeft aantal bevoegdheden naar Vl en andere 
gemeenschappen gebracht à zodat Vl zelf beeld en visie kan vormen over jeugddeliquentie à welke 
maatregelen gebruiken om vanuit de wet te reageren op normoverschrijdingen. Dit zijn maatregelen 
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die door de 6de staatshervorming naar Vlaanderen gekomen zijn. Dit was een aanleiding om in 2015 
na te denken over ideeën in Vl à eigen decreet om dit idee vast te leggen  

Niet alles is bevoegdheid van VL. Een heel belangrijk stuk over jeugdrechtbank, procedures, alles met 
jeugdrecht te maken heeft, is federaal (discussie van partijen die verder willen gaan in bevoegdheden 
van Vl à nog een stuk in komende jaren groot impact hebben op gemeenschapsinstellingen). Tot 
heden zijn GI overheidsinstellingen, 2 Vl. ministers zijn bevoegd voor stukjes van dat decreet.  

Staatshervorming 2015. Werkgroep jeugdsanctierecht dacht 20 jaar na (mix van leden in hun 
professionaliteit) over belangrijke principes. Ze schoven er uiteindelijk 5 naar voor om om te gaan 
met normoverschrijdend gedrag. De kern hiervan zijn de uitgangspunten van het decreet:  

- Verantwoordelijkheid: visie op verantwoordelijkheid van minderjarigen. Geven we ze 
verantwoordelijkheid, straffen en sanctioneren we ze: dan moeten er 
garantierechtswaarbogen w voorzien daarbij. 

- rechtswaarborgen 

- constructief sanctioneren= sanctioneren (nt straffen), gaat over wat willen we net doen met 
een sanctie: afschrikking, leedtoevoeging? We willen dat ze iets positief leren 

- complementariteit herstel; welzijn en justitie en opsluiting als ultimum remedium = het idee 
dat het niet het ene of het andere is, maar een combi. Opsluiten als laatste redmiddel 
(ultimum remidium) 

- 6de staatshervorming: deel bevoegdheid naar Vlaanderen- verruiming mogelijkheden 
ontwikkeling en voeren Vlaams beleid, vertrekkend van ‘Vlaamse visie’ rond hoe ze kijken naar 
jeugdeli. 

o Niet integraal- aspecten blijft federaal- Justitie. (cfr. Procedure/gerechtelijke 
organisatie)  

o Cfr. Jeugddelinquentie: Vlaams minister Welzijn (Wauter Beke)  – Volksgezondheid, 
gezin en armoede bestrijding -Vlaams minister van Justitie en handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme  

Belang van proces van Werkgroep Jeugdsanctierecht- proces en 5 principes (verantwoordelijkheid – 
rechtswaarborgen- constructief sanctioneren- complementariteit herstel; welzijn en justitie en 
opsluiting als ultimum remedium)  

- Omgevingsanalyse consortium 
- ‘maatschappelijk debat’ : vertegenwoordigers jeugdparket; jeugdrechters; jeugdadvocaten, 

academici, kinderrechtencommissariaat, actoren uit integrale Jeugdhulp, jeugdpsychiaters, HCA-
diensten en GI; vertegenwoordigers FOD Justitie en Vlaamse agentschappen. Uit discussienota’s 
à 6 besluitteksten – bouwstenen van het decreet (MVT) 

- Uitwerking van ontwerp van decreet – politieke vertaalslag. Cfr. Vb. uithandengeving; cf.. 
Scheiden van sporen – gesloten opvang binnen Jeugdhulp naar private actoren… 

De kern van het decreet staat in een memorie: 

“ De essentiële ambitie van het jeugddelinquentierecht betreft het voorzien in een duidelijke, 
maatschappelijke normbevestigende reactie op delicten gepleegd door minderjarigen, 
waarbij de verantwoordelijkheid van de jonge dader niet ontweken wordt.  
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Deze reactie is helder afgescheiden van, maar vlot combineerbaar met jeugdhulp wanneer 
nodig. Het jeugddelinquentierecht omvat dan ook slechts een deel van het jeugdrecht, 
namelijk de reacties op jeugddelinquentie.  

Het kader met betrekking tot jeugdhulpverlening, ook voor minderjarige (vermoedelijke) 
delictplegers, krijgt vorm in het decreet met betrekking tot integrale jeugdhulp. “ (p.2)  

Uitgangspunten:  Verantwoordelijkheid van jongeren als vertrekpunt 

Verantwoordelijkheid van ouders en/als opvoedingsverantwoordelijkheid 

- Ontslaat ouders /opvoedingsverantwoordelijken niet van hun verantwoordelijkheid. 
- Ouders en opvoedingsverantwoordelijken moeten betrokken worden in de opvolging van de 

reactie maar waar nodig moet ook ten aanzien van hen gereageerd kunnen worden à 
steunen en reageren waar nodig 

- Het is de ambitie om ook effectief met de context van de minderjarige aan de slag te gaan, 
delictgericht te werken. (cfr. Delictgerichte contextbegeleiding): delictgericht werken met 
ouders 

- Wijze waarop de ouders worden benaderd bij doen van dwingend appél op hun 
verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid bij de invulling uitvoering en opvolging van 
het jeugddelict 

- Oog voor het (gezins-)systeem als totaliteit.  
- Kindbeeld: ‘beschermingsmodel’(1912-65-…) van ‘onverantwoordelijk’   ‘aanspreken op 

verantwoordelijkheid’ 
o Cfr. ‘MOF’ (als misdrijf omschreven feit)  
o Cfr. ‘Sanctie = ‘een maatschappelijke reactie op een normovertreding door een 

minderjarige zoals deze voorzien is in de wet en uitgesproken wordt door een 
(jeugd)rechter, die de uitoefening van dwang toelaat, die in verhouding staat tot en 
begrensd is door het gepleegde feit, die de jongere op zijn (actieve) 
verantwoordelijkheid aanspreekt en die als doel heeft de norm te bevestigen en het 
gezag van de geschonden rechtsnorm te herstellen.’  

- ‘Het is niet los te koppelen van de wijze waarop we in Vlaanderen invulling willen geven 
aan het samenleven van mensen en de mate waarop een samenleving actief inzet op het 
ondersteunen van jongeren in opgroeien tot verantwoordelijke burgers. ‘(p.4)  

- 12 jaar: ‘ondergrens bij het aanspreken van jongeren op hun (strafrechtelijke) 
verantwoordelijkheid 

Uitgangspunten: 

- Uitgangspunt: Duidelijke, snelle, constructieve en herstelgerichte reacties 
o Duidelijke reacties: als er iets gebeurt, niet verpakken als hulp 
o Snelle en constructieve reacties: doel is dat ze iets leren 
o Herstelgerichte reacties: schade herstellen van slachtoffer en daar stappen in zetten 

- Uitgangspunt: Evidence based 
o Decreetgever wil via onderbouwde wetenschappelijke inzichten kijken naar wat 

werkt of niet werkt, dit is niet zonder risico 
- Uitgangspunt: gedifferentieerd aanbod van reacties 

• Cfr. Op Parket en Jeugdrechtbank niveau 
• Ifv. Alternatief voor plaatsing (niet enkel GI, ook ambulant)…voorwaarden; elektronisch 

toezicht;  
• Maximaliseren van kansen van herstelgerichte afhandeling,  
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• Ifv. Rekening houden met diverse factoren in vaste volgorde: 
1. Ernst feiten, schade en gevolgen slachtoffer 
2. Persoonlijkheid en maturiteit jongere 
3. Recidive (risicotaxatie, wat is de kans dat hij het feit opnieuw zal plegen?) 
4. Veiligheid maatschappij 

- Uitgangspunt: verschillende kaders en componenten in reactie 
o Cfr.: beschermingsmodel > combinatie van uiteenlopende kaders en componenten 

§ Herstel, sanctie, zorg en beveiliging 
§ Vb. GI (als ze 9m van vrijheid beroofd werden àstappen zetten in 

samenleving + delictgerichte contextbegeleiding (intensieve, individuele 
ondersteuning van die gast en zijn context) 

o Recht op jeugdhulp voor minderjarige delictplegers 
§ Duidelijk onderscheiden: hulp – straf: duidelijk verbonden en combineerbaar 

(gelijktijdig/achtereenvolgend) 
§ Probatie=werken met voorwaarden(HV op voorwaarde van verdere reacties) 

- Uitgangspunt: Gesloten opvang (vrijheidsberoving) als meest ingrijpende reactie op een 
jeugddelict (cfr. 1.2.3.) 

- Uitgangspunt: Rechtswaarborgen (daar gaan we nt op in) en kwaliteitseisen 
• Kern: versterking rechtswaarborgen: logische consequentie van erkennen minderjarige 

als ‘groeiend in verantwoordelijkheid’ 
• Decreet rechtspositie mbt. Minderjarige in de Jeugdhulp: van toepassing  
• + Decreet mbt. Extern toezicht en externe klachtenregeling (Commissie van Toezicht – 

KRC) 
• + Ontwikkeling rechtspositie ikv. vrijheidsberoving: wettelijk kader (cfr. Rechtspositie 

gedetineerden)  
• Legaliteit – vermoeden van onschuld (voorlopige fase-fase ten gronde)- rechtsbijstand 

advocaat- proportionaliteit- subsidiariteit 
 

7.1.2 Maatregelen 
Afhandeling op niveau van openbaar ministerie 

- Seponering door procureur des konings 
- Verval van strafvordering na uitvoering voorwaarden (max.6 maand) 

o verbod bepaalde plaatsen 
o contactverbod bepaalde personen 
o schoolse vorming of opleiding 
o leerproject max. 30 u 
o ambulant centrum GGZ / CAD max 30u 
o aanmelden bij bep. Hulpverlening 
o Niet naleving: mog. Stap naar JR 

- Bemiddeling 

=Overleg tussen minderjarige verdachte , ouders, slachtoffer om hen de mogelijkheid te bieden, 
samen en mbv. een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de relationele en materiële gevolgen 
van een jeugddelict tegemoet te komen 

Voorw.: voldoende ernstige aanwijzingen van schuld – niet ontkennen.  

- Positief project 
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=Deelname aan een activiteit, programma of een opleiding of het uitvoeren van een taak of een 
project. De minderjarige neemt zelf initiatief voor de invulling van het positief project en wordt bij 
de uitvoering ervan begeleid door een erkende dienst. Het positief project is gericht op het herstellen 
van de gevolgen van het gedrag of het jeugddelict en/of de veroorzaakte schade. 

Voorw.: voldoende ernstige aanwijzingen van schuld – niet ontkennen.  

Max. 30u – dienst die instaat voor begeleiding-ondersteuning  

Afhandeling op niveau van de jeugdrechter en jeugdrechtbank – voorlopige rechtspleging 
(voorlopige fase max. 6 maand) 

- Herstelrechtelijk aanbod en maatregelen tav. minderjarige verdachten 
• Voorkeur Herstelrechtelijk aanbod – Motivatieplicht JR indien geen aanbod.  
• bemiddeling / hergo 

- Positief project – max. 60 u  
- Ambulante maatregel 

• Een behandeling bij een psychologische of psychiatrische dienst, dienst voor seksuele 
opvoeding, dienst deskundig op gebied van alcohol of drugsverslaving of een 
contextbegeleiding die inzet op de breedsporige ondersteuning  van de minderjarige 
en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere 
belangrijke levensdomeinen. – Onderbouwde methodieken die inwerken op gedrag 
van de minderjarige en de gevolgen ervan en die herhaling voorkomen (onderscheid 
met contextbegeleiding in jeugdhulp). 

• Gaat tot max. 1 jaar 
- Voorwaarden 

• Vervangende maatregel igv. Niet naleving - Max. 1 jaar 
• Cfr. Voorwaarden OM,  
• Leerproject max. 60 uur 
• Gemeenschapsdienst max. 60 u 
• Huisarrest 

- Gesloten oriëntatie in een afdeling van een GI- max. 1 maand-  
• Voldoende ernstige aanwijzingen verder onderzoek noodzakelijk 
• Verdacht feiten in geval van: Volwassene zou 3 jaar of meer gevangenis doen 
• Dringende, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden mbt. bescherming openbare 

veiligheid 
- Gesloten begeleiding in een afdeling van een GI – max. 3 maand, opeenvolgend 

 

Afhandeling op niveau van de jeugdrechter en jeugdrechtbank – Fase ten gronde 

- Herstelrechtelijk aanbod en sancties tav. minderjarige verdachten 
- Geen sanctie gezien uitvoering vorige fase à hangt af van tempo gerecht 
- Berispen 
- Positief project - max. 220 u  
- Ambulante maatregel; Voorwaarden; Gesloten oriëntatie in een afdeling van een GI 
- Gesloten begeleiding in een afdeling van een GI – max. 3, 6 of 9 maanden 
- Beperkte modaliteit: gesloten begeleiding in een afdeling van een GI – max. 2,5,7 jaar (cfr. 

16+; sanctie gefaald; bep. feiten) à deze module moet verder ontwikkelt w voor zeer 
ernstige delicten.  

- Elektronische monitoring als modaliteit in combi met GI.  
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Uithandengeving en toevertrouwen aan een afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst 

 

7.1.3 Bredere context: implementatie decreet jeugddelinquentierecht 
Ondernemingsplan Opgroeien 2021 Beleidslijn Jeugddelinquentie: 
We realiseren een vernieuwende en onderbouwde aanpak van jeugddelinquentie: 
 
Project : Inzetten op samenwerking welzijn en justitie en betrekken alle stakeholders 

• Vlaamse minister van Welzijn & Vlaamse minister van Justitie en handhaving 
• Opvolggroep implementatie JDR 
• Alternatieve reacties; videoconferentie; uitvoering elektronische monitoring; 

modulering GI 
Project: inhoudelijke deelprojecten gericht op capaciteit en innovatie 

• Uitbouw private beveiligende opvang: veilig verblijf 
• Uitbouw alternatieve reacties: delictgerichte contextbegeleiding 
• Elektronische monitoring 
• Implementatie modulering GI (oriëntatie; 369)  
• Herstel binnen GI 

Project : Regelgevende initiatieven in uitvoering en borging decreet JDR 
• oa. Uitvoeringsbesluiten… 

Project: Wetenschappelijke onderbouwing en monitoring en evaluatie 
• aanbevelingen onderzoek evaluatie decreet JDR, nulmeting 
• wetenschappelijke onderbouw van methodieken (vb. onderzoek DELCO(s;…)  
• Onderzoek mbt. Herstel in GI 

  
 

7.1.4 De opdracht GI binnen dat decreet 
Uitgangspunt: Gesloten opvang (vrijheidsberoving) als meest ingrijpende reactie op een 
jeugddelict  

• Enkel GI gesloten setting tav. minderjarige delictplegers  
• Gesloten = gedurende bepaalde periode onmogelijk op eigen initiatief de plaats kunnen 

verlaten… 
• Meest ingrijpende, vrijheids-berovende reactie op minderjarige delictplegers   
• Enkel in laatste instantie, wanneer ‘noodzakelijk’ en ‘alle andere reacties niet meer zinvol 

mogelijk’ 
• ENKEL voor bepaalde (‘ernstige’) jeugddelicten 
• Niet langer dan noodzakelijk. De MAXIMUMDUUR is decretaal bepaald. (369-257)  
• Voldoende uitvoeringsmodaliteiten die een geleidelijke overgang  naar de buitenwereld 

mogelijk maken (gesloten – re-integratie… cfr. ‘opsluiting’ vs. ‘gesloten begeleiding’)  
• Gesloten w niet compleet gesloten. Het is gesloten in de zin dat ze nt op eigen houtje 

naar buiten kunnen, maar ze kunnen wel vervroeg vrijheid krijgen. 

• Ook mogelijkheden tot opvolging en samenwerking na verbijf in GI worden bepaald ( 
• In zeer uitzonderlijke omstandigheden blijft het mogelijk om jongeren vanaf zestien jaar uit 

handen te geven en te berechten as een volwassene. (Vlaams Detentiecentrum Beveren 
max. 23j)  
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‘Zuivere positionering’ van de GI: 
• Doelgroep in essentie (vermoedelijke) delictplegers 
• Exclusief gesloten aanbod 
• De eerste finaliteit is niet de hulpverlening 
• Vanaf 14 jaar (mits uitzonderingen)  
• Toegang: start via ‘module oriëntatie (tenzij KV en TO)  
• Modulering aanbod: 3,6 of 9 maand in een unit …maakt een meer proportionele reactie op 

het jeugddelict mogelijk… 
• Verstevigen van rechtswaarborgen: wat zijn hun rechten (privacy, etc.) 
• Lange sancties voor specifieke jeugddelicten: van maximaal 7 jaar voor welomschreven 

doelgroepen/jeugddelicten… 
 

Gesloten oriëntatie maximaal 1 maand 
• Toegang GI start met gesloten oriëntatie  
• Na 10 dagen eerste evaluatiemoment 
• Maximale duur van 1 maand 
• Risicotaxatie en advies tav. Jeugdrechter rond al dan niet verdere geslotenheid en welke 

(duur ) module. (Module 3-6-9 maand)  
 

Aanbod van de gemeenschapsinstellingen 
• Gesloten begeleiding binnen de GI betreft een geïndividualiseerd, residentieel, forensisch 

traject waarin actief toegewerkt wordt naar re-integratie in de samenleving.  
• Ook binnen het vrijheidsberovende karakter van de gesloten begeleiding moet voluit worden 

ingezet op het constructief en herstelgericht werken met de minderjarige delictpleger en 
zijn ouders en opvoedingsverantwoordelijken. 

• Een maximale focus op het ondersteunen en stimuleren van de minderjarige delictpleger en 
de ouders/opvoedingsverantwoordelijken in het actief opnemen van hun 
verantwoordelijkheid is belangrijk. Een gerichte focus op mogelijkheden en talenten, 
evenals aandacht voor ruimte tot participatie zijn daarbij belangrijk.  
 

Vrijheidsberoving / zuivere positionering / gesloten oriëntatie… 
Er zijn nog veel vragen, waar kansen en risico’s liggen 
Concreet: het kader, het decreet is er, maar moet nog concreter in werking treden: 
 

• Enkel GI gesloten setting …Veilig Verblijf voor gedwongen VOS is niet vrijheidsberovend?  
• Invulling van wat meest ingrijpend is als het gaat over vrijheidsberoving? Wiens perspectief?  
• Enkel in ‘laatste instantie, wanneer ‘noodzakelijk’ en ‘alle andere reacties niet meer zinvol 

mogelijk’ 
• Invulling ‘Niet langer dan noodzakelijk’. Modules 3-6-9 maand; Modules 2-5-7 jaar. Maximale 

duur?  
• Voldoende uitvoeringsmodaliteiten die een geleidelijke overgang  naar de buitenwereld 

mogelijk maken. Ruimte om binnen ‘gesloten= plek niet verlaten’ stappen te zetten naar/in 
buitenwereld?  

• Mogelijkheden tot opvolging en samenwerking na verbijf in GI : (opdracht GI: gesloten 
opvang/ gesloten begeleiding… geslotenheid als modaliteit/finaliteit?)  

• Gesloten oriëntatie en geen nood aan verdere beveiliging…Uitbouw/aanbod snelle inzet niet 
residentiële reactie op delict? 

• … 
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7.2 De GI voor het decreet JDR 
7.2.1 Lange geschiedenis 

• Doorheen geschiedenis denkt en spreekt men anders over termen binnen de GI. 
• Huidige ‘gemeenschapsinstellingen’: uitgebreide geschiedenis  
• Opvattingen over en benadering van oorzaak en probleem van jeugddelinquentie: 

uitgebreide geschiedenis.  
o ‘evolutie’ – ‘continuïteit’ (geslotenheid ; straf/hulp/straf;…)  

• Vb. De Zande – campus Ruiselede: 1849 – heden; Vb. De Kempen- campus Mol Hutten. 
• 1849 – 1965: Hervormingsschool – Rijksweldadigheidsschool – (1912-65) 

Rijksopvoedingsgesticht  
• 1965 – 2021: Rijksopvoedingsgesticht – Gemeenschapsinstelling - …Justitiële Jeugdinstelling?  

 

7.2.2 Voorbije 20 jaar: PIP  
Missie en visie GI:  

àessentie was hulpverlening 

• Binnen een geïntegreerd welzijnsbeleid,  
• staan we garant om jongeren voor wie vrijheidsinperking en een structuurverlenend aanbod 

noodzakelijk is,  
• regionaal een kwaliteitsvolle, pedagogische en subsidiaire hulpverlening te bieden,  
• om hen een beter toekomstperspectief te geven in de samenleving.  

PIP/PEP PEDA 
• Opgelegd verblijf MOF/VOS 
• Duur: 14 -3 – 2x3 - …     MAAR…. 
• Doelgroep: Opnameplicht; VOS / MOF  
• Leefgroep 10 jongeren 
• Psy-9begeleiders- m.w. – teamverantwoordelijke 
• Onthaal – begeleiding- beh.- observatie (Basaal – specifiek) 
• Clientbespreking – individuele begeleiding- handelingsplan- doelen j en c 

PIP/PEP HUISONDERWIJS 
• Specifiek geschoolde leerkrachten 
• Max. 6 j / klas 
• Voltijds gestructureerd les-aanbod PV/AV 

 

Procesimplementatieplan’ en ‘Personeelsplan’ huis-onderwijs (2001)  en ‘pedagogische werking’ 
(2003)  

• ‘Expliciet en onderbouwd kader’ rond doel en werkwijze 
• Professionalisering en uitbreiding personele capaciteit 

• Naar geschoolde leerkrachten voor ‘huis-onderwijs’ 
• Leefgroepgrootte van 12/5 naar 10/9  staf psy en m.w. 
• Begeleiding: dubbele bezetting; geschoolde begeleiders en staf 
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7.3 Na (2022-2024) 
7.3.1 Implementatie decreet jeugddelinquentierecht 
Minderjarige delictplegers gaan 1st naar Everberg (binnen 10 dagen zicht krijgen, bij jongeren die 
feiten pleegden voor 3 jaar of meer): jeugdrechter beslist (verder orientatie of andere reactie op 
delict). Uiterlijk na een maand beslissing: GI of andere reactie. 

àRisicotaxatie, responsiviteit, mate van gevaar en risiconiveau zijn belangrijke termen. 

7.3.2 Modulering GI: oriëntatie – begeleiding 369-begeleiding 257- KV- TO    
7.3.2.1 Modulering publieke Jeugdinstellingen 3.0. Juni 2019 
Afkortingen: KV (kortverblijf), TO (time-out), UHG (uithandengeving), GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg), HCA (diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling), DELCO 
(delictgerichte contextbegeleiding) 

• Uitwerking krijtlijnen nieuwe werking GI vanuit nieuwe opdracht Decreet JDR-formeel 
goedgekeurd.  

• Deel van werking, ‘niet af’…:  
• Focus op oriëntatie; module 3-6-9; cf. 257 en begeleiding na UHG 
• Delict-gericht werken vs. Herstelgericht werken 

• Impact evoluties op diverse niveaus 
• Evolutie binnen (integrale) jeugdhulp 
• Ontwikkeling gesloten jeugdhulp (veilig verblijf); GGZ; … 
• Uitbouw inhoudelijk en organisatorisch van ambulante reacties op het delict 

• HCA – DELCO 
• Interne evoluties binnen Agentschap en Afdeling Gemeenschapsinstellingen 

Ø 257= als jongeren sancties voor 2, 5 of 7 jaar krijgen en in geslotenheid zitten à uitdaging 
om met jongeren stappen te zetten IN de samenleving. Dit w nog ontwikkelt. 

Ø Kaders rond delictgericht werken w als gebruikt in de werking, maar binnen decreet willen ze 
ook rond herstel werken (onderzoek loopt met stijn van de velde: hoe herstelgericht werken 
in gesloten instelling?  

 
7.3.2.2 Missie en visie  
Missie: Startend vanuit geslotenheid samen kansen creëren 

Visie (modules ikv. decreet JDR: 369; 257;…): 

 Vanuit de keuzes van de jongere en zijn context slaan we de brug naar een betere 
 toekomst door het risico op herval te beperken en de levenskwaliteit te verhogen. 

à de jongeren w gedwongen geplaatst, hoe w er rekening gehouden met die keuzes? Maar 
binnen de dwang wordt er rekening gehouden met de keuzes vd jongeren binnen hun 
traject, want enkel op die manier kunnen ze echt stappen zetten. Dus ondanks dwang, willen 
ze dat gasten hun traject bepalen. Drm staat het id visie. 
à Risico op herval beperken: je kan er bedenkingen bij hebben, maar ze willen rond delict 
werken maar hier w gesproken over de recidive beperken. Toch w er ook gesproken over 
levenskwaliteit verhogen: het werkt pas als ze er zo naar kijken met de jongeren. 

Cfr. Vroeger: Binnen een geïntegreerd welzijnsbeleid, staan we garant om jongeren voor wie 
vrijheidsinperking en een structuurverlenend aanbod noodzakelijk is, regionaal een kwaliteitsvolle, 
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pedagogische en subsidiaire hulpverlening te bieden, om hen een beter toekomstperspectief te 
geven in de samenleving. 

Ø De GI wil geslotenheid als modaliteit (= als manier, wijze) inzetten, ze willen constructief met 
de gasten aan de slag om ze terug te integreren in de samenleving. 
 

7.3.2.3 Uitgangspunten 
• Eerst de noodzaak tot verdere geslotenheid onderzoeken 
• Geslotenheid als ‘forensisch orthopedagogische ruimte’ 
• Samenwerken in functie van een naadloos traject  
• Flexibel en op maat werken 
• Contextgericht werken 
• Participatief en emancipatorisch werken 
• Krachtgerichte basis- en begeleidingshouding 
• Transparantie 

Ø Jongeren gaan eerst naar oriëntatie om dan te kijken of het wel nodig is om jongere 
maanden aan een stuk in geslotenheid te moeten plaatsen.  

Ø Samenwerken in functie van een naadloos traject: als gast geplaatst w voor 3 maand, doel: 
zo kort mogelijk opvangen & na GI samenwerking met private partners 
 

7.3.2.4 Trajectmatig werken 
• De Gemeenschapsinstelling als schakel in een breder traject 
• Naadloze trajecten ikv. decreet JDR (gelijktijdig ; achtereenvolgens) 
• Gesloten begeleiding + delictgerichte contextbegeleiding 
• Gesloten begeleiding + HCA-aanbod 
• Niet naleving voorwaarden- GI 
• Naadloze trajecten ikv integrale Jeugdhulp 
• Begeleidingsaanbod bureau voor juridische bijstand/VAP – gesloten TO- begeleidingsaanbod BJB 
• Naadloze trajecten ikv. JDR + IJHV 
• GI + ambulant/residentieel JH-aanbod 
• Trajectmatig werken: van geslotenheid terug naar de samenleving: 

Oriëntatie > Intramurale fase > Intra+ extramuraal > Begeleiding NA verblijf GI 

• Coördinatie van het traject 
• Handelingsplanning 
• Trajectoverleg – ronde tafel 

 
7.3.2.5 Forensisch aanbod: delictgericht en herstelgericht werken 
1) Delictgericht werken  

• Handelen op 3 niveaus (cfr. Kok)   
  Individueel traject 
  Leer-groep 
  Leefklimaat 

• Integratief begeleidingsmodel: Recidive-vermindering én verbetering levenskwaliteit 
>Vb. RNR (Risk – Needs-  Responsivity): meet risico op recidive 
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risicoprincipe; (cfr. Risicotaxatie oriëntatie) ; Criminogene domeinen (=in elke begeleiding 
kijken welke domeinen opgenomen kunnen w waarbij er hoog risico is op feiten opnieuw 
plegen); Aanbod afgestemd op spec. jongere  

 >vb. GLM (Good Lives Model)  
 Good Lives Model; primary goods – levensdoelen- good lives plan 

• Beide modellen worden gecomineerd (RNR & GLM): om concrete acties uit te werken met 
jongeren 

2) Herstelgericht werken  
• Herstelrechtelijk – herstelgericht  

è HCA Module oriëntatie… reactie op delict: advies?  
è Herstel binnen gesloten begeleiding: 

• Herstel van schade als focus van begeleiding GI 
• Individueel traject J en C 
• Leer-groep (SIB)  
• Leefklimaat  

Onderzoek Ugent: ontwikkeling herstelgericht begeleidings-aanbod   
Ze gaan zowel op individueel domein, als op leer-groepdomein werken rond herstel (wat is schade, 
wat denk jij om te kunnen betekenen rond herstel, welke stappen zetten?) 
 
7.3.2.6 Methodisch werken en kwaliteitsbeleid 
Tegelijk inzetten op begeleider, programma, organisatie en implementatie. Methodisch werken, 
maar breed gedefinieerd. De focus ligt niet enkel op bewijzen van welke programma’s ingezet 
worden (onderzoek is ook focus).  

 
 
 
Belang van de begeleider in effectieve interventies 

• Positieve werkrelatie               transparant- krachtgerichte begeleidingshouding 
• Modelgetrouw werken    cfr. Rollen IB-leergroepbegeleider - leefgroepbegeleider 
• Flexibele opstelling  Individuele begeleiding  
• Beschikbaarheid   Nabijheid… 
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Werken met methodieken – gerichte keuze van methodieken  
 Cfr. LSCI; EQUIP; … 
Kwaliteitsbeleid 

• Kwaliteitshandboek-Q-coördinator 
• PDCA 
• Verbetertrajecten 

 
7.3.2.7 Module oriëntatie 
Doel en termijn 

• Oriëntatie ifv. advies noodzaak verdere gesloten opvang binnen GI – Zo ja welke module 
(3/6/9)  

• Risiconiveau-gevaarlijkheid-responsiviteit 
• Risicotaxatie 

Processtappen 
• Informatieverzameling 
• Initiële risicotaxatie D10 
• Gemiddeld/hoog recidiverisico – verdiepende risico-taxatie- max. 30 D 

 
7.3.2.8 Module begeleiding 369 
Doel en termijn 
• Verkenning  

• Beeldvorming – criminogene domeinen – levensdoelen - persoonlijke doelen 
• Vergroten van inzichten en competenties 

• Weekplanning op maat – onderwijs – doelen individueel – leergroep 
• Aanbod GI – private partner 

• Realiseren van verbinding en transfer 
Processtappen 
• Ronde tafel na 2 weken- handelingsplan  
• Leefgroep – leergroep- klas- individueel traject J en C 
• Trajectoverleg: Trajectcoördinator – Individueel begeleider- Contextbegeleider- Private partner- 

jongere(!)  
 

àModule 369 = als jongeren dan doorstromen naar begeleiding voor 3, 6 of 9 maand binnen 
gesloten opdracht. Werd meest uitgewerkt. Als het van die kleine groep jongeren na 1 maand 
oriëntatie nodig is om 3,6,9maand geslotenheid in te bouwen à stukken die verder uitgewerkt zijn, 
al gerealiseerd in praktijk. In september 2022 is dit de kern van de werking 

àRonde tafel= waar rond werken. Bredere groep mensen w betrokken (consulent die regierol heeft, 
ouders, andere betrokkenen zijn aanwezig). En 2 weken voor eind geslotenheid nog een ronde tafel 
moment. 

7.3.2.9 Module Kortverblijf (units in De Zande en De Kempen)  
Aanleiding: APRIL 2020 ikv. Corona – maatregelen ‘om de druk op de Gemeenschapsinstellingen aan 
te pakken’. Tijdelijk verhogen van de instroomcapaciteit door het mogelijk maken van ‘kort verblijf in 
combinatie met mobiele begeleiding’. 
‘Uit de analyse blijkt na 9 maand een dermate positieve impact op het terugdringen van het aantal 
weigeringen dat we deze maatregel best verlengen.’ (tot uitbreiding capaciteit oriëntatiecentrum ? )  
14 dagen GI – opstart DELCO ; opstart herstelgericht aanbod HCA;… 
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Snelle opstart – regionaal -…Aanleiding en snelheid opstart… 
Ø Jeugdrechters kunnen zonder oriëntatie plaatse in kort verblijf 

 
7.3.2.10 Module Time-out 
Doel en termijn 

• 14 dagen – gesloten 
• Doorstart lopende hulpverlening  
• ‘meerzijdig partijdige bemiddelaar’  J – voorziening  

Processtappen 
• Uitklaringsgesprek 
• Voorbereiding engagementsgesprek 
• Engagementsgesprek 

 

Ø Uitzondering: nog een module buiten decreet (module herstelgerichte time-out: als 
hulpverlening dreigt te falen: gesloten time-out om hulpverleningstrajact opnieuw op te 
starten in GI) 

 

7.3.3 EBP en Modulering GI 
Thema’s vorige les 

What Works-benadering…Evidence-Based-beleid/practice…Ruime benadering – enge benadering- 
Kritieken op RNR-GLM – Risico’s… 

- Welke suggesties kan je, vertrekkend van de kritieken op EBP en op de kritieken op het ‘What 
Works-onderzoek’ meegeven bij de verdere implementatie van het decreet JDR?  

- Diverse kritieken op What works/EBP benadering, zowel ruime als enge benadering 
• Standaardisatie van handelen (programma volgen) >< flexibiliteit om af te stemmen 

op concrete situaties 
• Verengt sociale interventies tot behandelingsdenken ipv tot handelen en dus tot 

individuele problematieken: jongeren en gezinnen als ‘te behandelen’?  
- Kritiek dat het pedagogisch handelen (gericht op ook de context) dus verengt tot 

‘behandelen’ (medisch model) en dat interventies worden gedepolitiseerd 
• Vraag wie het probleem definieert wordt geneutraliseerd, door te doen of de 

diagnose en de interventie ‘objectief’ zijn?  
• Risico dat verantwoording voor handelen in model wordt gelegd ipv bij actor (vb. 

pedagoog) zelf 
• Ik maak geen keuzes, ik ben neutraal, want ik volg het programma 

- Risico dus op verenging van probleemdefinities en uitfilteren van problemen die niet in deze 
modellen passen 

 
 

7.4 De GI, een jongeren en begeleiders perspectief 
• Uitbreiding participatie-ruimte binnen vrijheidsberoving?  

• Wenselijk of net niet? 
• Haalbaar of net niet? 
• Risico’s? 
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• Mogelijkheden?  
• Suggesties voor het traject ‘uitbreiding P-ruimte’ GI : 

• Mbt. WIE 
• Mbt. WAT 
• Mbt. HOE 

 

7.4.1 Onderzoek participatie-ruimte GI 2019, bevraging  
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- Opvallend veel goede ideeën, maar focus lag veel op groep en minder op individu. De 
opvoedingsverantwoordelijken en vrienden werden nog te weinig betrokken. Jongeren die GI 
verlieten, werden bevraagd. 
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8 Kinderrechten 
8.1 Veranderend kindbeeld 
Spreken over kinderrechten, impliceert spreken over hoe wij kijken naar kinderen, met andere 
woorden, spreken over de maatschappelijke kindbeelden. 

- Kindbeeld omhelst wijze waarop we maatschappelijk naar kinderen kijken 
• Is geen statisch gegeven (individuele kindbeelden kunnen afwijken) 
• Bepaalt mee het professioneel handelen, zowel op macro, meso, microniveau 
• Wijzigen zich doorheen de tijd en verschillen per cultuur 

• Vb Nieuwzee land heeft ander kindbeeld dan in Vlaanderen 
(welkomsrituelen in opvang die wij vreemd zouden vinden) 

• Kindbeelden zijn historisch contextueel bepaalt. Kindbeeld is dus een sociale 
constructie: dus we kunnen het wijzigen als we vinden dat kindbeeld niet strookt 
met kinderrechtenperspectief of sociaal pedagogische invalshoek 
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- 3 belangrijke ankerpunten doorheen geschiedenis, op veranderd kindbeeld. Het kind werd 
meer en meer bevrijd en meer en meer gekoesterd als aparte sociale categorie met eigen 
bezigheden, activiteiten, cultuur…  

àHet kind werd in de voorbije drie eeuwen grotendeels uit zijn kluisters bevrijd en 
almaar meer gekoesterd. Het werd een aparte antropologische categorie, met een eigen 
leefwereld en cultuur, duidelijk onderscheiden van die van de volwassenen. Met 
specifieke bezigheden, rechten en taken (zoals respectie-velijk school en huiswerk), eigen 
denkwijzen, bekwaamheden en interesses.  

 

8.1.1 Ankerpunt 1: Middeleeuwen (500 – 1500) 
- Hoge graad van onverschilligheid tov kinderen 

• Door o.a. de hoge kindersterfte: pas wnr kind eerste jaren overleefde ontstond een 
hechtere band (te vroeg hechten > risico op gekwetst worden bij overlijden) 

- Geen aparte sociale categorie 
- Geen sprake van kinderrechten  

8.1.2 Ankerpunt 2: 18de eeuw 
Kinderen komen terecht in een moratorium (=een wachtperiode, kinderen zaten tss 2 fases) 

- Philippe Ariès schreef boek: ontdekking van het kind 
- Kinderen worden een BEGINNENDE aparte sociale categorie 

• Beginnende eigen kind kenmerken en specifieke gedragingen 
• Voordien gingen kinderen mee werken, geen aparte categorie 

- Kinderen zitten in een moratorium status (tussen 2 fases in) 
• = als nog niet volwassen, wachtend op volwassenheid > nog niet competent, nog 

niet volwassenen/intelligent genoeg, nog niet verantwoordelijk… 
• Kind werd vergeleken met volwassene 

- Weinig sprake van kinderrechten (ze zijn nog geen echte aparte sociale categorie,  
• Kind als het onschuldige, kwetsbare kind > bescherming nodig 

• Cf. In de 18de en 19de eeuw groeide bij de burgerij de zorg en ongerustheid 
over het lot van vele kinderen. Om de kindermoord in te dijken (en geen 
soldaten voor het keizerlijke leger verloren te laten gaan) vaardigde 
Napoleon in 1811 een decreet uit, waarin werd bepaald dat aan de ingang 
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van elk vondelingentehuis een vondelingenbak moest komen. Deze tour, 
rol, molen of schuif was een soort nis in de buitenmuur van het tehuis. 
Daarin kon men in volstrekte anonimiteit een kind deponeren en naar 
binnen draaien of schuiven 

• Verbod op kinderarbeid 1889 > belangrijke wettelijke bescherming: signaal naar 
werkgevers dat kinderen niet op werkplaats horen zoals volwassene 

• Voor aantal gezinnen ingrijpend omdat kinderen voor inkomsten zorgden 

8.1.3 Ankerpunt 3: 20ste eeuw 
Een wijzigde visie op kinderen waardoor de weg naar kinderrechten open ligt op alle niveaus! 

- De eeuw van het kind 
- Kinderen voor het eerst volwaardige aparte sociale categorie 

• Verschuiving van passieve naar actieve wezens: ze gaan uit het moratorium (ze 
bevinden zich niet meer tussen 2 fases) 

• Aparte interesses, competenties… 
- Kinderen als volwaardige partners in de samenleving 

• Via participatie hun stem/mening/visie laten horen 
• Geen sprake meer van moratoriumfase 

- Weg ligt open naar kinderrechten 
• Wetgevend, beleidsmatig, in professioneel handelen en praktijk 
• Een niet-exhaustief/niet-limitatief overzicht van wat betrekking heeft op 

kinderrechten: 
• 1912: 1ste wet op kinderbescherming 

n Eerste wet om kinderen te beschermen, weg te nemen van thuis 
• 1914: wet op leerplicht 
• 1924: verklaring van Genéve (nog niet bindend) 
• 1959: Verklaring voor Rechten van het Kind 
• 1965: Wet op de Jeugdbescherming (federaal) 
• 1989: IVRK (internationaal verdrag inzake de rechten van het kind) > juridisch 

afdwingbaar! 
n Invloed in Vlaanderen: 
n 2004: Decreet rechtspositie van de Minderjarige (DRM) 
n 2014: Decreet integrale jeugdhulp (IJH) 

• Belangrijk met betrekking op de verklaring van Genève: het beschrijft de 
verplichtingen en de verantwoordelijkheden van volwassenen tegenover 
kinderen. Deze verklaring vormt het fundament voor wat later het 
kinderrechtenverdrag zal zijn. Het was niet juridisch afdwingbaar 

• Deze wetten vergeleken met de wetgevende initiatieven in 18de eeuw: we zien een 
veranderend maatschappijbeeld dat ook wetgevend invloed heeft gehad en dat het 
dus kinderrechten op de agenda heeft gezet! 

 
• Verklaring voor de Rechten van het Kind werd unaniem goedgekeurd door de VN en 

was veel sterker uitgewerkt dan de verklaring van Geneve. Er wordt niet alleen 
ingezet op de primaire noden van kinderen zoals onderdak of voeding, maar is ook 
ruimte voorzien voor de nood aan familiaal leven, recht op pre- en postnatale 
verzorging, verplicht en gratis basisonderwijs en zo verder. De nadruk ligt hier op 
protectie en provisie. IVRK zien we een uitbreiding van protectie en provisie naar 
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ook participatie. IVRK was eerste afdwingbare verklaring die betrekking had op de 
rechten vh kind (bescherming, provisie, maar ook participatie à 3 P’s) 

 

8.2 IVRK 
- Adoptie van het IVRK in de Verenigde Naties in 1989 

• Belgische ratificatie (erkent & opgenomen in eigen wetgeving) in 1991 
• 193 landen ratificeren het verdrag (Somalië & USA niet) 

- Van soft law (morele code) naar hard law: Pacta Sunt Servanda (=de wet is de wet en is dus 
bindend) 

• In vergelijking met verklaring van geneve (niet bindend) 
• Veroordeling bij niet naleven 

• Vb. België wordt veroordeeld voor opsluiting NBBM! 
• Naleven wordt gemonitord door Comité voor de Rechten van Kind in Genéve 
• Initiatieven die toezicht houden op hoe kinderrechten vorm krijgen in 

Vlaanderen: Rol voor Kinderrechtencommissariaat, Commissie van Toezicht 
(orgaan binnen krc), Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencoalitie, 
Jo-lijn, etc. 

- 4 basisbeginselen (geen examenleerstof) 
• Non-discriminatie 
• Belang vh kind 
• Recht op leven, overleven, ontwikkeling 
• Recht op participatie 

- Uitbreiding naar 3 P’s in comprehensiviteit (alle 3 even belangrijk) 
• Protectie rechten (bescherming tegen kindermishandeling) 
• Provisie rechten (recht op onderwijs, gezondheidszorg) 
• Participatie rechten (recht op eigen mening en om serieus genomen te worden) 

• Meest recente, in praktijk roept dit het meeste vragen op voor realisatie 
- IVRK: vertaling in grondwet: Art. 22 bis in de Belgische Grondwet stelt:  

• 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.  

è Nu lijkt dit logisch, maar historisch gezien is dit bijzonder 
è Vb. coronamaatregelen: participatie (kinderen hun stem laten horen) was 

uitdagend! 
• Vlaanderen vertaalde IVRK in o.m. de jeugdhulp: cf. DRM (decreet rechtspositie 

minderjarigen), 2004 
• 11 rechten geeft jongeren in de jeugdhulpverlening (kwetsbare jongeren) recht op.. 

è  jeugdhulp 
è  instemming met en vrije keuze van de buitengerechtelijke jegudhulp 
è  informatie en duidelijke communicatie 
è respect voor gezinsleven 
è participatie 
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è toegang tot dossier 
è bijstand 
è privacy… 
è vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) 
è een klacht 

• In: jeugdhulp (tot 18 of verlengde minderjarigheid) heel breed voor: 
è GI 
è Pleegzorg 
è Residentiële voorzieningen, etc. 

8.3 4D programma 
Examen 

 Gedachtegoed, een filosofie van de kinderrechtenbeweging werd naar de jeugdbescherming 
vertaald in een 4D programma (Verhellen, 1996) 

Geeft mooi overzicht op filosofie op kinderrechtenbeweging 

Er zitten spanningen op. We pleiten voor rechten van jongeren als belangrijk, maar stellen vast dat 
diversie niet steeds goed is uitgebouwd. Er zijn pleidooien voor recriminalisatie…  

- Diversie: er moeten alternatieve maatregelen ontwikkeld worden (niet enkel plaatsing) 
• om jongeren te ondersteunen 
• diversie w tot op  verder uitgebouwd 

- Deinstitutionalisering: plaatsing enkel als ultimum remedium (laatste redmiddel) om 
gezinnen te ondersteunen 

• Eerst maatregelen van diversie gebruiken om jongeren te helpen 
• Vroeger werd uithuisplaatsing sneller toegepast, kinderrechten wil dit voorkomen 

- Due-process: aanwezigheid van rechtswaarborgen (cf. mogelijkheid om klacht in te dienen, 
in beroep gaan & proportionaliteitsbeginsel: maatregel in proportie voor vb. blik cola stelen 
in niet naar GI moeten) 

- Decriminalisatie: statusdelicten worden afgeschaft (niet criminaliseren wat voor 
volwassenen ook niet wordt gecriminaliseerd).  

• Vb. spijbelen niet in criminele sfeer steken, want volwassenen krijgen ook geen 
maatregelen bij  

• Vb. Gas-boete bij overlast 

Let goed op: hou 4D’s goed uit elkaar: Diversie lijkt op deïnstitutionalisering, ze zijn verbonden, maar 
niet hetzelfde 

8.4 Diverse lezingen van rechten 
- Evolutie naar o.m. IVRK wordt beschouwd als een vooruitgangsbeweging 

• Meer rechten betekent echt niet per definitie meer respect voor kinderen en hun 
rechten 

• Het wordt door beleidsmakers en hulpverleners overwegend gezien als een 
positieve bijdrage tot een meer emancipatorische jeugdzorg. Dit moet 
genuanceerd worden. Het IVRK is een referentiekader voor de jeugdzorg, 
maar het is en blijft ook een vrij open tekst, die op meerdere manieren kan 
gelezen worden. Verschillende lezingen kunnen ook verschillende - mogelijk 
ongewenste - implicaties hebben voor kinderen, ouders en de jeugdzorg zelf. 

- Rechten kunnen op verschillende manieren worden gelezen 
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• Technische lezing: recht als eindpunt van dialoog 
• Sociaal politieke lezing: recht als startpunt van dialoog 

8.4.1 Technische lezing 
- Vertrekt vanuit geloof in ‘rightstalk’ 

• Wettelijk vastleggen van rechten wordt als voldoende beschouwd om ze te 
realiseren 

- Nadruk op autonomie en competenties 
• Realisatie van rechten dreigt bij individu terecht te komen 

- Rechten dreigen gemethodiseerd te worden 
• Vb. recht op participatie: brievenbus met klachtbriefjes (weinig of geen dialoog) 

- Rechten worden dus niet noodzakelijk nageleefd. 

m.a.w.: Een (eenzijdig) rechtstechnische lezing vertrekt vanuit een geloof in 'rights talk'. Het zoeken 
naar oplossingen voor maatschappelijke problemen gebeurt dan in termen van de individuele 
rechten van de betrokken partijen. Rechten worden in deze benadering opgevat als een slotsom van 
dialoog: de oplossing voor concrete problemen ligt in de juridische regel. De discussie met betrekking 
tot de rechten van kinderen wordt in deze benadering vooral een rechtspositionele discussie 

Men vergeet dat rechten in het licht van deze te bereiken autonomie eigenlijk ficties zijn. Het geloof 
in het autonomie-ideaal én in de oplossingscapaciteit van individuele rechten creëert een dichotomie 
tussen burgers en cliënten en tussen rechten van kinderen en rechten van ouders. 

Vb: Recht op participatie via een brievenbus. Als men er niets in smijt, tant pies. 

Creëert probleem van rechten die niet noodzakelijk worden nageleefd. 

Het is de individuele verantwoordelijkheid van de jongere om recht te bevragen. Bv recht op zakgeld 
is verantwoordelijkh om te weten van recht op zakgeld en voorzien dat ze het krijgen. Als dat zo is: 
veel jongeren hebben moed niet om het te vragen. Dit is een idee van een bepaald 
burgerschapsmodel om rechten te realiseren.  

Vb rechtenmap binnen pleegzorg om aan te tonen dat rechten gerealiseerd worden, bij controle 
inspectie > ze zijn daardoor niet ook echt gerealiseerd. 

- Rapport Kindercommisariaat over leven in detentie & commissie van toezicht 
• Geen mogelijkheid om zelf licht uit te doen 
• Verplichting om kleren van instelling te dragen 

- Doc.onderzoek 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). Je moet ze geen gelijk geven, wel 
luisteren 

- Schending 4D programma 
• Invoering GAS boetes 

- Formele naleving zegt niets over realisatie van rechten (cf. recht op informatie) 

8.4.2 Sociaal politieke lezing 
- Rechten als startpunt van dialoog betekent niet dat de rechten van het kind een invulling van 

‘het belang van het kind’ door derde. Dit wordt actueel vaak aangenomen.  
- Noch dat het belang van het kind prioriteit is, maar wel dat kinderen als mede-actor in het 

dialoog over hun belang erkend worden.  
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• Dit betekent dat in elke context samen met kinderen en ouders moet worden 
nagegaan of ze tot hun recht komen.  

• Het perspectief van jongeren en kinderen wordt in rekening genomen 
- Weg van het contractdenken 

• Niet ‘ik het rechten dus’, maar ‘hoe kunnen rechten worden vormgegeven in de 
praktijk’ cf participatie 

• Vb zakgeld: vrij besteedbaar bedrag, geen zakgeld afhouden bij schade, 
discussieer liever met jongere hoe ze kunnen omgaan met zakgeld 
(onderhandelingsruimte)  

• Vb. klachtenbrievenbus: je mag indienen & we bespreken wat jongere niet 
apprecieert  

- Impliceert een opvatting over burgerschap zonder vertrek vanuit de norm  
• Visie op burgerschap wordt ontwikkelt vanuit dialoog in relatie tot en met mensen. 

Er wordt geen norm van burgerschap opgelegd. Het is niet zo dat mensen wel of niet 
burger zijn, maar in diverse activiteiten en relaties hun burgerschap verwezenlijken 

- HV is hierdoor geen deskundige die moet opleiden tot volwaardig burgerschap volgens 
bestaande normen. HV helpt rechten tot uiting komen! 

- M.a.w. referentie naar rechtendenken betekent niet een ander perspectief op kinderen en 
jongeren en meer respect > hoe lezen en realiseren we rechten in de praktijk? 

- Hulpverlening wordt niet instrumenteel ingezet tot bereiken van belangrijk geachte 
samenlevingsdoelen, maar als cultureel forum 

8.5 Gemeenschapsinstellingen 
Een bijzondere setting bij rechten realiseren (zie vorig hoofdstuk). 

 

- Jeugdrechter kan minderjarigen in GI plaatsen indien: MOF of VOS 
- Diverse mogelijkheden: 

• Open campus (12jaar) 
• Gesloten campus (14 jaar) 
• Detentiecentra Tongeren (16 jaar) 

- Per definitie forum waar rechten en context in spanning komen 
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• Cfr. commissie van Toezicht ( 

8.5.1 Commissie van Toezicht 
= toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven: er 
zijn 11 voorzieningen/instellingen 

Iemand tijdelijk zijn vrijheid ontnemen is een ingrijpende maatregel. Toezien op hoe jongeren 
behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een 
strak institutionele structuur met een uitgesproken gezags- en machtskader. Deze manier van 
samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. Met een Commissie van Toezicht is het 
mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de 
instellingen, maar als een extra venster dat opengaat. 

Vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen 

Tussentijdse verslagen (over de isolatie, infrastructuur, sancties, privacy, dossiers…) worden 
besproken met directie commissie. De commissaris gaat vragen aan jongere of ze dat samen willen 
bespreken met een professional. 

8.6 Het belang van het kind 
8.6.1 Inleidend 

- Belang van het kind als concept 
• Duikt geregeld op in discussies, beleidsteksten en regelgeving 

- Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp 
• 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, (maar) 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.. 

• Er wordt met enkele zaken rekening gehouden > spanningsveld 
- 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.” 

- IVRK, artikel 3; 
• Letterlijke vertaling van belang van het kind: “[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 IVRK).” 

8.6.2 Non-evidentie van het concept 
- Belang van kind als concept 

• Duikt geregeld op in discussies, beleidsteksten, regelgeving 
• Begrip waar eenieder voor moet zijn, maar waar niet noodzakelijk eenieder hetzelfde 

onder verstaat 
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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 o peen bepaald ogenblik van de 
geschiedenis op een sensationele wijze aan soortelijk gewicht winnen” 
(Dupont, 1986, p. 5 – 6). 

• Dupont zegt: belang van kind is alomtegenwoordig, maar we weten niet wat 
het echt kan of moet zijn. 

• Concept verwijst naar manier van spreken over opvoeding met als bedoeling de 
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen te maximaliseren.  Dit belang kan je op 2 
manieren operationaliseren 

• Via dwangmatig tussenkomen (cf. jeugdbankinterventies) 
• Via de realisatie van een hulpaanbod (cf. brede instap en basisvoorzieningen 

bv kinderopvang) 
• Streven naar een eenduidige grond als legitimatie om te interveniëren 

• Omwille van de kinderen 
• Omwille van de pedagogische onwil/onkunde van opvoedingsfiguren 
• Paradox: in geschiedenis was interventiegrond onkunde ouders en 

criminaliteit. Het wordt een begrip om zaken te legitimeren, maar 
tegenspraak is moeilijk (wie is nu tegen het belang van het kind?).  

n Vb. mondmaskers voor kind: taalontwikkeling in gevaar, maar 
moeten ook naar school kunnen > beide in belang vh kind 

• Onduidelijk en verwarrend containerbegrip 
• Bekwaamheid als minderjarige? 
• Belang van de ouders, samenleving, bescherming? 
• Onderscheid huidig en toekomstige belangen? 
• Generaliseerbaarheid van het belang van het kind 
• Misbruik van het belang van het kind als concept? 

Wat zegt het kind er zelf over? Het is opgesteld om kind stem te geven, maar dit wordt misbruikt 
door mensen die in hiërarchische positie zitten tov kinderen, om hun agenda door te drukken! 

• 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." 

• Voorbeelden: 
• Scheiding: in belang vh kind dat minderjarige beide ouders als zorgfiguur heeft 
• Bij armoede: kind uit huis plaatsen omdat het niet in het belang vh kind is? 
• 3 oudergezin gekozen door rechter in belang vh kind (lesbisch koppel en biologische 

vader) 
• Discussie of het in het belang van een kind is om kind op te sluiten (kind op vlucht) 
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8.6.3 Geschiedenis belang van het kind 
8.6.3.1 Belang van het kind als inzet van maatschappelijke en politieke strijd 

- Wet van 1912 kende lange politieke strijd 
- Gevolg van wijzigende economische en maatschappelijke realiteit (industrialisering met 

proletarisering als gevolg) 
- Proletarisering zorgde voor onderscheid tussen private en publieke sfeer (cf les over 

kennisbasis en diagnostiek) 
• Proletarisering impliceert dat de meerderheid van de bevolking loonafhankelijk werd 

én dus voor haar bestaanszekerheid afhankelijk was van haar integratie op de 
arbeidsmarkt. 

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

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

- Via emancipatie konden tekorten uit thuismilieu waar nodig gecompenseerd worden 
- Burgerij ging zich mengen met opvoeding van allen vanuit normatief burgerlijk kader: 

vertaalslag in termen van opvoedingsbekwaamheid die resulteerde in roep op 
overheidstussenkomst. 

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

• Uitdelen van melk aan jonge moeders 
- Belang van kind kreeg vorm vanuit dit burgerlijk en normatief gedachtegoed (inclusief 

uithuisplaatsing) 
- Introductie van de weg op de kinderbescherming was het sluitstuk van deze ontwikkeling 

• Controle van verbod op kinderarbeid (1889) en leerplicht (1914) 
 

8.6.3.2 Belang van kind als vertaling van een pedagogisch mensbeleid 
- Ontwikkeling van de kinderbescherming en daaropvolgende wetgeving is geïnspireerd door 

de Verlichting 
• Verlichting en daarmee gepaarde gaande aandacht voor oorzaken van sociale 

problemen 
- Sterke invloed van de ontwikkelingspsychologie (attachment theorie) 

• Attachment theorie benadrukte het belang van correcte stimulering van het kind 
door de ouders (in het bijzonder de moeder) om tot een goede ontwikkeling te 
komen én dus de kansen van het kind als volwassene niet te hypothekeren. 

• Naoorlogs besef dat opgroeien in een instelling nadelige effecten kon 
teweegbrengen 

• Kindgericht denken waarbij belang van kind werd gekoppeld aan aanwezigheid van 
ouderschap 

• Groeiende dichotomie (= groeiende scheiding in 2 afzonderlijke delen) 
tussen belang van kinderen en belang van ouders 

• Kindgericht denken werd vertaald in beschermingsmodel in de wet van de 
jeugdbescherming (1965) 

• Verregaand ingrijpen in de private sfeer werd mogelijk ovb een’ gevaarlijke 
situatie’ en niet langer ‘delict’ 

• Ontwikkeling naar jeugdrecht, maar ook naar kinderrechten as such (cf laatste 
hoofdstuk) 



Hanne Dewachtere Jeugdrecht en jeugdhulp, 2021-2021  Prof. Rudi Roose 

68 
 

• Belang van het kind wordt naast een pedagogisch, ook een juridisch construct 

8.6.4 Belang van het kind als indicatie 
Met het belang van het kind wordt dus verwezen naar indicatoren voor jeugdwelzijn. 

Twee mogelijke benaderingen: 

1) Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
2) Op basis van samenhang met de concrete opvoedingssituatie 

8.6.4.1 Belang van het kind als indicatie op basis van wetenschappelijk onderzoek 
- Belang van het kind is een juridisch en pedagogisch concept dat geen discretionaire invulling 

draagt. 
- Zoektocht naar objectieve criteria  over wat het belang vh kind zou kunnen zijn, extern 

bepaald (wetgever en wetenschap) 
- Gaat het niet om wat best is voor kind op zich, maar wat het best is om de ontwikkeling van 

het kind en de realisatie van de rechten te garanderen en te maximaliseren. 
- Moeilijke evenwichtsoefening 

o 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.” 

- Optimale ontwikkelingscriteria van Bartels en Heiner (1994) 
o Vaak gebruikt in juridische praktijk als toetssteen 
o Lijst met ontwikkelingsvoorwaarden die als risicofactor dienen bij langdurige niet-

naleving 
§ Adequate verzorging: zorg voor gezondheid en fysiek welbevinden (vb. 

ruimte bieden, verwarming, kledij, persoonlijke eigendom, voeding, inkomen) 
§ Een veilige fysieke omgeving: niet gevaarlijke woning of omgeving en geen 

bedreigende toxische invloeden 
§ Stabiliteit en continuïteit: stabiele levensomstandigheden, continuïteit in 

verzorging en voortzetten van gunstige ontwikkelingen: spraak, cognitie, 
sociaal-economisch 

§ Interesse: in de jongere en zijn leefwereld en persoon 
§ Respect: behoeften, wensen, gevoelens, verlangens van jongere serieus 

nemen. Door opvoedingsverantwoordelijke, maar ook wie met 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. 
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§ 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. 

Samengevat: belang van het kind als indicatie op basis van wetenschappelijk onderzoek: geen 
feitelijke situatie of weergave ervan: 

- Criteria (Bartels, Heiner) die normatief van aard zijn 
- Uiting van optimaal wenselijke situatie 
- Tussen wenselijkheid en feitelijkheid van opvoedingssituaties is er vaak groot verschil 
- Vergroot de kans tot en de gronden van interventie 
- Belang vh kind krijg een extern bepaalde invulling, op basis van normatief en doorsnee kader 

8.6.4.2 Belang van het kind als indicatie 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 en 

met de betrokken kinderen en zorgfiguren 
- 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: 

o Geen toepassing van standaarden of criteria 
o Is een uiting van interactie met jongeren en zorgfiguren, beseffende dat zij elk hun 

eigen lezing van de situatie kunnen hebben 
o 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 5B’s 
o 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. 

o 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. 

o Betaalbaarheid 
§ De eis van een redelijke verhouding tussen maatschappelijke voorwaarden 

en beschikbaarheid (vraag en aanbod). De prijs moet betaalbaar zijn naar 
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economische maatstaven (=financiële kostprijs), sociale maatstaven 
(=opgeven privacy) en persoonlijke maatstaven (=erkenning van persoonlijke 
opvattingen en verwachtingen naar disciplinering) 

o Bruikbaarheid  
§ Het effect van de tussenkomst en de vraag of de beoogde verandering 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt, en in welke mate eventuele 
contraproductieve effecten (=de vrees van arme gezinnen dat beroep doen 
op hulpverlening leidt tot een verhoogde kans op tussenkomsten van de 
jeugdrechtbank, louter omdat ze arm zijn) vastgesteld worden 

o 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. 

8.6.5 Concluderend 
Van noodzaak aan interventie naar betekenis van interventie 

- Traditioneel staat de 1ste 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 kids en hun ouders. 

”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 noodzakelijk 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 

9 Continuïteit en integraal werken 
9.1 Doelstellingen integrale jeugdhulp 
Hulp continuïteit is één van de doelstellingen in integrale jeugdhulp 
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9.2 Continuïteit 
- Problemen van discontinuïteit in de jeugdhulp 

o Doorverwijzingscarrousels en uitval 
§ Ze doen de toer van de voorziening, gaan van de ene plaats naar de andere 

• Vb. hulpverlening stopt door leeftijdsgrens 
o Amper begeleiding voor uitstromers (vb. Jordy) 

• Vb. jongere wordt gezien als niet gemotiveerd genoeg 
• Vb. situatie wordt gezien als te ernstig 

o Wordt op scherp gesteld in probleem van overgang naar volwassenheid: de 
transitieproblematiek 

- Reden oprichting integrale jeugdhulp! 

9.2.1 Probleem van transitie 
- Transities zijn zowel probleem in jeugdzorg als in volwassenen zorg (en niet nieuw)! 
- Transitie is een actie proces dat start in de vroege adolescentie en dat niet synoniem is met 

een specifiek moment of overgang. 
o 18 jaar is vaak een scharnierleeftijd, ook in kader van “emercing adulthood” 

- In 2008: Steuntpunt Algemeen Welzijnswerk luidde alarmbel: jongvolwassenen tussen wal en 
schip  

o Kwetsbare groepen: jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, NBBM, jongeren met 
psychische problemen… 

o Vaststelling: gebrekkige aansluiting tussen jeugdhulpverlening en hulpverlening voor 
volwassenen: na uitstroom zijn ze jongeren kwijt, ze vinden weg niet naar OCMW, 
CAW, CGG… 

- Heel wat problemen voor jongeren: schoolproblemen (1/2 zonder diploma middelbaar, 
slechte aansluiting arbeidsmarkt, thuisloosheid, contact met politie en justitie, drugsgebruik, 
fysieke gezondheidsproblemen, psychische problemen…) à kreeg laatste jaren aandacht 

Beleidsmatig meer aandacht: 

Ø Er zijn nu initiatieven die zich meer richten op jongvolwassenen: 
- Vb. Beleidsnota ‘Voorstellen van acties voor een Vlaams gecoördineerd beleid rond 

kwetsbare jongvolwassenen dd. 16 oktober 2009 
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- Vb. Bruggen na(ar) 18: afstemming hulp jongvolwassenen en jeugdhulp zodat geen vacuüm 
ontstaat 

- 2017: actieplan jongvolwassenen!! 
o Uitbreiden tot 25 jaar 
o Groeiplan opstellen 
o Doorgangshuizen 

Veel kwantitatief onderzoek: 

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 

9.3 Overgang naar volwassenheid: belevingsonderzoek bij jongeren die de 
bijzondere jeugdbijstand verlaten 

9.3.1 Follow-up 
Kwalitatief follow-up onderzoek 

- 1ste fase: in de jeugdzorg ouder dan 17 - 71 jongeren 
o Vragen naar toekomstperspectief 

- 2de fase: minstens 18 maanden later – 58 jongeren 
o Vragen naar levensdomeinen onderwijs, werk, huisvesting, gezondheid, contact 

politie en justitie, sociaal netwerk, algemeen welbevinden 
- Contact om jongeren te bereiken o.a. via sociale media 

9.3.2 Goed inzicht 
Resultaten: 

- 2/3 positief toekomstperspectief 
- 1/3 negatief toekomstperspectief 

Goede inschatting van transitie: 

- Meerderheid goede transitie 
- Soms beter dan verwacht 
- >< beeld van jongeren die geen inzicht hebben in hun eigen realiteit 
- Belangrijk: vertrouw jongeren in inschatting, neem ze serieus 

9.3.3 3 types uitstromers (Stein) 
- Those moving on: geen moeilijkheden 
- Survivors: problemen, maar slagen er in deze weg te werken (grootste groep 

o Vb. politie, justitie, maar lukt wel 
- Strugglers: slagen er niet in barrières weg te werken (kleine groep) 

o Vb. Jordy, jongeren die in gevangenis terecht komen 
- >< massieve benoeming van problemen: DE jongeren uit DE jeugdzorg versus diversiteit 

o Veronderstelling dat het wel fout zal lopen à nuanceren!!! 
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§ Zoek naar communicatieve pedagogiek:  
• neem tijd, ruimte om met hen aan de slag te gaan 
• niet te veel beheersen en controleren 
• bekijk samen hun belangen en neem die serieus 

 

9.3.4 een divers probleem 
Het is een probleem, maar diverser dan voorgesteld.  

- Belang van goede relaties: war ‘strugglers’ toch goede transitie doorlopen zijn ook 
geëngageerde hulpverleners aanwezig 

o Hoe wordt dat engagement opgenomen? 
o Reden dat het goed afloopt is vaak omdat er mensen zijn voor de jongeren 

§ Luisteren, tijd en ruimte geven, kansen geven 
§ Niet vertrekken vanuit diagnostiek 
§ Geen verwachtingen vanuit methodes, die gefocust zijn op de groep met 

hoogste slaagkans à werkt niet! 
- Belang van nazorg, samenwerking overheen jeugdhulp (zie verder) 

o Nood aan samenwerking, er zijn projecten en praktijken die er op inzetten! 

9.3.5 Nood aan perspectief jongeren 
Er is nood aan perspectief van de jongeren, maar continuïteit wordt vaak gezien vanuit perspectief 
organisaties en niet vanuit perspectief jongeren.  

Er is een organisatorische vraag: GOED doorverwijzen met blik op continuïteit. Organisaties gaan 
vaak afbakenen en uitleggen aan jongere dat ze beperkt kunnen blijven en dan doorverwezen 
worden. We missen jongeren hun noden. 

9.4 Een leefwereld perspectief op continuïteit van zorg in de jeugdhulpverlening 
9.4.1 Verschillende elementen van continuïteit 
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Er is onderscheid tss informatie, relationele en management continuïteit. 

- Informatie: voorkomen dat ze opnieuw verhaal doen: hoe info laten doorstromen en net niet 
laten doorstromen door beroepsgeheim of om dat het een vermoed was van bv MOF 

- Relationele: wie is er voor de jongere? Wat betekent het als een begeleider plots vertrekt? 
- Management: consistentie id zorg (handelingsplan, doelstellingen opgemaakt…): gaan ze 

met dezelfde plannen en doelen aan de slag in de volgende setting? 

Deze vormen moeten we bekijken vanuit hoe de jongeren dit ervaren! 

9.4.2 Jongeren zelf aan het woord 
- Noden zijn groot: existentiële chaos in hun traject op verschillende niveaus 

o Vb. Ahmed: leefde jaren op straat tot een HV hielp met papieren en een job 
- Jongeren in complexe leefsituaties: ze vinden ergens wel steunfiguren en hebben 

toekomstdromen waar ze voor geen en samen aan bricoleren 
o Steunfiguren zijn van groot belang 

§ Familie, vrienden 
§ Volwassenen: vrijwilligers, prof. HV, prof. in onderwijs of vrije tijd 

- Werkende en minder goed werkende interventies 
o Vb. ervaring met CLB (Laura, 22): haalden herinneringen naar boven, hielp niet 

- Hun ervaringen over de jeugdhulp 
o Reguliere jeugdhulp staat veraf 

§ Niet bereikbaar/zinvol/beschuldigend/stigmatiserend 
§ A priori, individuele en intra-psychische probleemvertaling: 

• Jongere is het probleem? Welke zaken hebben invloed? 
§ Geen inspraak in / eigenaarschap over eigen traject? (controleverlies) 
§ Jammerlijke constante dat dit niet evident is in de praktijk 
§ Vb. jonge man, 32 jaar: niet het gevoel begrepen te worden (door sterke 

persoonlijkheid, verkeerde info werd gedeeld, geen zicht op situatie) 
o Uitzonderingen? 

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

§ Mensen die binnen het systeem een bijzondere rol opnemen 
§ Een opstap, connectie 
§ Engagement als vertrekpunt 
§ Ontgrenzend werken:  blijven stan en meer doen dan verwacht, buiten lijnen 

kleuren 
• Vb. situatie Silvia, 28 jaar: 1 volwassene zorgde voor 30à40 

contacten (spreekt van geluk hebben, sterker worden, geloven in 
toekomst) 

§ Ontgrensend werken >< wat jeugdhulp in hun ervaring vaak niet biedt 
• Is er wel tijd en ruimte om connectie op te bouwen? 

9.4.3 Antwoorden van de jeugdhulp: netwerken en samenwerken 
Jongeren serieus nemen, laten opnieuw beginnen, echt luisteren is belangrijk. In de praktijk 
gebeuren deze zaken vaak binnen handelingsplannen, minder authentiek. Kwaliteitsdenken heeft 
nefaste gevolgen voor de kwaliteit. Handelen gebeurt binnen kaders en verliest aansluiting op 
jongeren en hun complexe situaties. 
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De vraag is: in hoeverre slaagt deze oplossing erin om aansluiting te realiseren met jongeren? 
Helpende en steunende interventies te realiseren? Te ontgrenzen? Biedt netwerking en 
samenwerking hier antwoord op?  

9.4.3.1 Integrale jeugdhulp als antwoord 
- 1998: debat in Vlaamse parlement over bijzondere jeugdzorg (herdenken van jeugdzorg) 
- Aanleiding is toenemende druk in sector 

o Verhoogde ongerustheid over jeugd als dader en slachtoffer 
o Toenemende complexiteit van problemen & meer nood aan ondersteuning 
o Overlag en lacunes: nood aan samenwerking 

- 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 

o Idee: meer doorverwijzen naar gedwongen, inclusieve, dure HV. MAAR: we moeten 
meer doorverwijzen naar brede HV om meer aan te sluiten op persoon! 

o Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind als centraal referentiepunt 
o Zorg moet meer op elkaar afgestemd worden omwille van efficiëntie en effectiviteit 

§ Veel energie gaat verloren omdat we zelfde doen/lacunes aanwezig zijn 
§ Veel multi-probleemgezinnen, met nood om zorg beter op elkaar af te 

stemmen 
§ Meer samenwerken en netwerken 

• Netwerkvorming: diensten, organisaties die samenzitten om 
‘antwoord’ te bieden op complexe situaties en dossiers 

o Vb de ideale wereld, netwerktafels 
o Goed voor gezinnen die steun nodig hebben van meerdere 

voorzieningen, zorgt voor afstemming 

9.4.3.1.1 Twee (verwerven) niveaus 
1) Integraliteit als zorgprincipe 

a. Vb iemand zit in schulden, heeft opvoedingsproblemen en psychische problemen 
à zorg afstemmen tav gezin/jongere 
     àprofessionals zitten samen met advocaat, psycholoog 

2) Integraliteit als verzorgingsbureaucratisch principe 

 

9.4.4 Integraliteit als zorgprincipe 
9.4.4.1 Multiprobleem gezinnen 
EXAMEN 

De term kan opgevat worden op verschillende manieren: 

- Vaststelling dat veel gezinnen meerdere problemen hebben: gebruik van de term 
multiprobleemgezinnen. 

- Het idee dat we dan best samenwerken om problemen aan te pakken: netwerkvorming op 
zorgniveau 
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- Term multi-probleem gezin verwijst echter niet enkel naar gezinnen met een combinatie van 
problemen op diverse leefgebieden, maar 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 

Groot deel van hulp nodig omdat ze veel aandacht vragen. Het zijn gezinnen waar we weinig 
aansluting bij vinden. Het is een interactioneel begrip, wij vinden moeilijk aansluiting bij het gezin (bv 
door complexiteit, maar vooral omdat onze hulpverlening afbakent is door bv eigen werkuren of 
doordat ze over bepaalde onderwerpen niet mogen spreken omdat dat niet het doel is).  

Het is nt omdat je veel hulpverleners samen zet, dat de aanpak zinvol w. Gezinnen kunnen het als 
bedreigend ervaren als ze met meerdere samenzitten. Belangrijk om te zien: multi-problemen is 
gezin met veel problemen dus we zetten er veel hulpverleners op! Kan zinvol zijn. Maar het is vooral 
wij die geen aansluiting vinden. Samenwerking kan ervoor zorgen dat er nog minder zicht is om hun 
situatie!!!!  

àGezinnen kunnen ook schrik hebben dat als ze bv discussie hebben met 1 HV, dat dat invloed kan 
hebben op andere HV. De band kan met de ene beter zijn dan de andere, dus de ene kan meer horen 
dan de andere. Cliënten vertellen soms liever meer aan HV waarmee ze liever samenwerken, tot 
frustraties van HV toe 

9.4.5 Integraliteit als antwoord 
• Vraag naar aansluiting roept vraag op naar betekenis die wordt gegeven aan ‘integraliteit’ 

• Vanuit de hulpverlening: afstemmen van mandaten op de noden van mensen (jij 
voor geestelijk, ik voor schulden, jij voor opvoeden). Dit is niet goed! 
><  (terwijl) 

• Vanuit de gezinnen zelf: ruime aanspreekbaarheid van de hulpverlening 
• 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  

• Kwaliteit van aanwezigheid (Warmenhoven, 1973)  

• Cf. “de onderzoeker die onbedoeld effect had” 

Verhalen van cliënten verwijzen naar kwaliteit van aanwezigheid (=vermogen van HV om er te zijn, 
zonder direct doelstellingen te maken/luisteren zonder direct op te lossen) 

- Het paradoxale: cliënten ervaren vaak steun waar het niet de bedoeling is.  
- Vb: een onderzoek leidde tot hulp terwijl er gn hulp werd geboden, maar gwn werd 

geluisterd…  
- Vb: poetsvrouw weet veel een residentiële setting. Terwijl ze niks kan doen. 

àNatuurlijk: je moet oplossingen zoeken en interventies opzetten. Dit maakt dat het een spanning 
is tss netwerk zetten op gezin en de vraag van gezinnen naar aanspreekbaarheid! 

Integraliteit vanuit hulpverleningslogica kan dan bedreigend zijn 

• Men overziet niet noodzakelijk problemen?  
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• Op zoek naar de salamitactiek14 (Notredame, 1998) 

• Men wil net problemen ook vertellen aan zij die er niets mee kunnen doen?  

• Men moet kunnen ontsnappen aan de zorg 

• Vangnet of strop? Wat als ik bijvoorbeeld ruzie maak?  

• Cf.  ‘de koelkastcontrolerende OCMW voorzitter’15  

• Wat doet het met eens mens als HV elke dag langskomt? 

Risico van diffuse ipv gedeelde verantwoordelijkheid: bystander effect (iemand anders zal wel 
verantwoordelijkheid nemen) 

Specifieke problematiek van gegevensdeling 

• Van ‘beroepsgeheim’ naar ‘gedeeld beroepsgeheim’  

• Cf. actuele discussies afschaffen beroepsgeheim in bepaalde situaties en 
weerstand vanuit de hulpverlening 

• Moeilijkheid van gedeeld beroepsgeheim: deel je het aan een 
OCMW medewerker dat een cliënt fraude pleegde met LF? Of deel je 
alles als HV aan politie? Volgens Prof best niet 

• Beroepsgeheim is ontstaat uit individuele cases. 
• Nice to know (ventileren over zaken, roddelen) vs need to know (is 

het echt nodig om dit door te vertellen?) à weer je als HV tegen 
roddelen, pas op met wat je zegt, heb respect voor wat client zegt. 

• Vraag of mensen kunnen ‘herbeginnen’/bewegingsruimte? 

• Vraag naar veilige ruimtes voor cliënten 

Vragen naar jullie als professional 

• Werken we begrenzend (dat is niet voor ons ….) Versus: onbegrensd (alles kan?) 

• of ontgrenzend: we luisteren naar elke vraag, werken niet vanuit een mandaat (geen 
beperkte tijd, geen beperkte onderwerpen): verdeelde of gedeelde verantwoordelijkheid  

• Cliënten verwijzen naar engagement, niet naar organisatie 

• Ook hulpverleners verwijzen naar collega’s, niet noodzakelijk naar organisaties 

• Nemen we beroepsgeheim ernstig?  

• Laten we ruimte voor ontsnapping?  

• In de HV moet je niet overeenkomen, je mag kritiek geven en discussiëren! Communiceer 
transparant 

 
14 één probleem per keer: werk per schelletjes en niet met de hele salami. Het kan overweldigend zijn om aan 
veel zaken per keer te werken. Als ze nt gemotiveerd lijken, dan heeft het nt altijd te maken met motivatie, 
maar ook door gebrek aan overzicht. 
15 HV werd door gezin als controlerend ervaren: controleren of ze eten kochten met LF. Het gezin wou nt meer 
open doen en verhuisde naar andere provincie om te ontsnappen aan hulpverlening. 
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9.4.6 Integraal werken als verzorgingsbureaucratische vraag 
9.4.6.1 Blokkendoos? 

• Modulering: het hulpaanbod van een voorziening wordt omschreven in (een combinatie van) 
duidelijk afgelijnde eenheden van hulp of functies. VB Moduele contexbegeleiding of module 
residentiële ondersteuning 

• 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 
• Integrale jeugdhulp was een modulering 
• “Blokkendoos”-idee ><  

• Muurtjes bouwen om er nadien over te kijken?  
• 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 
 
àEr was begrenzing ipv ontgrenzing. VB. sommige vonden het goed dat bepaalde doelgroepen niet 
meer opgenomen moesten worden in een module (vb. drugsverslaafden moesten maar ergens ander 
gaan). Er was verstarring van samenwerking & minder samenwerking ipv meer omdat er focus was 
op wat ze niet meer moesten doen. 
Vb. CAW: mensen met schulden en psychische problematiek: schrikt voor meer inspectie als er 
formeel op papier staat wat het doel is.  
Al we willen delen, moeten we flexibel ontgrenzend werken. 
 
9.4.6.2 Mythe  
Onderzoek wijst op moeilijke beweging om netwerkvorming vanuit betekenis cliënten te denken. 
Netwerkvorming als “geïnstitutionaliseerde mythe” 

- Belang van ‘gezamenlijk referentiekader’: bijvoorbeeld recht op hulp 
- En van discussie: professionals als “institutional enterpreneurs” (De Corte et al, 2017).  

àHandelen: verwijzen we door op vraag en wil van cliënt of omdat we af willen van cliënt? Stel jezelf 
die vraag wat het betekent voor de cliënt! 

9.5 Besluit 
• Realiseren recht op hulp en continuïteit:  

• Integraliteit als kans:  
• Gezamenlijk engagement 
• Elkaar beter leren kennen 
• ….  

• Maar geen evidente meerwaarde: belang van ‘ontgrenzende’ benadering  
àNetwerkvorming is belangrijk antwoord (biedt kansen, elkaar leren kennen, engageren, van belang 
voor kwaliteitsvolle hulpverlening, maar het is geen evident antwoord. 
 

10 Besluit van alle hoofdstukken 
1) Jeugdhulp is een veld dat altijd in beweging is 

o Cf. actuele ontwikkelingen en veranderingen systemen 
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2) Focus op logica’s 
o Vooruitgang: 

§ Evolutie naar het recht op hulp 
§ Met focus op participatie… 
§ Maar in deze cursus focus op achterliggende logica’s: kritische houding 

professional inzake ontwikkelen communicatieve pedagogiek 
o Recht op hulp formeel erkend in het decreet integrale jeugdhulp 

§ Maar… residueel in de regelgeving ingebed (overbodig maken van 
hulp/binnen het beschikbare aanbod) 

§ En niet evident te realiseren in de praktijk, om verschillende redenen: 
1. Maatschappelijke ontwikkelingen (vb. veiligheidsdenken) 
2. Beleidsontwikkelingen (vb. kwaliteitszorg) 
3. Professionaliteitsopvattingen (vb. evidence based denken) 

3) Recht op hulp vereist een communicatieve pedagogiek 
o Waar zie je dit mogelijk/moeilijk in de cursus? 
o Nood aan professionals die denken ‘voorbij de modellen’ 

§ >< debat databank effectieve interventies mede op vraag vd praktijk 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Examen 
• Slides + uitleg 
• Tekst goed lezen (systeem kennen) 
• 5 vragen op telkens 3 
• Oefening op 5 punten 
• Open vragen met aangegeven antwoordruimte 
• Op Ufora bij ‘Discussie’ eventueel vragen stellen (niet via individuele mail) 

 
 
10.1.1 Voorbeeldexamenvragen 

• Bespreek de discussie over het realiseren van het recht op hulp in relatie tot de discussie 
over integraal werken 

• Bespreek welke types ‘uitstromers’ er bestaan uit de jeugdhulp op weg naar de 
volwassenheid  

• Welke drie logica’s liggen aan de grondslag met betrekking tot de ontwikkeling van 
elektronische informatie systemen? 



Hanne Dewachtere Jeugdrecht en jeugdhulp, 2021-2021  Prof. Rudi Roose 

80 
 

• Leg uit welke beperkingen elektronische informatie systemen teweeg brengen voor cliënten, 
professionals en voor het sociaal werk? Illustreer met een voorbeeld 

 

 


